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Ten geleide

Het Tiende Colloquium Neerlandicum stond in het teken van het specifieke èn het
algemene van de neerlandistiek. Dat op deze onontkoombare paradox het accent
lag kwam duidelijk tot uitdrukking in de centrale thema 's: vertalen, interdiscipline,
alle eeuwen Nederlandse letterkunde en zelfs de verkoopwaarde van onze cultuur.

Vertalen is (volgens gezaghebbende filosofen) de ingewikkeldste gebeurtenis in de
kosmos. Kan het kosmischer? Maar ook: Kan het specialistischer? Nergens immers
luistert de kennis van nuances, tittels en jota 's zo nauw als bij vertalen.
Interdiscipline drukt als woord zelf reeds de paradox uit: tussen alles in (in de

smalste kiertjes), maar ook overal tegelijk (in de breedte).
Letterkunde is aangewezen op de letter, maar toch vooral op de geest.
En ten slotte: het combineren van cultuur en koopmanschap is in de ogen van

sommigen een vloek, van anderen een zegen. ‘Dat zijn kooplieden’ is niet voor niets
de meest omstreden zin in de Nederlandse grammatica. Van kooplieden gesproken,
nieuw in dit Colloquium was de ‘Vrije Markt’, een formule even algemeen als
bijzonder. Zij bood ons de vrijheid, ons te begeven in de ruimten van de ridderromans,
of in de beperkingen van een verdwijnend imperfectum. De bijdragen die zich leenden
tot schriftelijke weergave zijn in deze publikatie vastgelegd.

De neerslag van de in het Colloquium gepresenteerde bevindingen met die unieke
en universele universitaire neerlandistiek buiten en binnen de muren vindt u in dit
verslagboek, het tiende in de rij. De colloquiumverslagen vertonen een ontwikkeling
naar

Colloquium Neerlandicum 10 (1988)



10

volwassenheid met behoud van ‘het jeugdig enthousiasme uit de begintijd’ (1961),
aldus in zijn ‘Ten geleide’ bij het negende verslag toenmalig voorzitter André van
Seggelen.
Deze Tiende-Colloquium-bundel onderscheidt zich dan ook niet meer van

verslagen van andere wetenschappelijke conferenties, geschriften die vaak als
handelingen de academische wereld worden ingestuurd.
De - hopelijk ‘Handelings’-bekwame - redactie heeft door haar naamsvermelding

en de verwerving van een ISBN-nummer getracht deze publikatie een bibliografische
identiteit te verlenen, terugvindbaar in de neerlandistische documentatie.

Frida Balk-Smit Duyzentkunst,
voorzitter
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[Openingslezing]
Cultuur als schoudervulling
De buitenlandse neerlandicus als cultureel attaché
Jozef Deleu

Sinds de toenemende druk van de consumptiemaatschappij op het intellectuele en
culturele leven, buigen steeds meer filosofen en publicisten zich zorgelijk over wat
cultuur zou kunnen zijn. Iedereen houdt er zo langzamerhand een eigen cultuurbegrip
op na, het ene al veelomvattender dan het andere.

Met de Gentse filosoof Rudolf Boehm zou ik willen stellen: ‘Hoe we ook cultuur
zouden willen definiëren, met Freud, met Malinowski of met Lemaire: cultuur staat
tegenover natuur. In de cultuur staat de mens centraal, in de natuur niet. Cultuur
wordt op mensenmaat geschapen - de natuur is dat niet. Dit laatste is zelfs de
voornaamste, indien niet de enige bestaansreden voor de cultuur. Elke cultuur is
een - al dan niet min of meer geslaagde - poging om de natuur in te richten volgens
de behoeften van de mens.’1
Wie dus cultuur reduceert tot een levenswijze gaat voorbij aan de dynamiek ervan.

Hij maakt er een tot vormelijkheid beperkte schoudervulling van.

Het lijkt me in dit verband ook nuttig de aandacht te vestigen op de valse tegenstelling
tussen elitecultuur enerzijds en volkscultuur anderzijds. Deze contradictie wordt
vooral in stand gehouden om de sociale verschillen in het brede veld van de cultuur
te kunnen blijven accentueren. De zogenaamde hogere sociale klasse zou de
elitecultuur beoefenen, de zogenaamd lagere sociale klasse de volkscultuur. In het
huidige tijdsgewricht gaat het echter veeleer om een andere, meer reële tegenstelling:
de spanning namelijk tussen de intellectuele cultuur enerzijds, die in wezen dissident
is omdat ze de zogenaamde verworvenheden altijd opnieuw ter discussie durft te
stellen, en de consumptiecultuur anderzijds. Deze laatste is een produkt van de
huidige consumptiemaatschappij. Daar waar de intellectuele cultuur de
verzelfstandiging van de mens wil bevorderen, werkt de consumptiecultuur
hoofdzakelijk zijn debilisering in de hand. De
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schoudervulling die de consumptiemaatschappij ons meestal biedt, is niet alleen
een op commercie en consumptie gerichte cultuur die zich in wezen niet bekommert
om de spirituele emancipatie van de mens; ze is vooral de zichtbare en toenemende
hang naar oppervlakkigheid.

Ik kan me zonder moeite indenken dat sommigen onder u zich al de vraag hebben
gesteld of ik mij niet van toespraak vergis en of ik wel de goede papieren heb
meegenomen.
Ik wil u graag geruststellen: dit was een bewust gekozen aanzet voor het verhaal

dat ik voor u mag houden. Dit was een korte, globale schets van het grote
internationale en ideologische kader waarbinnen ook het culturele leven van
Nederland en Vlaanderen zich afspeelt en waarbinnen de cultuur van onze gewesten,
zoals dat voor geheel de westerse wereld het geval is, meedraait.
Het zou immers van geborneerdheid getuigen onze cultuur buiten de zogenaamde

‘vaart der volkeren’ te willen situeren en te doen alsof zij (zelfs al zou men dat willen!)
daarbuiten zou kunnen leven en voortbestaan. Ik denk dat het goed is zich op de
hoogte te stellen van de ontwikkelingen en de spanningen in het brede veld van het
cultuurgebeuren.

In het culturele leven van nagenoeg alle westerse landen leidt de tegenstelling
tussen intellectuele cultuur en consumptiecultuur tot gelijkaardige fenomenen. Deze
worden vertaald in zeer herkenbare slogans die door sommige politici en promotoren
van de consumptiecultuur, met alle moderne publicitaire middelen, als
alleenzaligmakend worden aangeprezen. Ik denk hierbij aan slogans als: cultuur
moet zichzelf bedruipen; cultuur mag niet elitair zijn - en daarmee bedoelt men dat
ze oppervlakkig en niet kritisch mag zijn -; cultuur mag de overheid niet veel kosten;
enzovoort. U kent die kreten. U kent die slogans die alleen tot doel hebben de
culturele prestaties en waarden te reduceren tot consumptieartikelen, die niet
belangrijker worden geacht voor de mens en zijn geestelijk avontuur op deze planeet
dan een goed ogende minijurk of een paar aardige sportschoenen.

De strijd tussen de consumptiecultuur en de intellectuele cultuur woedt thans in alle
hevigheid. Men hoeft slechts te luisteren naar de radio, te kijken naar de televisie,
een krant, een weekblad of een tijdschrift open te slaan, of men wordt, in geheel
het westen, geconfronteerd met een lichtzinnig geflirt met slogans en holle leuzen.
Er gaat een fascistoïde drammerigheid van uit, die herinneringen oproept aan de
somberste tijden uit de geschiedenis van onze beschaving. Veel zogenaamde
intellectuelen doen er in domme onwetendheid aan mee (collaboreren dus!) en
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verwaarlozen de uitbouw van een authentiek cultuurbewustzijn dat gebaseerd moet
zijn op kennis van het verleden, intense beleving van het heden en een open oog
voor de toekomst.

In zijn dankwoord bij de uitreiking van deWijnaendts Franckenprijs, hem toegekend
voor zijn prachtige boek over de Hollandse Middeleeuwen, getiteld Het woord van
eer , brak de Leidse hoogleraar Van Oostrom op 4 juni jongstleden, terecht een lans
voor meer investering in intellectuele cultuur. Hierover zei hij onder meer het
volgende: ‘Men zal zich moeten verzoenen met de gedachte dat de winst van zo'n
initiatief niet zal kunnen worden uitgedrukt in guldens, maar in zulke zaken als
kennisvermeerdering, culturele kleur, permanente educatie op allerlei niveaus,
vermeerderd historisch besef en groeiende interesse voor de geestelijke rijkdom
van ons land.’2

Men moet zich inderdaad voortdurend de vraag blijven stellen of de bijdrage van
de cultuur tot het algemeen-maatschappelijk gebeuren de moeite loont. Men moet
dat echter doenmet kennis van zaken. Het verleden is hierbij een zeer verhelderende
bron van informatie en derhalve onontbeerlijk.
In dit verband laat ik u graag een allerfraaist getuigenis horen van de cultuurfilosoof

Denis de Rougemont. Bijna veertig jaar geleden, in 1949, hield hij in de zetel van
de Raad van Europa te Straatsburg een lezing over ‘L'Europe créatrice’. Denis de
Rougemont handelde in zijn betoog over de Europese bijdrage tot de wereldcultuur.
Hij zei onder meer het volgende: ‘Zonder de zaken van heel ver op te rakelen, zelfs
niet bij de Oudheid die Amerika niet kende, of bij de Renaissance die aan Rusland
voorbij is gegaan - de zin voor maat en kritische zin - wat hebben wij Europeanen
sedert de laatste honderd jaar uitgevonden? Ik zou zeggen: wat hebben we niet
uitgevonden? Kris-kras noem ik op: het marxisme en de psychoanalyse, de sociologie
en de grote geschiedenissyntheses, de relativiteitstheorie en de nucleaire fysica,
de radio en de film, de penicilline en de radar, de rationalisering van de industriële
produkten, de metaalconstructie, de actieve school, het syndicalisme en de
coöperatieven, en tenslotte de hele moderne kunst: schilderkunst, muziek, literatuur,
poëzie, opera en theater, beeldhouwkunst: bijna alle grote namen zijn Europese
namen, en de zeldzame die het niet zijn, hebben het vak geleerd bij onze meesters,
in onze scholen, op de caféterrasjes in Parijs, of vanuit onze boeken. Men kan gerust
stellen dat de moderne wereld voor het grootste gedeelte een Europese schepping
kan worden genoemd. Zowel ten goede, als ten kwade, welteverstaan.’3
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Het Europa waarover Denis de Rougemont sprak, is het vasteland waarvan de
Nederlandssprekenden uit Nederland en België deel uitmaken en waartoe zij in de
loop van de eeuwen en tot op vandaag de dag, op hun eigen wijze, een bijdrage
leveren. Deze Europese context is de geografische ruimte waarin onze cultuur zich
heeft ontwikkeld. Hoe vanzelfsprekend dat ook moge klinken, deze realiteit wordt
vaak over het hoofd gezien. Niet zozeer door de buitenlanders, maar door de
Nederlanders en Vlamingen zélf die een nagenoeg ziekelijke neiging vertonen om
de eigen cultuur te minimaliseren of zelfs te folkloriseren.

Ik vertel u overigens niets nieuws als ik u zeg dat de Nederlands-Vlaamse cultuur
een eigen identiteit heeft, met een noordelijke en een zuidelijke component. Deze
componenten zijn vaak complementair en ze verlenen aan onze gemeenschappelijke
taal en cultuur een aparte charme, een verscheidenheid die een ruimere eenheid
niet in de weg hoeft te staan. Tot voor enkele decennia werd alleen al het vestigen
van de aandacht op het vanzelfsprekende feit van onze identiteit beschouwd als
een teken van aftands nationalisme. Langzamerhand begint het nu ook tot de
verstokte weg-met-ons lieden door te dringen dat het oprukkende culturele
internationalisme en de consumptiecultuur die er de voorbode en de bekroning van
blijkt te zijn, onze Nederlands-Vlaamse identiteit dreigen weg te spoelen. In het
Nederlandse weekblad DeHaagse Post van 4 juni jongstleden schreef H.J.A. Hofland
een hoogst lezenswaardig essay over de aantasting van het culturele zelfbewustzijn
in Nederland en over het zwakker worden van de nationale identiteit. Hij stelde
terecht de vraag of Nederland soms streeft naar zijn ‘geruisloze opheffing’.4 Het is
natuurlijk flatterend in dat essay te mogen lezen dat de kritische Hofland in deze
kwestie de vitaliteit en de originaliteit van de Vlamingen tot voorbeeld stelt van zijn
landgenoten.

In steeds bredere kring is het nu ‘de bon ton’ geworden zich, althans verbaal, over
de identiteit van onze cultuur te ontfermen. De Nederlandse ‘Wetenschappelijke
Raad voor het Regeringsbeleid’ publiceerde in 1987 een opmerkelijk rapport onder
de titel Cultuur zonder grenzen5. Dit rapport bevat aanbevelingen aan de Nederlandse
Regering met het oog op het voeren van een efficiënt buitenlands beleid. Het
antwoord van de Nederlandse Overheid op het rapport is inmiddels bekend, maar
zoals gevreesd zéér ontgoochelend. De teneur van dat antwoord ligt besloten in de
volgende zin die ik niet zonder gêne letterlijk voor u citeer: ‘De rol van de Overheid
kan ten aanzien van de buitenlandse cultuurpolitiek slechts bescheiden zijn!’6.
Hiermee wordt dus eens te meer de trieste realiteit
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bevestigd dat in Europa Nederland en ook België, het geringste aantal middelen ter
beschikking stellen voor het voeren van een echt buitenlands cultureel beleid.

Dit is zeer onbegrijpelijk omdat bijvoorbeeld nagenoeg uitsluitend de culturele
facetten het imago van Vlaanderen in het buitenland positief beïnvloeden. Dit is een
conclusie uit een ander rapport, uit 19857, dat in opdracht van de Vlaamse Minister,
belast met de coördinatie van de internationale betrekkingen, is gemaakt. Men kan
aannemen dat de situatie voor wat betreft Nederland niet anders zal zijn.

De zogenaamde ‘bescheidenheid’ van onze overheden ten aanzien van een eigen
buitenlands cultureel beleid, is niet zozeer een kwestie van krenterigheid, maar
veeleer een zaak van gebrek aan inzicht in onze ware internationale belangen. Het
ziet er naar uit dat de buitenlanders meer opgetogen zijn over de cultuur van de
Lage Landen dan de Nederlandssprekenden zelf, en dat zij, als het ware ondanks
de Nederlanders en de Vlamingen, zélf een cultuurpolitieke dynamiek zullen moeten
ontwikkelen die uitgaat van een goed begrepen en gefundeerd enthousiasme voor
onze cultuur.

Het is onbegrijpelijk waarom de meeste bewoners van onze Lage Landen zo
ongeïnteresseerd zijn in zichzelf en in hun toekomst als authentieke taal- en
cultuurgemeenschap. Steeds meer begin ik te vrezen dat een van de meest voor
de hand liggende verklaringen voor deze onverschilligheid niet anders kan zijn dan
een gebrekkige kennis van het eigen verleden en van de grote engagementen
waardoor Nederland en Vlaanderen hebben bijgedragen en nog steeds bijdragen
tot de cultuur van ons continent.

De eminente Nederlandse historicus Johan Huizinga noemt het verlangen naar
vrijheid het Nederlandse geestesmerk bij uitstek. Geen wonder eigenlijk, want
Nederland is ontstaan in de strijd tegen de tirannie. Nederlanders hebben zich
vrijgevochten en ze zijn een vrijgevochten volk geworden en gebleven. Huizinga
schrijft: ‘Denkt over de vrijheid niet lichtvaardig. Demeeste staten van Europa hebben
hun vorming te danken aan een beginsel van heerschappij. Er zijn er maar enkele,
die aan een strijd om vrijheid hun bestaan en hun wezen danken. Eén ervan is
Nederland. Vrijheid, hoe dan ook verstaan, is de gist van onze natie geweest.’8

En Vlaanderen, wat hebben de Zuidelijke Nederlanden naast dit zo nobele
Nederlandse vrijheidsideaal aan belangrijks te bieden?

Colloquium Neerlandicum 10 (1988)



16

Toen de ‘Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde’ in 1936 haar
vijftigjarig bestaan vierde, hield dezelfde Johan Huizinga in dit trotse Gent, een
toespraak waarin hij een beeld schetste van het Vlaamse aandeel in de Europese
cultuur. In zijn toespraak ging de zogenaamd nuchtere noorderling Huizinga zich in
dithyrambische bewoordingen te buiten aan het zuiden. Mijn Frans-Vlaamse ziel
schept genoegen in het citeren van Huizinga's bevlogen woorden: ‘Vlaanderen! die
naam heeft in de Christenheid der Middeleeuwen een luide klank gehad in dagen,
toen de naam Nederlanden, waarin hij later zou zijn begrepen, nog niet gehoord
werd. Tot in Constantinopel en het Heilige Land sprak die naam Vlaanderen van
kracht en macht. In de Nederduitse streken, vanWezer tot Weichsel, gold het woord
Vlaming de kunde en de volharding der ingekomen ontginners, in de Hoogduitse
streken betekende het hoofse zeden en ridderschap, voor Engeland was het
verbonden aan de kloeke huurbenden, die sinds de Veroveraar zijn koningen hadden
gediend. Voor allen in Europa betekende het woord Vlaanderen weldra handelsbloei
en burgervrijheid. Vlaanderen was met zijn kostelijke steden, die sterren aan de
trans van het Middeleeuwse Westen, met Brugge, Gent en Ieper, een der
brandpunten van bedrijfsleven, staatsleven en cultuurleven geworden. Hier ziedde
en bruiste het van vormende levenskracht. En toen vervolgens de gewesten dezer
lage landen, het ene voor, het andere na, samenbalden in de greep van Bourgondië,
toen Brabant, Holland, Zeeland en ook deWaalse gewesten met Vlaanderen in één
staatsverband verenigd werden, toen bleef als benaming voor dat geheel de naam
Vlaanderen het luidst klinken. Vlamingen heetten de Nederlanders al te zamen voor
hen, die verder dan de naaste buren woonden, voor Italianen en Spanjaarden in
het bijzonder.
‘Guerra de Flandes’ heette het, toen voor Spanje de Nederlanden het struikelblok

werden, waarop zijn kortstondige hegemonie in Europa wankelde en viel. In het
geschiedverloop van 1559 tot 1590 liggen de onnaspeurlijke lotswendingen, die
veroorzaakt hebben, dat het Bourgondische erf niet in zijn geheel het gebied is
geworden van een wel omsloten staat, dat het Vlaamse deel, gescheiden van de
Noordelijker streken, eeuwen van verduistering, - o, niet op elk gebied! -, moest
doormaken, eer het zich in een nieuwe Zuid-Nederlandse staat hervond. Zo het
Hollandse deel zich in de strijd tegen Spanje had kunnen verstevigen tot een hecht
besloten staat, die straks alle zeeën voer, en in alle kundigheden uitblonk, dan was
het niet in de laatste plaats dank zij Vlaamse volkskracht, uitgestroomd naar het
Noorden...’9. Tot zover een fragment uit Johan Huizinga's Gentse toespraak uit
1936.
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Op grond van nuchtere feiten en vaststellingen bestaan er voldoende redenen om
met enige zelfverzekerdheid de Nederlands-Vlaamse cultuur de moeite waard te
blijven vinden. Telkens weer duikt echter de gecultiveerde twijfel aan onszelf op.
Zelfs in het programma van het Tiende Colloquium Neerlandicum waar voor
donderdag 1 september aanstaande een forumgesprek staat aangekondigd met
als thema: ‘Neerlandistiek extra muros: is onze Nederlandse cultuur verkoopbaar?’
Deze vraagstelling wekte mijn irritatie en ik denk dat het mede vanuit een zekere
ergernis is dat ik dit verhaal heb geconcipieerd. Want wat blijkt eens te meer uit
deze vraagstelling, uit dat veelzeggende vraagteken? Als u het mij vraagt: een quasi
geïnstitutionaliseerde twijfel omtrent de betekenis zelf van onze cultuur. Het ligt
beslist niet in mijn aard bezwaren te koesteren tegen een kritisch zelfonderzoek.
Integendeel. Wat me dwars zit, is de uit deze vraagstelling blijkende twijfel of onze
cultuur überhaupt belangwekkend genoeg is om ook verkoopbaar te kunnen zijn.

Wie van de andere, met de onze vergelijkbare culturen, kan bogen, om met Johan
Huizinga te spreken, op zin voor vrijheid als het meest opvallende geesteskenmerk
en op exuberante creativiteit en levenskracht? Waarom moeten wij zonodig onze
cultuur zelf ter discussie stellen? Zou het niet wenselijker zijn ons kritisch en nuchter
te bezinnen over de wijze waarop wij onze originaliteit het beste aan het buitenland
bekend kunnen maken? Ik vind dat wij ons op het vlak van de kwaliteit van onze
cultuur langzamerhand een elementaire zelfverzekerdheid moeten aanmeten. We
kunnen dat in alle gemoedsrust doen, want Nederlanders en Vlamingen hebben
geen talent voor chauvinisme.

Ik heb het grote voorrecht gehad alle colloquia neerlandica extra muros mee te
mogen maken als waarnemer en ik ben hiervoor nog altijd veel dank verschuldigd
aan de organisatoren ervan. Op het eerste colloquium in 1961 in Den Haag waren
er 17 deelnemers, op het tweede in 1964 te Brussel 48 en op het derde in 1967,
opnieuw in Den Haag, waren er al 75. Deze toenemende belangstelling illustreert
heel goed de groeiende betekenis van deze colloquia.

Bij het herlezen van de resoluties van de verschillende colloquia trof mij de aanzet
van de tweede resolutie van het Tweede Colloquium in 1964. Deze resolutie begint
als volgt: ‘De docenten Nederlands in het buitenland, overtuigd als zij zijn van het
belang der verbreiding van de Nederlandse cultuur in het buitenland...’ Dat betekent
dat de neerlandici extra muros in die dagen, dus een kwarteeuw geleden,
ongecompliceerd overtuigd waren
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van hun opdracht ten aanzien van de verspreiding van onze cultuur in het buitenland.
Bij het opstellen van hun resoluties gingen zij uit van een voor de hand liggend
perspectief: door het doceren van de taal - de sleutel die toegang verleent tot de
intimiteit van een cultuurgemeenschap - heeft de docent ook de opdracht de bredere
achtergrond van die gemeenschap te introduceren. De gedachte dat een
neerlandicus extra muros zich zou moeten beperken tot het doceren van de taal en
tot het ontwikkelen van wetenschappelijke activiteiten, is beslist zéér achtenswaardig
en van de eerste orde, maar uiteindelijk ontoereikend. Een cultuurgebied als het
onze moet aan de docent extra muros niet alleen de middelen ter beschikking stellen
voor onderwijs en wetenschappelijk werk, het moet ook bewust kiezen voor een
breed cultureel programma, bestemd voor zoveel mogelijk geïnteresseerden. Wie
de neerlandicus extra muros die algemeenculturele armslag niet toekent, reduceert
hem tot een docent die niet over de mogelijkheden beschikt om in de stad en het
land waarin zijn universiteit is gevestigd een centrum uit te bouwen van
Nederlands-Vlaamse culturele bedrijvigheid en informatie.

De Nederlandse Regering heeft in haar antwoord op het rapport Cultuur zonder
grenzen laten weten dat er geen sprake kan zijn van nieuwe culturele instituten in
het buitenland10. Zover ik weet heeft ook de Vlaamse Regering geen plannen of
ideeën hieromtrent. Dat betekent dan ook dat wij voor onze buitenlandse
aanwezigheid op cultureel gebied moeten blijven opteren voor méér middelen en
armslag voor de docentschappen Nederlands; deze hebben over het algemeen
meer deskundigheid te bieden op het culturele vlak dan het gemiddelde diplomatieke
personeel van Nederland en België ter plaatse. Dat betekent allerminst dat een en
ander niet het best gecoördineerd tot stand zou kunnen komen. In ieder geval
moeten wij bewust de neerlandicus extra muros de status van geprefereerd
deskundige van onze cultuur verlenen. De consequenties die hieraan verbonden
zijn, zijn zowel van intellectuele, personele als financiële aard.

Ik ben ervan overtuigd dat, in de huidige omstandigheden, de neerlandici extra
muros zo niet de enige dan toch vaak de meest gekwalificeerde personen zijn om
in het buitenland een echte Nederlands-Vlaamse présence te bewerkstelligen. Dat
is voor hen een zeer vererende vaststelling, die tegelijk het gebrek aan inzicht,
traditie en vooral het onvermogen van onze overheden op pijnlijke wijze illustreert.

De Nederlandse en de Vlaamse Regering hebben de voor de neerlandistiek
bestemde middelen reeds ten dele naar de Nederlandse Taalunie overgeheveld.
Via dit unieke intergouver-
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nementele instrument, moet alles nu vlotter en beter kunnen verlopen. Dat is althans
de verwachting en de bedoeling. De omvang van die overgehevelde middelen is
helaas even onaanzienlijk gebleven. En dat is beslist niet de schuld van de
Nederlandse Taalunie, die tenslotte niet kan uitgeven wat zij niet krijgt toegewezen.

Ik ben zo vrij dit verhaal te besluiten met twee persoonlijke overwegingen. Ze zijn
het resultaat van jarenlang vriendschappelijk contact met buitenlandse neerlandici.

Een eerste overweging betreft de organisator van deze zo belangrijke colloquia
neerlandica extra muros: de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek. De IVN
is een belangenvereniging van de neerlandici extra muros en ze moet zich mijns
inziens als dusdanig scherper profileren. De IVN moet via colloquia als dit de
aandacht blijven opeisen van de publieke opinie in Nederland en Vlaanderen voor
het onderwijs Nederlands extra muros en ook voor de enorme cultuurpolitieke
mogelijkheden die dat ondrwijs met zich kan meebrengen. Ik moge hierbij terloops
verwijzen naar een voorbeeld als Parijs, waar samenwerking tussen neerlandici en
het aldaar zo voortreffelijk functionerende ‘Institut Néerlandais’, hebben geleid tot
een voor kort ongekende belangstelling en waardering voor onze literatuur in
Frankrijk. De IVN moet daarom vanuit het concrete werkveld, dat verschilt van land
tot land en soms van universiteit tot universiteit, goed onderbouwd en scherp de
wetenschappelijke en cultuurpolitieke mogelijkheden en behoeften formuleren.
Hiervoor moet de IVN over de onontbeerlijke vrijheid en over de vereiste middelen
kunnen beschikken. De vereniging mag met andere woorden niet aan de ketting
liggen van de Nederlandse en Vlaamse overheid of van de Nederlandse Taalunie.
Zij moet haar particuliere karakter blijven behouden, want dat is een noodzakelijke
waarborg tegen eventuele verpolitisering of verambtelijking. De IVN moet een
slagvaardige, soepele, internationale vereniging zijn die haar werkingsmiddelen niet
alleen van de overheid betrekt. Zij moet ook een beroep doen op de inbreng van
het particuliere mecenaat uit Nederland en Vlaanderen, dat uit welbegrepen
eigenbelang, méér dan thans bij onze overheden het geval is, bereid kan worden
gevonden om vrijblijvend steun te verlenen aan hen die in het buitenland het beste
van onze landen, de taal en de cultuur, bekendheid geven. De IVN mag bijgevolg
geen kransje van academici blijven, maar de vereniging moet onverwijld worden
uitgebouwd tot een efficiënte belangenvereniging.
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Een tweede overweging betreft de Nederlandse Taalunie. Dank zij de oprichting
ervan in 1980, wordt thans de financiering van overheidswege toevertrouwd aan
deze intergouvernementele instelling. Wie zoals ikzelf de voorbije colloquia heeft
meegemaakt, zal zich levendig de steeds terugkerende roep herinneren om één
gemeenschappelijke overheidsinstelling voor Nederland en Vlaanderen. Nu de
Nederlandse Taalunie uit het stadium van de verkenning begint te treden en ze de
haar door beide regeringen toevertrouwde middelen verantwoord moet besteden,
is het van groot belang dat dit in overleg en in harmonie met de betrokken docenten
kan gebeuren. Het zou verkeerd zijn mochten de buitenlandse neerlandici de indruk
krijgen dat ze vanuit Den Haag alleen maar met ambtelijke nauwgezetheid worden
geadministreerd. Ze hebben vanwege de Taalunie recht op enthousiaste
aanmoediging en begeleiding. Want de Nederlandse Taalunie moet het belang van
de veldverenigingen inzien omdat ten eerste het veld er was vóór de overheid en
ten tweede omdat een beleid zonder het veld op termijn nooit tot goede resultaten
zal leiden.

De Nederlandse Taalunie is met unanimiteit door de volksvertegenwoordiging van
onze beide landen gewild. Het is het overheidsintrument bij uitstek voor de culturele
samenwerking tussen Noord en Zuid en voor de verspreiding van onze
gemeenschappelijke taal in het buitenland. Als overheidsinstelling moet de Taalunie
ongetwijfeld werken volgens de gangbare ambtelijke geplogenheden en uiteraard
met de haar door de overheid ter beschiking gestelde middelen. Toch is de Taalunie
véél meer dan dat; zij moet véél meer zijn dan dat. Zij is een door beide landen
bewust gewilde, cultuurpolitiek geïnspireerde en geëngageerde instelling. Ze moet
derhalve op alle fronten waar dat beleid aan de orde komt, stimulerend, inspirerend
en bemoedigend werken. Ik vertrouw er daarom op dat de Nederlandse Taalunie
ten aanzien van de docenten extra muros blijk zal geven van de meest positieve
vooringenomenheid. De neerlandici hebben daar recht op, want ze zijn vaak onze
meest enthousiaste vertegenwoordigers in het buitenland.

In de voorbije dertig jaargangen van het tijdschrift Ons Erfdeel werden honderden
grote en kleine artikelen gepubliceerd, geschreven door neerlandici extra muros, of
werden verslagen gebracht over de neerlandistiek buitengaats. In bevlogen
beschouwingen werden de docenten wel eens onze culturele ambassadeurs
genoemd. Wij weten inmiddels dat dit dure woorden zijn, die de neerlandici in hun
respectievelijke docentschappen niet zo makkelijk waar kunnen maken en die wij,
Nederlanders en
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Vlamingen uit de moederlanden, zelden naar waarde weten te schatten en te
honoreren. Het blijft moeilijk in het buitenland een docentschap uit te bouwen, daarbij
nog aan wetenschappelijk werk te doen en tenslotte de brede waaier van de
Nederlands-Vlaamse cultuur te introduceren door het opzetten van zeer diverse
activiteiten.

De buitenlandse neerlandicus heeft mijns inziens geen boodschap aan onze cultuur
als schoudervulling. Wat wij hem vanuit Nederland en Vlaanderen moeten bieden
is de rijkdom van ons verleden, de creatieve onrust van ons heden en het vertrouwen
in de eigen toekomst.

Als ik hier in alle vrijmoedigheid een paar zaken naar voren heb gebracht, dan is
dat omdat er mij, bij de opening van dit feestelijk Tiende Colloquium Neerlandicum
slechts één zaak bezighoudt: de kwaliteit en de toekomstmogelijkheden van de
docentschappen. De partijen die hierbij een rol spelen zijn: in de eerste plaats de
docenten zelf; ten tweede de universiteiten en instellingen waaraan zij verbonden
zijn; ten derde de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek en ten vierde de
Nederlandse Taalunie.
Ik wens alle betrokenen de deskundigheid, de creativiteit, de ambtelijke souplesse

en de visie toe die onontbeerlijk zullen zijn om de neerlandistiek extra muros het
komende decennium uit te bouwen tot de speerpunt van een zo noodzakelijk
buitenlands cultureel beleid voor onze Lage Landen.

En wat betreft mijn positie ten aanzien van deze vier betrokken partijen, moge ik
besluiten met een woord van Erasmus van Rotterdam: ‘Om geen ander ding wens
ik mij zo geluk als om het feit, dat ik mij nooit bij enige partij heb aangesloten’11. Dat
betekent allerminst dat ik mij niet ten volle, vooral via de publikaties waarvoor ik
verantwoordelijkheid draag, kritisch maar enthousiast zal blijven engageren voor
een maximale ondersteuning op alle fronten van de neerlandici extra muros.

Ik wil besluiten met de beginverzen van de onvergetelijke Ode van de zee12 van de
Portugese dichter Fernando Pessoa. Hierin beschrijft de dichter met welgevallen
de aankomst van een pakketboot uit verre landen. In dit beeld wil ik de hier
aanwezige neerlandici extra muros betrekken die thans in ons land te gast zijn. Hun
aanwezigheid vervult mij met gevoelens van dankbaarheid omdat zij in een nabij of
een ver buitenland de taal en de cultuur van deze Lage Landen meer bekendheid
geven. In de vertaling van August Willemsen klinken deze verzen als volgt:
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Alleen, op de verlaten kade, op deze zomermorgen,
Kijk ik in de richting van de ree, kijk ik naar het Onbegrensde,
Kijk ik, en zie met welgevallen hoe,
Klein, zwart en duidelijk, een pakketboot binnenvaart.
Hij nadert, heel veraf nog, scherp omlijnd, klassiek op zijn manier.
Achter zich in de verre lucht laat hij zijn ijle schreef van rook.
Hij komt binnen, en de morgen komt mee binnen...

Mijnheer de Voorzitter van de IVN,
Dames en Heren Neerlandici,

ik wens u van harte een vruchtbaar en succesvol colloquium toe in dit levenskrachtige
Vlaanderen, in dit eigenzinnige Gent.

Ik dank u voor uw aandacht.
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[Vertalen en vertaalwetenschap]
Vertaalwetenschap en vertaalkunde
Beschouwingen over een wederzijdse relatie
Raymond L. van den Broeck

Bij wijze van inleiding: criteria van een jury

1977: een zwart jaar voor de Nederlandse vertaalwereld. De Martinus-Nijhoffprijs,
hoogste onderscheiding waarmee vertalingen van letterkundig werk in het Nederlands
worden bekroond, wordt voor de tweede achtereenvolgende maal niet toegekend.
Reacties bij vertalers, schrijvers, critici en uitgevers: een storm van protesten,
verontwaardiging, woede. De jury houdt voet bij stuk. Haar standpunt wordt in een
interview in De Groene op 2 februari 1977 uiteengezet door voorzitter Henk Mulder,
die de door de jury gehanteerde criteria als volgt toelicht:

‘Volgens ons moet een vertaling eigenlijk op drie niveaus onberispelijk
zijn. Dat is op het betekenisniveau, op het niveau van het hanteren van
de Nederlandse taal en wat stilistische aspekten betreft. (...)
Wij beoordelen of een vertaling echt een vertaling is, of de betekenis zo
zuiver mogelijk wordt weergegeven in vlekkeloos Nederlands. Het
Nederlands staat op de voorgrond. Dat vind ik het kreatieve element -
kreatief wat betreft het hanteren van de moedertaal; niet kreatief in de
zin dat je het origineel als aanleiding neemt om je fantasie en je eigen
taalvoorkeur de vrije teugel te geven.’1

In Het Parool en de NRC van 9 maart wordt het antwoord van de jury op de
zogenaamde ‘Open Brief’ (protestbrief gericht aan het bestuur van het Prins Bernhard
Fonds en aan de jury van de Nijhoffprijs, ondertekend door ruim vijftig vertalers,
schrijvers en uitgevers) afgedrukt. Ook daarin verschaft de jury opheldering ‘over
de norm die zij bij de beoordeling van vertalingen stelt en de wijze waarop zij te
werk gaat.’ Ik citeer:
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‘De jury is van oordeel dat een vertaler de taal waaruit hij vertaalt en zijn
moedertaal zodanig dient te beheersen dat hij in staat is een vertaling te
leveren die semantisch en stilistisch gelijkwaardig is aan het
oorspronkelijke werk, m.a.w. een vertaling dient een equivalente weergave
van het origineel te zijn. (...) De jury is niet van mening dat een vertaling
volstrekt foutloos moet zijn, al stelt ze dat wel als ideaal.’2

De door de jury van de Nijhoffprijs gehanteerde normen, zoals hier geformuleerd,
zijn ongetwijfeld streng en alleszins radicaal. Toch zullen weinigen er moeite mee
hebben ze te onderschrijven. Een goede vertaling, zo luidt thans de ruim verspreide
mening, is een tekst die aan de hier gestelde eisen (min of meer) voldoet. De
toenmalige juryleden - en dat waren voornamelijk zelf vertalers - waren het over die
eisen klaarblijkelijk eens. Bovendien heeft niemand, althans bij mijn weten, hen het
recht betwist om de betrokken criteria te hanteren. Het stellen van duidelijke normen
behoort nu eenmaal tot de plicht van een jury die zich naar behoren van haar taak
wil kwijten.

Vertaalnormen en vertaaltheorieën

Weinigen zullen er bovendien voor terugschrikken om de denkbeelden over vertalen,
het ‘idee’ van een vertaling dat achter deze beoordelingscriteria schuilgaat, een
vertaaltheorie te noemen. Wat in het verleden - het nog vrij recente verleden, mag
men wel zeggen - voor vertaaltheorie doorging was meestal niets anders dan een
opsomming of beredeneerde uitstippeling van eisen die aan een vertaling gesteld
dienen te worden. Een uiteenzetting van de beginselen kortom, die, als men ze
naleeft, tot een goede, zo niet de beste vertaling zouden moeten leiden. Hierbij nam
men ook stilzwijgend aan dat, gezien de strengheid van de eisen en de
quasi-onmogelijkheid om aan alle tegelijkertijd te voldoen, het ideaal wel altijd
onbereikbaar moest blijven.
Wat echter voor sommigen niet direct duidelijk zal zijn is dat het ideaal van een

vertaling, ondanks schijnbare pretenties van universaliteit en tijdeloosheid, altijd
beantwoordt aan het concrete begrip een bepaalde cultuur zich daarvan vormt. Laat
ik er even dat een historisch voorbeeld bij betrekken om dit te illustreren.
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In 1971 verscheen in Edinburgh en Londen het werk Essay on the Principles of
Translation. Het werd geschreven door Alexander Fraser Tytler, jurist en vertaler
(van onder meer Petrarca), en mag worden beschouwd als de neerslag van meer
dan honderdvijftig jaar getheoretiseer over het vertalen als een vorm van ideale
mimesis - een opvatting waaraan de vergelijking van het vertalen met het kopiëren
van schilderijen niet vreemd was. Het eerste hoofdstuk handelt over de vraag wat
een goede vertaling is en welke grondregels daaruit volgen. De modelvertaling die
Tytler voor ogen staat wordt als volgt omschreven:

‘That (translation), in which the merit of the original work is so completely
transfused into another language, as to be as distinctly apprehended, and
as strongly felt, by a native of the country to which that language belongs,
as it is by those who speak the language of the original work.’3

Hieruit vloeien rechtstreeks de grondbeginselen, of wetten (‘laws’) van het vertalen
voort. Die zijn drie in aantal, te weten:
‘I. That the translation should give a complete transcript of the ideas of the original

work.
II. That the style and manner of writing should be of the same character with that

of the original.
III. That the translation should have all the ease of original composition.’4

Keren we nu terug naar de criteria waarvolgens in de late jaren zeventig de jury van
de Nijhoffprijs vertalingen beoordeelde, dan is er op het eerste gezicht weinig of
geen verschil. Ook daar luiden de eisen: ‘semantische en stilistische
gelijkwaardigheid’ (vgl. Tytler I en II) en ‘vlekkeloos Nederlands’, dat wil zeggen
lezen als een oorspronkelijk in de moedertaal geschreven tekst (vgl. Tytler III). Maar
de overeenkomst is alleen schijn, want al vlug blijkt dat Tytler en zijn tijdgenoten
deze wetten heel anders interpreteerden dan Nederlanders dat nu doen. Alleen al
wat de eerste wet betreft maakt Tytler bepaalde restricties die de haren van de
Nederlandse juryleden ten berge zouden doen rijzen. Waar de oorspronkelijke tekst
ambigu, dat wil zeggen voor meer dan één enkele interpretatie vatbaar is, dient de
vertaler een ondubbelzinnige oplossing te kiezen. (‘To imitate the obscurity or
ambiguity of the original, is a fault; and it is still a greater, to give more than one
meaning.’5) Waar de auteur in expressiekracht bij het formuleren van zijn gedachten
tekortschiet, mag de vertaler de oorspronkelijke idee versterken
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of er iets aan toevoegen, en dus verbeteren. Op gelijkaardige manier mag, ja moet
de vertaler bijzonderheden weglaten die hem overbodig lijken of met zijn stijlgevoel
strijdig zijn; immers, aldus Tytler:

‘a translator may exercise his judgement, and assume to himself, in so
far, the character of an original writer. An improvement is sometimes very
happily made, by substituting figure and metaphor to simple sentiment.’6

Vertaaltheorieën zoals die van Tytler treft men in alle tijdvakken van de Westerse
cultuurgeschiedenis aan. Ieder belangrijk cultuurgebied heeft theorieën voortgebracht
die min of meer overeenstemden met hetgeen men in een bepaalde periode dacht
over imitatie en oorspronkelijkheid, over het recht van de auteur en de taak van zijn
bemiddelaar, over de relatie tussen taal en werkelijkheid, taalinhoud en taalvorm,
tekstoorsprong en tekstontvanger enzovoorts. Voor de vertaalpraktijk zijn dergelijke
theorieën, inzoverre zij niet de neerslag van louter idiosyncratische denkbeelden
maar veeleer weergave van algemeen verspreide tendensen waren, van groot nut
geweest. Wie de voorschriften getrouw volgde bracht immers vertalingen tot stand
die precies aan het heersende verwachtingspatroon beantwoordden. Theorie en
praktijk gaan hier werkelijk hand in hand, hetgeen niet te verwonderen is als men
bedenkt dat het merendeel van dergelijke theorieën niet alleen bedoeld was als
voorschrift voor wie goede, dat wil zeggen ‘vereiste’ of ‘wenselijke’ vertalingen wilde
produceren, maar ook de verantwoording inhield van de vertaalpraxis van zijn
ontwerper, namelijk diens vertaalpoëtica. Hieruit vloeien vanzelf de beperkingen
van zulke ‘theorieën’ voort: hun geldigheid betreft het hier en het nu. De
veralgemening van deze locale en tijdelijke voorschriften inzake vertalen tot
universele wetten houdt echter geen steek. Zij druist ook tegen het hedendaagse
begrip van wetenschap in. Een wetenschappelijke theorie van het vertalen kan
namelijk op de vraag wat een goede vertaling is, aan welke eisen zo'n vertaling
moet voldoen, het antwoord niet geven. Doch laat ik vooraleer dit punt nader toe te
lichten vooraf nog even dieper ingaan op de kwestie van de zogenaamd ‘optimale’
vertaling.

De ‘goede’ vertaling: van Coornhert tot Komrij

De vraag wat een goede vertaling is kan alleen worden beantwoord als men rekening
houdt met omstandigheden van tijd en plaats. Voor Vondels tijdgenoten zal diens
Herscheppinge als vertaling
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van de Metamorfosen van Ovidius wellicht volstaan hebben, hoewel onze tijd daar
anders over denkt. Zo ook gelden de Vijftigh Lustighe Historien van den Florentijner
Joannes Boccacij , ‘van nieus overgheset’ door Dirk Coornhert, niet alleen als de
eerste (gedeeltelijke) vertaling van de Decameron maar ook als een mijlpaal in de
ontwikkeling van het Nederlandse kunstproza. Wie echter vandaag de Decameron
in een passende vertaling wil lezen, komt bij Van Dooren of Denissen terecht. Op
gelijkaardige manier worden in deze tijd bij de vertaling van narratief proza in het
Anglo-Amerikaanse cultuurgebied normen gehanteerd die van de Nederlandse
geheel verschillen. Ongeacht elk getheoretiseer worden oorspronkelijke werken
daar naar inheemse maatstaven aan de verwachtingen van potentiële lezers
aangepast.7

Ten tweede moeten de criteria die met betrekking tot de kwaliteit van een vertaling
gelden, bekeken worden in het licht van vragen als: welk soort boodschap houdt
de tekst in; welk soort communicatieve bedoeling had de oorspronkelijke auteur
met zijn tekst? Hierdoor moeten de criteria ten aanzien van het werk van Freud
uiteraard verschillen van diegene die men aanlegt ten aanzien van bijvoorbeeld
Thomas Manns Der Zauberberg of de gedichten van Ezra Pound. Maar ook over
dat verschil kan er controverse bestaan. Voor sommigen is het van geen tel, anderen
lijkt het immens.

Een derde gegeven waaruit onenigheid over de aan te leggen criteria kan
voortvloeien, is terugvoerbaar op de vertaalopvatting of, preciezer uitgedrukt, de
initiële vertaalnorm.Wie vertaalt, wordt namelijk geconfronteerd met de initiële keuze
tussen ofwel a) de brontekst zo adequaat mogelijk te reproduceren, eventueel door
middel van een doeltekst die van de heersende schrijfnorm in het doelgebied afwijkt,
met andere woorden als tekst ongewoon aandoet, ofwel b) de brontekst te
transformeren tot een doeltekst die in het doelgebied volkomen aanvaardbaar is,
eventueel ten koste van trouw aan het origineel. Hoewel mag worden aangenomen
dat vertalers tussen deze twee extreme oplossingen gewoonlijk het midden trachten
te houden, leert de ervaringmet vertaalde teksten dat zij vaak (en soms uitgesproken)
naar de ene of de andere pool overhellen. Neem bijvoorbeeld de twee vertalingen
van de Odyssee die in het Nederlands in de jaren dertig het licht zagen: de ene van
Aegidius Timmerman (1934), de andere van P.C. Boutens (1937). Menno ter Braak,
die de twee met zorg heeft vergeleken, doet er in een recensie verslag over. De
Boutens-vertaling noemt hij ‘poëtisch’; ook doet zij de ‘naïveteit’ van Homerus
gestand doordat zij in haar taalgebruik ‘de afstand (tusen ons en Homerus) erkent
en die afstand vanzelf doet eerbiedigen.’ De
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vertaling van Timmerman noemt hij ‘familjaar’ omdat zij die afstand door haar
‘hedendaagse’ eenvoud in het taalgebruik opheft.8 Boutens, anders uitgedrukt, stelde
zich een adequate Odyssee ten doel, terwijl Timmerman een aanvaardbare, met
het eigentijdse Nederlands samenvallende, beoogde.

Uit de aanvaardbaarheidsfactor vloeit, ten slotte, een vierde criterium voort dat ter
beoordeling van een zogenaamd ‘goede’ vertaling gehanteerd kan worden. Als we
zeggen dat vertalingen aanvaardbare teksten in het doelgebied zijn, kan dat namelijk
twee dingen betekenen. Het kan, ten eerste, impliceren dat zij precies even
aanvaardbaar zijn als oorspronkelijk in de doeltaal geschreven teksten. Maar het
kan ook betekenen dat zij als ‘vertaalde’ teksten in het doelgebied aanvaardbaar
worden geacht; wat erop neerkomt dat, in het tweede geval, aan vertaalde teksten
niet precies dezelfde eisen als aan oorspronkelijke teksten worden gesteld. Vertaald
toneel levert in dat opzicht markante voorbeelden. De Shakespeare-vertalingen van
Burgersdijk zullen wel geen enkele hedendaagse regisseur nog kunnen bekoren.
De eigentijdse Hamlet of Othello van Bert Voeten wèl omdat zij, hoewel als
vertalingen herkenbaar, aan de eis van onberispelijk modern Nederlands voldoen.
Maar de regisseur die Shakespeare als ‘tijdgenoot’ wil opvoeren, kijkt nu al met
verlangen naar het komende najaar uit, wanneer de eerste delen van Komrij's
Complete Shakespeare zullen verschijnen. Gerrit Komrij immers, aldus de folder
waarin de vertaling wordt aangekondigd, ‘durft zijn Nederlands de wedstrijd tegen
Shakespeare's Engels laten spelen’.

Vertaalonderzoek: zuiver en toegepast

Van een vertaaltheorie wordt normaal verwacht dat zij al die karakteristieken zou
expliciteren en beschrijven waardoor een vertaling, binnen de concrete situatie
waarin zij ontstaat (of ontstaan is), als voor haar doel geëigend, functioneel
enzovoorts kan worden beschouwd. Als discipline die zich toelegt op de bestudering
van het vertalen en op vertalingen als empirische feiten kan de vertaalwetenschap
het niet tot haar taak rekenen zich af te vragen welke kenmerken zich zouden horen
voor te doen. Wèl kan zij proberen om op basis van bestudeerde feiten de
omstandigheden en voorwaarden te specificeren waarin bepaalde kenmerken zich
met een zekere regelmaat zullen voordoen. Deze fundamentele afwijzing van
normativiteit bij de benadering van het onderzoeksobject hoeft echter geenszins de
principiële ontkenning in te houden van enige bekommernis over de vraag op welke
manier wetenschap bij zou kunnen dragen tot een beter
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begrip van het vertalen hier en nu, met andere woorden tot het bevorderen van
goede (resp. betere, optimale) vertalingen.

De kwestie die hier wordt aangeroerd lijkt me van cruciaal belang voor de interrelatie
tussen vertaaltheorie en vertaalpraktijk, en ik weet uit ervaring dat velen, en
voornamelijk vertalers - grotendeels wegens de intense individuele en sociale
betrokkenheid die zij bij hun beroepsactiviteit aan de dag leggen - er zelden of nooit
mee in het reine komen. Laat ik daarom de gegevens op een rijtje zetten.

In het - helaas te weinig gelezen - artikel ‘Wat is vertaalwetenschap?’ heeft wijlen
James S Holmes, dichter, groot vertaler en tegelijkertijd coryfee van de
vertaalwetenschap, de discipline die systematische kennis verzamelt over het
vertalen en vertalingen beschreven als een empirische wetenschap die uit drie grote
blokken, of onderdelen, is opgebouwd. De eerste twee daarvan bestrijken het gebied
van wat Holmes ‘zuiver wetenschappelijk onderzoek’ noemt. Hier heeft de
vertaalwetenschap

‘de dubbele doelstelling om1 de verschijnselen vertaling en vertalen te
beschrijven zoals die zich in onze ervaringswereld voordoen en2 algemeen
geldige principes te vinden met behulp waarvan deze verschijnselen
kunnen worden verklaard en voorspeld. Deze twee hoofdactiviteiten van
niet-toegepaste vertaalwetenschap kunnen worden aangeduid als
descriptieve vertaalwetenschap (DVW) of vertaalbeschrijving en
theoretische vertaalwetenschap (ThVW) of vertaaltheorie.’9

Naast deze twee hoofdgebieden van zuiver onderzoek onderscheidt Holmes nog
een derde gebied, namelijk dat van de toegepaste vertaalwetenschap, waartoe
onder meer de vertaaldidactiek (dat wil zeggen het vertalen als methode bij het
onderwijs van vreemde talen, maar ook en vooral de vertaalopleiding), de
vertaalhulpmiddelen, het vertaalbeleid en de vertaalkritiek kunnen worden gerekend.
In een kanttekening wijst Holmes erop dat de opsplitsing van het vakgebied in een
descriptieve, een theoretische en een toegepaste component geenszins wil inhouden
dat er tussen de drie onderdelen alleen eenrichtingsverkeer zou bestaan,

‘in die zin dat de beschrijving het materiaal voor de theorie aandraagt en
beschrijving en theorie de wetenschappelijke resultaten verschaffen die
dan door de toepassing hun praktisch nut verkrijgen. (...) In
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werkelijkheid (aldus Holmes) is de verhouding tussen de onderdelen
natuurlijk dialectisch van aard: elk van de drie verschaft materiaal aan de
beide andere en maakt op zijn beurt gebruik van de resultaten bereikt
door de andere twee. (In die zin) kan de vertaalwetenschap alleen
vooruitgang boeken wanneer alle drie onderdelen de aandacht krijgen
die ze verdienen (...).’10

Op de door Holmes onderkende dialectische verhouding tussen de componenten
van het vakgebied kom ik straks terug. Maar eerst wil ik nog eens duidelijk stellen
dat elk van de drie genoemde onderdelen zich, ieder op zijn beurt, met relaties
tussen doelen bronteksten, kortommet vertaalrelaties, op een specifiek eigenmanier
bezighoudt. Zodanig zelfs dat men zonder te overdrijven mag stellen dat het telkens
om relaties van een andere orde, een ander type en dus andersoortige relaties gaat.

Wie vertalingen beschrijft is het om feitelijke relaties tussen bestaande doelteksten
en hun bronnen (of segmenten van zulke teksten) te doen. Met behulp van
empirische criteria - criteria ontleend aan de teksten zelf - zal de beschrijver de
betrokken relaties opsporen, analyseren en proberen te classificeren. De theoreticus
van zijn kant is geïnteresseerd in mogelijke relaties tussen doel- en bronteksten.
Aan de hand van theoretische criteria zal hij proberen het equivalentiepotentieel
met betrekking tot bepaalde typen en soorten van teksten, tekstsegmenten of
-componenten, talenparen enzovoorts, vast te leggen. Hij schrijft geen relaties voor,
bepaalt niet hoe die er in concrete gevallen zoudenmoeten uitzien, maar specificeert
de voorwaarden waaronder sommige typen van equivalentie-relaties zich
waarschijnlijker zullen voordoen dan andere.

In de gebieden van toepassing - en ik denk hierbij voornamelijk aan de vertaalkritiek
en de opleiding tot vertaler - gaat het om wenselijke (of in strictere zin: vereiste)
vertaalrelaties. Dat wil zeggen dat wie zich in het toepassingsgebied met vertalingen
bezighoudt, er op uit is om, naargelang van de concrete situatie waarin hij zich
bevindt, zulkdanige apriorische criteria te kiezen dat de vertaling in kwestie (de
‘gewenste’ vertaling dus) binnen het sociale en culturele circuit waarvoor zij bestemd
is, op de best mogelijke manier functioneert.

Deze drie soorten vertaalrelaties dienen streng uit elkaar te worden gehouden. Dat
wil echter niet zeggen dat de voornoemde dialectische verhouding ertussen uit het
oog mag worden verloren. De vertaaltheorie kan het bijvoorbeeld niet stellen zonder
deugdelijke en precieze gegevens verkregen door onderzoek en
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ervaring in de vertaalbeschrijving en de toegepaste vertaalwetenschap, en vice
versa. Om het bij één concreet geval te houden: de vertaalcriticus (recensent) maar
ook het jurylid bij een vertaalprijs en de docent in de vertaalopleiding zijn soms wel
eens - en misschien vaker dan gewoonlijk wordt toegegeven - geneigd om hun
apriorische criteria zo te kiezen dat de beoogde vertaling, hoewel gewenst/vereist,
in feite niet haalbaar en ook theoretisch onmogelijk is. Enige kennis van de theorie,
waarin het mogelijke inzake vertaling onderbouwd is door inzichten in hetgeen zich,
gegeven die en die omstandigheden en voorwaarden, feitelijk voordoet of heeft
voorgedaan, zou hier uitkomst kunnen brengen inzake wat ‘wenselijk’ is.

De fictie van gelijkwaardigheid

En nu terug naar de Martinus Nijhoffprijs 1977. In haar antwoord op de Open Brief
(zie hoger) laste de toenmalige jury een korte alinea in die me in het onderhavige
verband heel significant lijkt. De tekst luidt als volgt:

‘Hier en daar wordt de mening verkondigd dat vertalen geen wetenschap
is en dat men geen vertaler kan worden door bestudering van de
vertaalwetenschap. De jury is het met deze uitspraak volledig eens, hoewel
ze, alweer op grond van haar bevindingen, tegelijkertijd gelooft dat
vertalers die deze mening zijn toegedaan, er ten onrechte de conclusie
uit trekken dat het voor de vertaler nutteloos is van de resultaten van de
vertaalwetenschap kennis te nemen.’11

Op grond van het voorafgaande moet het wel duidelijk zijn dat dit standpunt in elk
opzicht verantwoord mag heten. Wetenschappelijke kennis en ambachtelijke kunde
(en/of artistiek talent, zo men wil) zijn gescheiden gebieden, hoewel die, alweer op
grond van het voorafgaande, best interrelaties kunnen vertonen. Daarom zou ik de
eerder negatieve formulering op het einde graag herschreven willen zien als ‘hoewel
ze (...) tegelijkertijd gelooft dat het voor de vertaler u i t e r s t n u t t i g kan zijn van
de resultaten van de vertaalwetenschap kennis te nemen.’ Uiterst nuttig, ook voor
juryleden bij een vertaalprijs overigens; want als ze dat maar eens deden, zouden
ze wellicht hun stringente eis van ‘semantische en stilistische equivalentie’ iets meer
relativeren in overeenstemming met wat de hedendaagse vertaaltheorie daarover
te vertellen heeft. In wat volgt zal ik proberen dat lange verhaal zo kort mogelijk te
houden.
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De vertaaltheorie heeft al lang de verabsoluterende interpretatie van het
equivalentiepostulaat afgewezen. De feitelijke overeenkomst tussen vertaling en
origineel is gedoemd om, zelfs in het beste geval, een zeer approximatief gegeven
te blijven; in die zin namelijk dat men al van equivalentie spreekt als doeltekst en
brontekst enkele van hun (linguïstisch en tekstueel) functioneel relevante kenmerken
gemeenschappelijk hebben. We weten dat taalen tekststructuren uiterst complexe
gegevens zijn die bestaan uit verscheidene niveaus, of componenten, met elk hun
eigen formele identiteit en unieke functie(s). Al deze componenten zijn bijgevolg als
ingrediënten van het totale communicatieve effect van de tekst te beschouwen.
Equivalentie kan dus, in principe althans, betrekking hebben op ieder van de
volgende niveaus.
1) Fonetische equivalentie, als er een poging wordt gedaan om auditieve of

articulatorische gelijkwaardigheid tussen klanken te creëren. Bij voorbeeld:
bewaring van de sonoriteit van bepaalde consonanten of vocalen, het ritme
van een regel, enz. Op gelijkaardige manier kan equivalentie van grafemen
worden nagestreefd met betrekking tot variabelen als lay-out, lettertype, kleur,
illustratie, enzovoorts.

2) Fonologische equivalentie heeft betrekking op de manier waarop eenheden
van het klanksysteem van een taal worden aangewend om de tekst te
structureren. Bij voorbeeld: pogingen om alliteraties, rijmschema 's,
woordspelletjes of woordspelingen, onomatopeeën en dergelijke te bewaren.

3) Morfologische equivalentie houdt het bewaren of navolgen van complexe
woordstructuren (stammen, affixering, samenstelling en afleiding) in.

4) Syntactische equivalentie, het gebruik van grammaticale categorieën (tempus,
wijs, persoon, genus, getal), bepaalde zinstypen (lang vs. kort, enkelvoudig
vs. complex, parataxis vs. hypotaxis, enz.), woordvolgorde (normaal vs.
afwijkend). Bij voorbeeld: het bewaren of navolgen van bepaalde contrasten
tussen tempora in een tekst (afwisseling preteritum/presens, en dergelijke).

5) Lexicale equivalentie: de overeenkomst tussen de lexicale eenheden van bron-
en doeltekst op (basis van hun componentiële analyse en/of betekenisrelaties
(synonymie, hyponymie, antonymie, enzovoorts).

6) Pragmatisch-semantische equivalentie, gelijkwaardigheid in termen van de
‘totale’ betekenis (informatieve waarde, communicatief effect) van de taaluiting
of tekst. Dit impliceert onder meer het behoud van het taalhandelingskarakter
van zinnen en teksten (teksttype, -soort, genre), retorische en stilistische
procédés (herhaling, juxtapositie, antithese, paradox, metafoor, vergelijking,
parallellisme, enzovoorts) met inbegrip van associatieve, stilistische en
thematische effecten.

Colloquium Neerlandicum 10 (1988)



35

Aldus bekeken is de ‘betekenis’ van een tekst geen enkelvoudig, homogeen
verschijnsel maar veeleer een synthese van heterogene componenten. Aangezien
het relatieve belang van elk daarvan verschilt van tekst tot tekst, moet ook de
relevantie van ieder van deze componenten met betrekking tot de zogenaamde
vertaalequivalentie verschillend zijn. Equivalentie dient dus van geval tot geval
opnieuw en anders bekeken te worden. Alliteratie en klankharmonie, bijvoorbeeld,
blijken hoogst relevant te zijn voor bepaalde soorten poëzie maar zijn irrelevant in
zakelijke mededelingen of technisch-wetenschappelijke teksten. Morfologische
kenmerken kunnen tot het communicatieve effect bijdragen in literaire teksten, maar
doen weinig terzake in andere. Lexicale en semantische factoren hebben meestal
voorrang op andere, maar in artistieke teksten, voornamelijk poëzie, krijgen de
overige niveaus evenzeer belang, eisen soms zelfs prioriteit op.

Het besluit uit dit alles is vlug getrokken. Gezien het structurele talenverschil, gezien
ook het verschil tussen culturen en literaturen als asymmetrische systemen, sluiten
de equivalenties op deze verschillende niveaus elkaar noodzakelijk uit. Totale
linguïstische equivalentie op zichzelf is al een onmogelijkheid. De zogenaamde
vertaalequivalentie tussen doel- en brontekst manifesteert zich nooit op alle niveaus
tegelijkertijd en blijft ook ten opzichte van elk niveau afzonderlijk een uiterst relatief
gegeven. Ook de vertaler die zich ten doel stelt de brontekst zo adequaat mogelijk
in zijn moedertaal te reproduceren, kan een aanzienlijke mate van verschil niet
verhinderen. Elke vertaling is een transformatie van haar origineel, waarmee zij
slechts een heel relatieve graad van invariantie vertoont.

De kwestie van de ‘goede’ vertaling kan nu anders en beter gesteld worden. De
meest plausibele gevolgtrekking uit de evidente onmogelijkheid van totale
vertaalequivalentie in formeel zowel als functioneel opzicht is de aanvaarding van
verscheidene mogelijke versies van een doeltekst. Elk daarvan kan naar gelang
van de klemtoon die de individuele vertaler op de afzonderlijke variabelen of
componenten van de tekststructuur legt, op haar manier gewettigd zijn. Rigoureus
purisme is bij de beoordeling ervan even nefast als door louter persoonlijke
vooroordelen ingegeven normativiteit. De ene vertaalstrategie kan natuurlijk juister
gekozen zijn dan de andere, consequenter volgehouden of briljanter gespeeld.
Precies dat maakt het een criticus of jury mogelijk de ‘betere’ vertaling er uit te
pikken. Wat echter niet opgaat is dat de beoordelende instantie haar normen zo
extreem aanlegt of zo eenzijdig toepast, dat het fundamentele recht van
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iedere vertaler om eigen normen aan de dag te leggen erdoor beknot, zo niet ontkend
wordt.

Vertalen is beslissen

Van kapitaal belang voor de vertaalpraktijk en die wetenschappelijke
toepassingsgebieden die er rechtstreeks op betrokken zijn, namelijk de
vertaalopleiding en de vertaalkritiek, lijkt me het theoretische model dat teruggaat
op de Tsjechoslovaakse geleerde Jirí Levý.12 Dit model relateert het vertalen aan
bepaalde soorten strategische spelen. De treffende analogie tussen bijvoorbeeld
het schaakspel en het proces van het vertalen inspireerde Levý tot het aanwenden
van recentelijk verworven inzichten in de manier waarop zulke spelen verlopen,
voor het verkrijgen van een beter begrip van vertaalprocessen. Daarom besloot hij
de mechanismen, structuren en procedures die de vertaalactiviteit inhoudt, te
beschrijven met behulp van termen en begrippen ontleend aan een op dat ogenblik
beter georganiseerd secundair gebied van wetenschap, namelijk de formele
speltheorie (‘formal theory of games’). De grondslagen van deze mathematische
theorie waren reeds in 1944 gelegd door John von Neumann en Oskar Morgenstern
en de toepassingen ervan waren in de late jaren zestig - Levý's artikel dateert van
1967 - reeds tot een volwaardige wetenschappelijke discipline uitgegroeid.

Voor Levý komt vertalen in essentie op selecteren, kiezen, beslissen neer. Deze
zienswijze leidt tot de metaforische equatie: Vertalen is beslissen. Zoals de
schaakspeler, bij voorbeeld, beschikt de vertaler over een bepaald aantal
opeenvolgende zetten (eindig in aantal gezien de eindigheid van het spel), waarbij
iedere nieuw ontstane situatie hem dwingt tussen een bepaald aantal, dikwijls exact
definieerbare, alternatieven te kiezen. Iedere interpretatie van een tekstsegment
(linguïstisch, tekstueel of cultureel gegeven of element) neemt aldus de structuur
van een probleemoplossing aan. Hoe kleiner het aantal alternatieven en hoe
beperkter de context, des te sterker de keuze gelimiteerd wordt. Heeft de vertaler
één van de alternatieven door eliminatie van de overige overgehouden, dan zijn
meteen zijn volgende beslissingen al min of meer bepaald. Zoals schaken heeft
vertalen namelijk de vorm van een spel met complete informatie, zodat elke volgende
zet wordt beïnvloed door wat de speler weet over zijn voorafgaande beslissingen
en de situaties die er uit zijn voortgevloeid.
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Met behulp van het beslissingsmodel is het mogelijk het generatieve patroon van
een vertaling, dat wil zeggen de specifieke strategie die er aan ten grondslag heeft
gelegen, te reconstrueren via het resultaat van die strategie, de vertaalde tekst zelf.
Door middel van de toepassing van de zgn. ‘minimaxstelling’ van Von Neumann
(de stelling die inhoudt dat de waarde van het spel duidelijk vaststaat en dat beide
spelers deze waarde door middel van de geschikte strategie kunnen afdwingen)
achtte Levý het zelfs mogelijk om de relatieve frequentiekansen van alternatieve
vertaalstrategieën, bijvoorbeeld met betrekking tot stijlkenmerken, te voorspellen.13

Hedendaagse vertaaltheoretici maken van Levy's theorie aardig gebruik als
hulpmiddel bij vertaalbeschrijving. In recente publicaties van Gideon Toury, bij
voorbeeld, is het begrippenpaar ‘Oplossing + Probleem’ voortdurend latent of expliciet
aan de orde.14

De verwijzing naar Toury gebeurt hier niet toevallig, aangezien hij degene is die het
begrip ‘vertaalnorm’ in de theorie zo niet heeft geïntroduceerd dan toch centraal
heeft gesteld.15 Omdat de vertaler principieel op keuzen aangewezen is, worden
zijn beslissingen van bij het begin en ook telkens opnieuw mede bepaald door zijn
visie én op de brontekst én op de tekst die hij uiteindelijk zal (re)produceren in de
doeltaal. Die visie kan hem door geen theorie worden opgedrongen, al kan een
theorie hem wel hulp verschaffen bij het bepalen en consequent doorvoeren ervan.
Voor een deel hangt die visie samen met hetgeen in een bepaald sociaal en

cultureel bestel, het milieu waarin de vertaler opereert, als ‘normaal’ of ‘gunstig’ en
dus ‘aanbevolen’ vertaalgedrag geldt. In deze concrete werkomstandigheden kan
de vertaler zijn gedrag aan de heersende tendensen conformeren; maar hij kan er
evengoed bewust van afwijken, er zelfs tegenin gaan. De manier waarop en de
mate waarin zijn doeltekst met de brontekst overeenkomt of verschilt, is het logische
gevolg van zijn normgebonden beslissingen. De vrije keuze van een norm is zijn
onvervreemdbaar recht.

Besluit

Hier ligt mijns inziens één van de voornaamste taken, zo niet de voornaamste
opdracht, van de vertaalpedagoog. Het echte vertaalonderwijs - ik bedoel de
vertaalopleiding die niet samenvalt met het onderwijs in de vreemde taal maar
daarop verder bouwt - zou in de eerste plaats gericht moeten zijn op het efficiënt
en
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consequent bijbrengen van normbesef aan aankomende vertalers. Een sterk speler
opleiden die op grond van zijn normbesef kiest voor een bepaalde strategie en
daarbij alle mogelijke strategieën van zijn tegenstanders even goed kent als die van
zichzelf: dat is ongetwijfeld het ideaal waar elke vertaalopleiding op moet mikken.

Naschrift

Over de rol van het vertalen als hulpmethode bij het onderwijs van vreemde talen
heb ik, aangezien ik geen specialist terzake ben, niets meer te zeggen dan wat ik
in het juni-nummer 1981 van het tijdschrift Levende Talen onder de titel ‘Vertalen
in het vreemde-taalonderwijs: een vertaalwetenschappelijke benadering’ daaraan
heb bijgedragen. Wel wil ik in dit verband de belangstellenden verwijzen naar het
mijns inziens voortreffelijke artikel dat mijn opvolgster in Amsterdam, prof. dr. Kitty
van Leuven-Zwart, aan deze problematiek heeft gewijd onder de titel
‘Vertaalonderwijs aan de Faculteit der Letteren; Doelstellingen en Perspectieven.’16
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Vertalen als didactische werkvorm (Londen)
Jane Fenoulhet

Bij wijze van inleiding tot deze workshop wil ik een korte schets geven van de rol
die het vertalen speelt bij verschillende methodes in het vreemde-talenonderwijs.
Hierbij laat ik het opleiden tot vertaler natuurlijk buiten beschouwing. Daarna wil ik
een korte uiteenzetting geven van mijn eigen ideeën over vertalen als didactische
werkvorm.

Achtergronden

Bij gebrek aan behandelingen van ons onderwerp in de literatuur over het VTO -
voor zover ik kan nagaan - hebben mijn eigen ervaringen van en visie op dit
onderwerp mij als uitgangspunt moeten dienen bij deze uiteenzetting. Ik heb de
nadruk gelegd op het vertalen als universeel middel om de taalverwerving te
bevorderen, want in de praktijk verschillen de omstandigheden waaronder wij
lesgeven. In Londen werken wij met een vrij heterogene groep studenten, die
verschillende einddoelen heeft, maar die minstens het basisniveau wil bereiken. Uit
didactisch oogpunt is dit misschien niet gewenst, maar de economische realiteit
beïnvloedt ook de manier waarop men te werk gaat.

Vertalen is een van de oudste didactische werkvormen in het
vreemde-talenonderwijs. Samen met de grammatica vormde het de basis van het
onderwijs in de klassieke talen, en dit model werd dan ook toegepast op het leren
van moderne, levende talen. Deze methode staat nu bekend als de
grammatica-vertaalmethode. De laatste dertig jaar hebben veel veranderingen
plaatsgevonden op het gebied van leermethodes, zo lijkt het althans. U kunt een
overzicht van de ontwikkelingen in het vak vinden in het boek van Van Els, Bongaerts,
Extra, Van Os en Janssen-van Dieten, Applied Linguistics and the Learning and
Teaching of Foreign Languages (1984), Hoofdstuk 8.

De methodes die, zeker in Engeland, de grootste invloed uitgeoefend hebben zijn
ten eerste de uit Amerika afkomstige structurele/behaviouristische methode, met
veel nadruk op ‘drills’; ten
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tweede de directe methode, die uitsluitend gebruik van de vreemde taal tijdens de
lessen voorschrijft; en tenslotte, de laatste paar jaar, de communicatieve aanpak.
Ieder van deze methodes bevat een element van reactie op vroegere methodes.
De structurele methode reageerde hoofdzakelijk tegen de expliciete manier waarop
vroeger de grammatica onderwezen werd: uitleg in de moedertaal van de studenten
en het veelvuldig gebruik van vertalen als oefening. Speak Dutch is een interessant
voorbeeld van de structurele aanpak. Er komen veel structurele oefeningen in voor,
zodat de nadruk nog steeds op het leren van grammatica ligt, maar, aldus het
voorwoord, ‘every attempt has been made to eliminate native language interference.
In the revised course there are no English cues in the structural drills. Nearly all
exercises are in the target language.’ Hier zien wij dus een poging om het gebruik
van de moedertaal te vermijden en toch worden bijna alle Nederlandse teksten van
een Engelse vertaling voorzien. Hebben deze vertalingen een didactische functie?
Waarschijnlijk in zoverre dat zij de betekenissen van woorden en zinnen voor de
studenten toegankelijk maken, zodat die zich op de grammatica kunnen
concentreren. Op deze functie kom ik straks terug.

Bij de directe methode hoort de moedertaal - en dus het gebruik van vertalingen en
vertalen - niet thuis. Levend Nederlands is hier een voorbeeld van, hoewel er ook
structurele oefeningen in voorkomen. In Engeland heeft de laatste paar jaar de
communicatieve aanpak een grote invloed gehad. Ook bij deze werkwijze speelt
het vertalen als didactische werkvorm geen rol omdat de nadruk gelegd wordt op
het communiceren van feiten, gevoelens, wensen, enzovoort. Ook hoeft de student
zich niet foutloos te kunnen uitdrukken, zolang zijn uitspraken in de vreemde taal
maar functioneel zijn. Dus, zoumen kunnen concluderen, het vertalen als didactische
werkvorm is enigszins uit de mode geraakt.

In Londen hebben al deze methodes hun sporen nagelaten, en in zekere zin bestaan
zij allemaal nog naast en door elkaar binnen de afdeling Nederlands. Puristen zijn
wij niet! Hierbij moet gezegd worden dat de Universiteit van Londen over het
algemeen in de negentiende eeuw is blijven steken - wat de afdelingen moderne
talen betreft in ieder geval. Daar wordt hoofdzakelijk nog met de
grammatica-vertaalmethode gewerkt. Tegen deze achtergrond, die mijn interesse
voor vertalen als leermiddel waarschijnlijk verklaart, wil ik u mijn stelling voorleggen
dat het er tegenwoordig niet zozeer om gaat of vertalen in een vreemde-taalcursus
thuishoort, maar op welke manieren deze werkvorm gebruikt kan worden, en voor
welke doeleinden.
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Het is mijn bedoeling om de praktijk te schematiseren met als doel een onderscheid
te maken tussen de verschillende didactische activiteiten waarmee men eigenlijk
bezig is als men gebruik maakt van vertalen tijdens een les. Het didactische nut van
vertalen kan misschien vergroot worden als men zich bewust is van:
a) de verschillende vormen van vertalen, en
b) de mogelijke functies van vertalen in het VTO.

A. Wat en hoe te vertalen

In de eerste plaats wil ik nog een onderscheid maken tussen formeel en informeel
vertalen. Een voor de hand liggend onderscheid: met formeel vertalen bedoel ik
aan de studenten een stuk tekst voorleggen waarvan zij een geschreven vertaling
moeten produceren. Ik neem aan dat wij allemaal deze werkwijze hanteren, maar
het lijkt mij interessant te horen in hoeverre formeel vertalen een belangrijk onderdeel
van uw cursussen vormt. Met informeel vertalen bedoel ik alle andere vormen van
het overbrengen van geschreven en gesproken vormen van T1 in T2 en andersom,
voornamelijk mondeling maar ook geschreven. Het vertalen kan óf spontaan
gebeuren óf door de leraar gemotiveerd zijn. In mijn ervaring gebeurt het spontaan,
welke leermethode men ook gebruikt: men ziet de studenten in de pauze even hun
woordenboeken te voorschijn halen, of, als men ze in paren of groepen laat werken,
ziet men ze soms hele zinnen vertalen, vooral als ze denken dat de docent met een
andere groep bezig is. Men zou dus zelfs kunnen stellen dat vreemde-taalleerders
behoefte hebben aan informeel vertalen. Bij het spontaan vertalen wordt er, geloof
ik, uitsluitend naar de moedertaal toe vertaald. Het is de vraag of het zinvol en
leerzaam is om ook naar de vreemde taal toe te vertalen.

Een derde onderscheid waarop ik de aandacht wil vestigen is dat tussen het vertalen
van teksten die min of meer een geheel vormen, en van losse zinnen of woorden.
Bij het eerste kan formeel of informeel te werk worden gegaan, bij het tweede ook:
men denke aan de woordenlijsten die sommige studenten netjes bijhouden, of aan
de lege plekken naast de nieuwe woorden in Alexander (1986) van Piet de Kleijn,
waar de studenten hun eigen vertalingen invullen.
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B. Enkele doeleinden van vertalen als didactische werkvorm.

Wat nu volgt zijn slechts observaties en suggesties in de vorm van een lijst van
doeleinden en functies, een lijst die tijdens de discussie misschien aangevuld kan
worden
Omde student te leren vertalen.Zo wordt het vertalen in beide richtingen tijdens

de taallessen aan veel traditionele Engelse universiteiten gehanteerd. Ik heb het
niet over een opleiding tot vertaler, maar wel over één van de belangrijkste
didactische activiteiten, te oordelen naar de aandacht die het formeel vertalen zowel
in lessen als in examens krijgt.
Om de algemene taalverwerving te bevorderen.Als het vertalen op zich geen

einddoel vormt, moet het een andere, globale functie hebben. Die kan het beste
geformuleerd worden als middel dienende om de algemene taalvaardigheid te
bevorderen. Een paar jaar geleden zou ik gezegd hebben dat het vertalen uit de
moedertaal een volkomen nutteloze activiteit is, maar sindsdien is het tot me
doorgedrongen dat heel veel studenten het leuk vinden. Erg wetenschappelijk klinkt
dit niet, maar het verband tussen de manier waarop de lessen door de leerders
ervaren worden en de vooruitgang van de leerders lijkt mij een aardig onderwerp
voor onderzoek.
Om de betekenis van woorden in het geheugen van de student vast te

leggen.U hebt op het vorige colloquium van Ludo Beheydt gehoord over ‘Het
semantiseren van woordbetekenis’ (1986). In een later artikel ( Dutch Crossing 32,
augustus 1987) over hetzelfde onderwerp heeft hij zich specifiek over deze functie
van vertalen uitgelaten:

Does this (contextual presentation) imply that in learning a foreign
vocabulary the use of the native language should be excluded? I think
we ought to make a distinction here between the use of translation as an
exclusive technique and the use of translation as a support in the learning
process. (...) The second language learner has already built up a
vocabulary network in his mother tongue and he will surely compare this
to the new vocabulary network. (p.15)

Vertalen biedt de student de snelste manier om aan de kern van een woordbetekenis
te komen; en ook om zijn eerste indrukken over de mogelijke betekenis van een
nieuw, in een Nederlandstalige context aangeboden woord te bevestigen of te
wijzigen. Het vertalen van woordgroepen van T2 naar T1 kan bovendien de polysemie
van een woord aan het licht brengen. Ik citeer weer uit Beheydt (1987, p.14):
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FRENCHENGLISHDUTCH
un grand dangera great dangereen groot gevaar
une grande maisona big houseeen groot huis
une grosse pommea big appleeen grote appel
un vaste domaina large areaeen groot gebied
un grand chagrina deep sorroween groot verdriet

In het VTO heeft de docent verschillende doeleinden, die overigens in elkaars
verlengde liggen: het semantiseren van woordbetekenis vormt een onmiddellijk
doel, terwijl het uiteindelijke doel het toepasselijk gebruik van de woorden in een
bepaalde situatie moet zijn. In het eerste stadium denkt men niet onmiddellijk aan
het produktief schriftelijk en mondeling gebruik van de vreemde taal, maar aan het
opdoen van de nodige kennis. Het vertalen naar T1 toe steunt beide doelen.
Daarentegen heeft het vertalen naar T2 toe duidelijk een andere functie, namelijk
als oefening in het produktief gebruik van T2 (ik denk hier voornamelijk aan het
produktief schriftelijk gebruik). Of dit de schriftelijke taalvaardigheid bevordert valt
te twijfelen: bij dit soort oefening worden de studenten de woorden in de mond, of
eigenlijk in de pen, gelegd. Dit gebeurt zelden of nooit in het dagelijks leven, want
voor het overbrengen van een boodschap kiest men zijn eigen woorden.

Niettemin kan het vertalen naar T2, naast het feit dat de studenten het leuk vinden,
ook een verdere functie hebben als diagnostische toets om na te gaan of bepaalde
lemma 's goed gesemantiseerd zijn en ook of de student kennis heeft van de
collocationele mogelijkheden van bepaalde woorden, dit is hun valentie. Hierbij mag
de grammatica niet vergeten worden. Door het zorgvuldig kiezen of opstellen van
teksten kan men specifieke zinsstructuren aanbieden om te zien of de student ze
weet te gebruiken. Op deze manier kan de docent het Nederlands bepalen dat de
studenten produceren om daardoor specifieke onderdelen van hun kennis te toetsen.

Tenslotte kan het vertalen gebruikt worden om de studenten inzicht te geven in
de zins- en tekstgrammatica van het Nederlands.In hun eerste jaar hebben onze
studenten in Londen de zinsgrammatica nog niet helemaal onder de knie, maar
toch lezen we Nederlandse teksten: om te beginnen bij voorbeeld Guus Kuijer, en
vervolgens gedichten en verhalen van auteurs die ze later gaan bestuderen. Omdat
het leesmateriaal vrij ambitieus is, kan een werkvorm als het informeel vertalen naar
de moedertaal toe snel een inzicht geven in probleemzinnen. Bij de
tweedejaarsstudenten, die de zinsgrammatica grotendeels beheersen, ontbreekt
er vaak
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iets aan hun produktief schriftelijk taalgebruik, hoewel die lacune bij mondeling
taalgebruik niet zo opvalt. Het betreft hier elementen uit de tekstgrammatica - het
gebruik van woorden die verbanden leggen tussen verschillende delen van een
tekst, die een verwijzende functie hebben, en die onmogelijk gedemonstreerd kunnen
worden aan de hand van losse zinnen. De docent kan ermee volstaan deze woorden
in een tekst te onderstrepen en de toepassing van informeel vertalen aan de
studenten overlaten bij het behandelen ervan. Als ze gewend zijn aan het gebruik
van T2 tijdens de les, zijn ze niet geneigd om alles te vertalen. Het voordeel van
vertalen is dat het expliciteren van dit soort grammaticapunten vaak overbodig wordt.

Het is opvallend dat er zo weinig over vertalen als didactische werkvorm te vinden
is in een boek als Applied Linguistics and the Learning and Teaching of Foreign
Languages: één bladzijde over het gebruik van vertalen. Er staat trouwens ook
weinig in over het gebruik van geschreven teksten überhaupt. Kennelijk is het
vertalen bij sommige theoretici uit de mode, maar ik neem aan dat men in de
neerlandistiek extra muros anders denkt. In dat geval kan het vertalen als didactische
werkvorm, aangewend op de zojuist geschetste manieren, hen van nut zijn.
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Vertalen als didactische werkvorm (Straatsburg)
Claudia Huisman

De laatste jaren schijnen de opvattingen over het vertalen en de didactiek binnen
het vreemde-talenonderwijs (VTO) nogal te veranderen. Voorheen, in de directe
‘natuurlijke’ methode, en ook in de communicatieve methode, waar het mondeling
taalgebruik primair was en men als het ware ondergedompeld werd in de vreemde
taal door middel van actieve audiolinguale en audiovisuele taalbeoefening, was het
vertalen volledig in strijd met de methodologische principes. Immers, ieder contact
met de moedertaal moest zoveel mogelijk worden vermeden, ook vanwege het
gevaar van de interferentie.1 Maar aangezien het onmogelijk is de moedertaal
volledig uit te schakelen tijdens het proces van de vreemde-taalverwerving, zijn de
meningen hieromtrent aan het veranderen. ‘L'on ne peut faire l'économie de la
comparaison avec la languematernelle dans l'étude étrangère’ schrijft Michel Ballard
in 1984. Anderen (Ladmiral 1979, Bausch en Weller 1981, Lavault 1985) pleiten
voor het weer invoeren van de moedertaal, dat wil zeggen voor de vertaling als
didactische werkvorm, mede uit psycholinguïstische overwegingen.
Er is dus sprake van een ‘come-back’ van de vertaling in het VTO. Gelukkig maar,

want vertalen naar de moedertaal is een heel natuurlijke zaak als je een vreemde
taal leert - en niet alleen in het beginstadium. Zeer zeker zullen beginners spontaan
in hun eigen taal betekenissen zoeken, dus ‘vertalen’, omdat zij een bepaalde
zekerheid willen hebben. Maar niet alleen beginnende studenten, ook gevorderden
willen weten wat hun onbekende woorden en uitdrukkingen betekenen. Tijdens de
Zomercursus Nederlandse Taal en Cultuur te Breukelen valt het me iedere keer
weer op dat de meeste studenten constant een tweetalig woordenboek op zak
hebben, of ze nu in de laagste of hoogste van de twaalf groepen zitten. Als je tijdens
de taallessen moeilijke woorden of idiomatische uitdrukkingen uitlegt, natuurlijk in
het Nederlands, dan wordt er toch nog haastig een blik geworpen in het woordenboek
om concreet de juiste betekenis in de moedertaal vast te leggen.
Conclusie: Als docent in het VTO kun je moeilijk om de moedertaal van de

studenten heen en op hun beurt zijn de studenten er mee
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gebaat - juist omdat het zo natuurlijk is - het vertalen in de vreemde-taalverwerving
in te passen.
Dit wat betreft het spontaan vertalen in het algemeen. Ik kom nu toe aan de

concrete toepassing van de vertaling als didactische werkvorm, met name aan het
Nederlands Instituut van de universiteit van Straatsburg.
Het Nederlands is in Straatsburg, zoals aan de meeste Franse universiteiten, een

bijvak, dus een tweede of derde vreemde taal. Onze studenten hebben, gedurende
drie jaar, gemiddeld drie uur Nederlands per week. Het gaat voornamelijk om
germanisten, anglisten en studenten Langues Etrangères Appliquées (vergelijkbaar
met de Europese Studies). Onze germanisten hebben overigens een hoog niveau,
gezien de nabije Duitse grens en vanwege het Elzasser dialect dat vrij veel gesproken
wordt.

Ik zal nu kort uiteenzetten hoe wij in Straatsburg te werk gaan in het eerste, tweede
en derde jaar.
In het eerste jaar krijgen onze studenten de basisgrammatica aangeboden in het

Frans, op contrastieve wijze, dat wil zeggen dat er gewezen wordt op verschillen
tussen het Frans en het Nederlands (bij voorbeeld het gebruik van het lidwoord, het
adjectief enzovoort). Daar komen oefeningen aan te pas waarin het vertalen, zowel
Frans-Nederlands als Nederlands-Frans, een niet onbelangrijke rol speelt. Het
vertalen naar het Nederlands dient enerzijds om een aantal grammaticale en
syntactische verschillen tussen de twee talen vast te leggen en om interferentiefouten
te corrigeren. Overigens hebben onze studenten niet alleen te kampen met
interferentie vanuit de moedertaal, dus het Frans, maar ook vanuit de eerste vreemde
taal, vooral het Duits of het Engels.
Anderzijds kunnen eerder aangeboden grammaticale regels en bij voorbeeld

lexicale verbindingen door middel van vertaling Frans-Nederlands opnieuw, maar
nu ‘actief’ gebruikt en dus geconsolideerd worden, hetgeen tevens de
schrijfvaardigheid bevordert (cf. de traditionele grammatica-vertaalmethode).
Verder worden er in het eerste jaar vrij eenvoudige teksten aangeboden van

auteurs als Biesheuvel en Jacoba van Velde: ze zijn bedoeld om de leesvaardigheid
te bevorderen, maar worden ook vertaald naar het Frans, waarbij er - in dit stadium
- nog niet al te zeer op gelet wordt of het literair gezien mooi of minder mooi Frans
is.
In het tweede jaar gaan we een stuk verder, vooral wat betreft de version littéraire.

Teksten van bij voorbeeld Maarten 't Hart, Mensje van Keulen, Remco Campert
worden eerst klassikaal gelezen en behandeld: de syntactische, stilistische,
morfologische eigenaardigheden worden eruit gelicht en uitgelegd, de moeilijke
woorden en uitdrukkingen gegeven (= vertaald). Het is namelijk niet eenvoudig voor
een student Nederlands in den vreemde, die
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niet altijd de grote tweetalige woordenboeken tot zijn beschikking heeft, om van
bepaalde idiomatische uitdrukkingen het equivalent in zijn moedertaal te vinden.
Piet de Kleijn heeft in Neerlandica Extra Muros gewezen op dit probleem in zijn
artikel over vaste lexicale verbindingen (De Kleijn, 1988). Ook al bieden de
(tweetalige) Van Dale-woordenboeken een schat aan materiaal op het gebied van
fraseologismen, toch doet het probleem zich voor dat je niet altijd weet onder welk
lemma je moet zoeken, aangezien er weinig systematiek zit in de behandeling van
vaste verbindingen.2
Na deze grammaticale en lexicale voorbereiding op het eigenlijke vertalen volgt

dan eenmondelinge samenvatting in het Frans. Het gaat hier om globaal tekstbegrip,
eventueel met behulp van in het Frans gestelde vragen over de inhoud van de tekst.3
Dan pas gaan de studenten zelf, individueel, aan het werk: het huiswerk bestaat uit
de eigenlijke vertaling, waarbij ze natuurlijk gebruik maken van twee- maar ook van
ééntalige woordenboeken (Van Dale N-N, Le Petit Robert enzovoorts). De les daarop
worden de verschillende vertalingen vergeleken en besproken en wordt er gestreefd
naar een zogenaamde ‘doelvertaling’. Dit wat betreft deze literaire vertaalsessie
die, naast het vertalen op zich, tot doel heeft de grammaticale en lexicale
bijzonderheden te toetsen en te verstevigen.

Een soort ‘consecutief vertalen’ is een andere oefening die de studenten wordt
aangeboden om de luistervaardigheid te bevorderen. Ik lees dan langzaam twee
maal achter elkaar een actueel krantenartikel voor (de Volkskrant, de Standaard,
NRC), terwijl de studenten zoveel mogelijk aantekeningen maken - een ratjetoe van
Nederlands en Frans - waarna zij de tekst schriftelijk in het Frans resumeren of zo
volledig mogelijk herschrijven (= vertalen).
Overigens vat elke tweedejaars student aan het einde van het jaar een Nederlands

of Vlaamse roman van ongeveer 250 pagina's samen in het Frans, hetgeen uiteraard
de leesvaardigheid en de woordenschatuitbreiding ten goede komt.

Hoe wordt het vertalen als didactische werkvorm gebruikt in de derdejaars colleges?
Voor wat betreft het vertalen naar het Frans, kan de situatie hier vergeleken

worden met het vertaalcollege in het tweede jaar. Ook hier lexicale en grammaticale
voorbereiding, samenvatting in het Frans, vergelijking van verschillende vertalingen,
discussie en eventueel een ‘doelvertaling’, maar nu alles nog intensiever en natuurlijk
op een hoger niveau.
Columns van een auteur als Wim de Bie, schrijvers als F. Springer, J. Bernlef,

maar ook Frederik van Eeden worden hier
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vertaald. Zo zal Van Eedens Voetreis door de Vogezen (1879), in het kader van dit
college vertaald, binnenkort verschijnen in het culturele tijdschrift Septentrion . De
praktijk heeft geleerd dat vertalen naar het Nederlands op dit niveau geen haalbaare
kaart is (het gaat imnmers om bijvakstudenten), tenzij zeer eenvoudige teksten van
Franse auteurs worden bewerkt en aangepast. En dan nog is het sop de kool niet
waard....

Uit het bovenstaande moge blijken dat vertalen als didactische werkvorm, zoals
toegepast aan het Nederlands instituut te Straatsburg, een belangrijke rol speelt in
de vreemde-taal-verwerving: zowel spontaan, natuurlijk gebruik van de moedertaal
als ook het vertalen met didactische doeleinden blijken zeer nuttig te zijn, enerzijds
met het oog op grammaticale en lexicale oefening en consolidatie, anderzijds ter
bevordering van vooral de receptieve vaardigheden.
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Eindnoten:

1 Een theoretisch standpunt... Uit de praktijk blijkt echter dat, hoewel ze gebruik maken van een
directe audiolinguale methode, veel docenten toch een beroep doen op vertalingen in het
leerproces. ‘Au regard de la pratique pédagogique, on peut se demander si la méthode directe
n'encourage pas d'autant plus la traduction qu'elle n'y fait pas appel’ (Coste 1970).

2 Eén van de voorbeelden die Piet de Kleijn gebruikt is de uitdrukking: ‘Dat slaat als een tang op
een varken’. Deze vindt men in het Van Dale Groot Woordenboek Nederlands-Frans op blz.
1129b onder slaan: ‘ça ne rime à rien, ça ne veut rien dire’, maar tevens op blz. 1226a onder
tang: ‘ça vient comme un cheveu sur la soupe’, welke vertaling minder triviaal is dan de eerste.

3 Michel Ballard (1984) spreekt van een ‘complément de la lecture. La phase de compréhension
qui coïncide avec le premier contact avec le texte en langue étrangère est trop souvent lente
en laborieuse, on pourrait de cette manière l'activer et la rendre plus rapide’ (p. 25).
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Vertalen als didactische werkvorm (Besançon)
Liesbeth Pascal-de Graaff

Waarom en hoe wordt er door mij aan de universiteit van Besançon met vertalingen
gewerkt?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden moet ik even een kleine toelichting geven
over de situatie van het onderwijs van het Nederlands in Besançon.
Nederlands wordt hier zoals op de meeste universiteiten in Frankrijk alleen als

bijvak gegeven, dus als tweede of derde taal. Het eerste jaar hebben de studenten
drie uur college Nederlands per week, het tweede jaar twee uur per week en het
derde jaar eveneens twee uur per week (ik laat buiten beschouwing het college
Nederlandse civilisatie en literatuur, een bijvak van vier uur per week, dat gekozen
kan worden door alle studenten, of ze nu de Nederlandse taal bestuderen of niet).

In de eerstejaarscolleges heb ik dit jaar een nogal traditionele methode gebruikt.
Vorig jaar probeerde ik F. Montens en A.G. Sciarone, Nederlands voor buitenlanders
, 1984, de Delftse methode. Het resultaat aan het einde van het studiejaar vond ik
niet onbevredigend, maar enkele argumenten, die ik hier zal opsommen deden mij
weer van methode veranderen.

- Deze studenten leven niet in Nederland zelf en hebben niet die constante
confrontatie met het Nederlands waar de Delftse methode van uitgaat.

- Er is slechts drie uur per week voor Nederlands beschikbaar, zodat het tempo
te laag ligt.

- De studenten voelen zich niet op hun gemak met deze methode. Ze geven de
voorkeur aan een traditionele aanpak. Dit is voor mij een belangrijk argument
omdat het niet altijd gemakkelijk is studenten voor het Nederlands te werven.

Dus gebruikte ik het afgelopen studiejaar de eerstejaarscursus van A. van Seggelen
en C. Huisman. Bij deze cursus horen ook audio-linguale oefeningen. Er wordt met
losse zinnetjes vertaald vanuit de moedertaal en naar de moedertaal, maar al snel
geef ik korte en eenvoudige teksten in het Nederlands. We vertalen deze globaal,
dat wil zeggen dat we niet zoeken naar mooie verta-
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lingen, maar het doel is de tekst goed te begrijpen. Ik werk dus niet lang op één
vertaling, maar ik probeer eerder veel teksten aan te bieden zodat de studenten
vertrouwd raken met het Nederlands.
Het vertalen is hier duidelijk een hulpmiddel. In het tweede jaar ga ik hiermee

door. De studenten kunnen dan natuurlijk al interessante teksten aan. Ook in het
derde jaar blijft globaal vertalen belangrijk. Een enkele keer proberen we weleens
voor ons plezier een echt mooie vertaling te maken en bij voorkeur neem ik een
tekst die al vertaald is door een bekende vertaler en we bestuderen dan de
verschillen.

Conclusie

In het eerste jaar gebruik ik een traditionele methode en geef al snel eenvoudige
korte teksten om globaal te vertalen met het doel een tekst goed te begrijpen. Ook
in het tweede en derde jaar houden de studenten zich bezig met globaal vertalen.
Waarom? De resultaten zijn bevredigend. De eerstejaarsstudenten halen de toets

Leesvaardigheid van het Certificaat Nederlands, die van het tweede jaar de
Leesvaardigheid van de Basiskennis en de derdejaars die van de Uitgebreide Kennis.
De studenten vinden globaal vertalen leuk (ze moeten al veel ‘precieze’ vertalingen

maken bij de andere vreemde talen). Ook dit is een belangrijk punt voor mij, omdat
er gevochten moet worden voor het voortbestaan van het Nederlands aan de
universiteit van Besançon. En ten slotte: vertalen is een methode die niet duur is
en de letterenfaculteit in Besançon is erg arm!
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Vertalersopleiding en algemene vorming
Georges Adé

Het programma van de vertalersopleiding in Vlaanderen laat te wensen over, en
dat is eufemistisch uitgedrukt.1 De Belgische wetgeving2 bepaalt dat een
kandidaat-vertaler examens moet afleggen over: filosofie, rechtsgeleerdheid,
economische wetenschappen, geschiedenis, sociologie, inwijding in de esthetica
(slechte vertaling van ‘initiation esthétique’, G.A.), wetenschappelijke en technische
problemen, encyclopedie van de vertaling, basistaal, twee andere moderne talen,
praktische oefeningen in het vertalen en het interpreteren. De licentiaat-vertaler legt
examens af over: vergelijkende studie van de Indo-Europese talen, algemene
stilistiek, algemene dialectologie en taalsociologie, grondige studie van tweemoderne
talen (deze studie omvat: ‘de structurele grammatica, de diachronische taalkunde,
de politieke, economische, sociale en culturele structuur van het land of van de
landen waar deze taal de meest gebruikelijke voertaal is, de hedendaagse
letterkunde, praktische oefeningen in het vertalen en het interpreteren’).

Je kan stellen dat de wet geïnterpreteerd dient te worden, en dat gebeurt inderdaad.
Iedereen blijkt te beseffen dat dit programma opgesteld werd met het oog op ambten
in de openbare besturen van een tweetalig land. Maar voor je in de huidige context
tot een zinnig opleidingsbeleid komt, moet je toch dienaangaande het menselijk
interpretatievermogen tot olympische prestaties dwingen. In welke zin dient het
programma gewijzigd te worden, opdat in de vertalersopleiding docenten en
studenten een realistisch beleid zouden kunnen volgen?
Terwijl voor allerhande, uiteenlopende disciplines zoals geneeskunde,

onderwijskunde, toegepaste wetenschappen enzovoorts, de opleiding er baat bij
heeft instituutgericht te zijn (je werkt in een kliniek, in een school, in een fabriek,
enz.), ontbreekt er vooralsnog voor de vertalersopleiding een nauwkeurig afgebakend
werkterrein. Het afzetgebied, de tewerkstelling, is voor gediplomeerde vertalers
zeker niet eenvormig. De ervaring leert dat vertalers meestal als ‘taalbemiddelaars’
optreden in bedrijven en diensten - dat de taalvaardigheid het dus op de
vertaalvaardigheid haalt. De literaire vertaling, die in de
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opleidingspraxis nog altijd als de apex van het kunnen beschouwd wordt, kan alleen
maar uitzonderlijk tot een redelijke kostwinning leiden.

Welke zouden de hoofdlijnen van een zinnig opleidingsprogramma voor vertalers
kunnen zijn?
Ten eerste: het bereiken van een efficiënte tekstproduktie. Dit veronderstelt niet

alleen correct en authentiek taalgebruik, maar ook een verfijnd gevoel voor de eigen
aard en werking van een tekst.
Ten tweede: het leren vertalen. Hier dient in de opleiding een juiste dialectiek

tussen praxis en theorie opgebouwd te worden3: dat mag op een truïsme lijkenmaar
in de bestaande vertalersopleiding treden niet zelden linguïsten zonder enige
vertaalervaring als docenten op. Het is trouwens de professionele praxis eerder dan
de linguïstische theorie die uitsluitsel zal geven over de vraag naar de kwaliteit van
de vertaling. In de praxis hoef je alleen maar te weten welke de slechte, dit is foute,
vertaling is; hoe ‘goed’ een vertaling kan of moet zijn, daar kan je eeuwen over
discussiëren.
Overigens kan je voor deze lijn hetzelfde stellen als voor de eerste: de vertaler

moet in de vreemde taal even correct en authentiek als in de eigen taal kunnen
produceren, al is iedereen het er over eens dat de vertaler zinniger als een ‘invertaler’
dan als een ‘uitvertaler’ werkt.4
Ten derde: de toekomstige vertaler moet bijzonder bedreven zijn in de heuristische

arbeid. Dit leidt ertoe toch enig nut toe te kennen aan de zogeheten ‘algemeen
vormende vakken’, die de Belgische wetgeving zo kwistig over de opleiding
verspreidt: als praktische encyclopedieën dan (definitie, bronnen, basislexikon, enz.)
voor een bepaald vakgebied. Hieromtrent leert de ervaring dat deze lijn de moeilijkste
is: de studenten kunnen niet zoeken, en de docenten kunnen het ‘kunnen zoeken’
niet aanleren. En in de praxis komt het er meer en meer op aan de juiste term te
kunnen vinden.
Ten vierde: een vertalersopleiding dient een volledige en zich doorlopend

vernieuwende inleiding te bieden tot het gebruik van de hele apparatuur die het
werk van de vertaler aanzienlijk vergemakkelijkt: van databanken tot ‘tekstverwerkers
van de vijfde generatie’.
Ten slotte vraagt een nieuw programma voor de vertalersopleiding ook een

adequaat evaluatiesysteem. Het huidige Belgische programma, waarbij alle examens
in één maand tijd afgelegd worden (wat in se al zinloos is voor een taakgericht
programma), is zo overladen dat een evaluatie ervan in de traditionele zin een
omslachtige, nodeloos afmattende en vaak onrechtvaardige bedoening wordt.
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Het permanent-zijn van de evaluatie vloeit logisch voort uit de aard van de opleiding.
Misschien maakt een stevig uitgebouwde permanente evaluatie de invoering van
een ‘credits’-systeem zelfs overbodig, maar dat zal de praxis moeten uitwijzen. De
evaluatiemethodiek dient ervan uit te gaan dat een vertaler op zijn vertaalwerk
beoordeeld wordt, en niet op de vakken waarover hij bevredigend examen heeft
afgelegd, zo eenvoudig is het wel.

Eindnoten:

1 ‘Wie de curricula met elkaar vergelijkt, stelt onmiddellijk vast dat de opleiding van Maastricht
duidelijk verschilt van de Vlaamse vertalers- en tolkenopleidingen. Het Maastrichtse instituut,
opgericht in 1981, is het resultaat van uitvoerige discussie en breed overleg in vertalend
Nederland, waarbij uiteindelijk is geopteerd voor een vierjarige beroepsopleiding,
technisch-wetenschappelijk vertalen. De beroepseisen die aan de huidige vertaler worden
gesteld, hebben er het belang van het Nederlands van meet af aan bepaald. In Vlaanderen zijn
de opleidingen duidelijk nog het resultaat van een incubatieperiode waarin naar een evenwicht
van universitaire (filologische en algemeen-vormende) traditie en beroepsgerichte (technische)
eisen is gestreefd.’
GILLAERTS, P. ‘Het Nederlands aan de vertalersopleidingen in Vlaanderen en Maastricht’, in:
Bulletin van de studiedagen Nederlands aan de vertalersopleidingen in Vlaanderen en Nederland,
K.V.H. Antwerpen, juni 1985, p. 31.

2 Belgisch Staatsblad, 8 mei 1965, Koninklijk Besluit van 15 april 1965.
3 In het verslag dat Jean-Pierre VAN DETH voor de Franse eerste minister over de

vertalersopleiding opgesteld heeft (La traduction et l'interprétation en France,
Commissariat-général de la langue française, Paris, 1985), noteert hij in zijn aanbevelingen dat
de opleiding alleen maar waardevol kan zijn - een ‘universitair’ diploma waard - als zij ‘une
proportion significative de praticiens confirmés’ bevat, erkende, zo niet befaamde, vertalers dus.

4 Ik neem deze termen uit het in de voorgaande noot genoemde verslag over, waarin ze als
doorzichtige neologismen voorgesteld worden: ‘intraduction’ en ‘extraduction’.
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Het opleiden tot vertaler Nederlands/Italiaans - Italiaans/Nederlands

Vertalen in en uit een taal met beperkt verspreidingsgebied
R.D. Trampus-Snel

Inleiding

Van de vele facetten van de opleiding tot professioneel tolk/vertaler zou ik er hier
enkele willen belichten, opdat één en ander zal bijdragen tot de discussie rond de
problematiek van dit onderwerp. Hoewel alle instituten die opleiden tot
beroepsvertaler punten van overeenkomst vertonen, zijn mijns inziens de diverse
problemen en aspecten niet los te zien van het organisatiemodel van de opleiding
zelf, zodat ik eerst, aangezien ik alleen over eigen ervaring in Triëst kan spreken,
een korte beschrijving van de doelstelling en de opbouw van het studieprogramma
van de Scuola Superiore di Lingue Moderne van de Universiteit van Triëst zal geven.
Afhankelijk van doelstelling en opbouw van het studieprogramma is de didactische
opzet, waarbij, wat de cursus Nederlands betreft, het eerste en tweede studiejaar
aanleiding zijn tot enkele specifieke vraagstellingen. Na het tweede studiejaar is
doelgerichte en systematische tekstkeuze belangrijk in verband met de
beroepsmogelijkheden op de vertaalmarkt. Aangezien elke tekst begrepen zal
moeten zijn vòòr hij (al of niet met behoud van zijn communicatieve functie) vertaald
kan worden, is tekstanalyse voorafgaand aan vertalen essentieel, zodat ik tot slot
bij enkele aspecten daarvan zou willen stilstaan.

1. Doelstelling van de opleiding tot tolk/vertaler te Triëst

De opleiding tot tolk of vertaler in Triöst duurt vier jaar en heeft tot doelstelling het
opleiden van ‘all-round’ tolken en vertalers. Wat de toekomstige vertalers betreft,
betekent dit dat deze bekwaamd moeten worden in het produceren van adequate
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vertalingen van technisch-wetenschappelijke en litteraire teksten, alsmede van
teksten die in standaardtaal gesteld zijn (vgl. Wilss 1976, p.118), waarbij - en hier
wordt ook door Van den Broeck (1981, p.619) op gewezen - de vertaalde tekst in
de cultuurgemeenschap van de doeltaal een aanvaardbare (‘acceptable’) tekst zal
moeten blijken te zijn. Binnen deze ruime doelstelling wordt echter, afhankelijk van
de taal en de daarmee samenhangende vertaalmarkt, het accent op de ene of
andere tekstsoort gelegd. Een opleiding zoals die in Triëst kan, wat
accentverschuiving in de doelstelling betreft, dynamisch genoemd worden. Ze richt
zich voortdurend naar de eisen van de tijd en dient dus rekening te houden met
politieke, culturele en wetenschappelijke ontwikkelingen. Zo heeft bij voorbeeld het
feit dat de regio Venezia Friuli Giulia dit jaar een officieel erkend examen ‘tolk voor
het toerisme’ heeft ingesteld, reeds geleid tot overleg tussen de docenten van de
verschillende talen om te zien in hoeverre tijdens de eerste twee studiejaren van
de opleiding aan de eisen van dit beroep tegemoetgekomen kan worden. Ook de
plaats waar de opleiding zich bevindt, is dus niet zonder invloed op de doelstelling
en dientengevolge op het studieprogramma.

2. Opbouw van het studieprogramma

Binnen de opleiding tot tolk/vertaler studeert men in Triëst naast een eerste vreemde
taal (Engels, Duits of Frans voor Italiaanstaligen en Italiaans voor anderstaligen)
verplicht een tweede vreemde taal en facultatief een derde vreemde taal. Het
studieprogramma is voor de tweede en derde vreemde taal hetzelfde, zodat dat ik
hierna geen onderscheid zal maken tussen tweede en derde vreemde taal.
Nederlands wordt, naast Spaans, Russisch, Sloveens, Servisch en Kroatisch,
uitsluitend als tweede vreemde taal gedoceerd. Frans, Engels en Duits als eerste
èn tweede vreemde taal. Nu is het een algemeen erkend feit dat je om te kunnen
vertalen eerst de taal moet kennen en goed ook. Dat lijkt niet meer dan logisch,
maar toch is het niet zo vanzelfsprekend, want in Triëst moeten de studenten reeds
‘vertalen’ voordat ze de tweede vreemde taal beheersen, in tegenstelling tot de
eerste vreemde taal, waarin toelatingsexamen wordt afgelegd. Vanaf het eerste
studiejaar staat er op het rooster twee uur per week taal en taalbeheersing, twee
uur vertalen uit het Italiaans in de tweede vreemde taal en twee uur uit de tweede
vreemde taal in het Italiaans. Dit betekent dat aan het einde van het eerste studiejaar
ook tentamen moet worden afgelegd in vertalen Nederlands-Italiaans èn vertalen
Italiaans-Nederlands!
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De eerste twee studiejaren worden afgesloten met een examen. De studenten die
de School verlaten, krijgen een diploma; de anderen moeten kiezen tussen de
studierichting tolken of vertalen. Ook de laatste fase duurt twee jaar en wordt
afgesloten met een doctoraalexamen tolken of vertalen. Het studierooster van de
vertalers omvat gedurende de laatste twee jaar, behalve de reeds genoemde vakken,
nog twee uur per week letterkunde. In totaal krijgen de studenten van de
vertaalopleiding acht uur per week Nederlands. De opbouw van het studieprogramma
(met een tentamen vertalen Italiaans-Nederlands aan het einde van het eerste jaar)
stelt ons dus voor het probleem waarover de laatste jaren weer veel gediscussieerd
wordt, namelijk vertalen als middel in het onderwijsleerproces van de vreemde taal.
Binnen een opleiding tot professioneel tolk/vertaler, waar de doelstelling van het
onderwijs in alle vakken, ook van het vreemde-talenonderwijs zelf, is dat de studenten
tot professioneel tolken of vertalen moeten komen, geeft dit aanleiding tot specifieke
vraagstellingen die van didactische en leerpsychologische aard kunnen zijn.

3.Didactische opzet

3.1.

Zoals gezegd wordt er in studies over vertalen vanuit gegaan dat kennis van de taal
aanwezig is en dat is dus in Triëst, wat de studenten Nederlands en andere tweede
vreemde talen betreft, niet het geval. Het ligt dus voor de hand dat er in de eerste
weken van de opleiding eerst intensief grammatica wordt onderwezen en wel in het
Italiaans, omdat het gebruik van een directe methode niet doelmatig zou zijn. De
presentatie van de grammatica is pedagogisch. ‘Dat wil zeggen dat niet de
volledigheid of de linguïstische systematiek moet vooropstaan, maar dat men (...)
moet streven naar helderheid in de formulering, naar generalisatie en naar
leerpsychologisch geschikte voorstellingen’, aldus Beheydt in Een
normatief-pedagogische grammatica voor anderstaligen (1988, p.13). Een voorbeeld
van zo'n leerpsychologisch geschikte voorstelling om het verschil tussen de Italiaanse
en de Nederlandse zinsconstructie te verklaren en te consolideren is onze
‘tangconstructie’, die, vertaald in het Italiaans als ‘costruzione a tenaglia’, zijn
uitwerking niet mist. In deze fase wordt gebruik gemaakt - zowel door de docent als
de student - van de eerste van de vormen die o.a. Lavault (1985, p.18-21) noemt
als didactisch middel in het talenonderwijs, namelijk vertalen als metatalige activiteit.
Voor de docent is het een middel om grammaticale en lexicale elementen uit te
leggen, voor de student om hierover vragen te stellen. De overige vormen zijn: de
letterlijke vertaling van grammaticale en lexicale elementen,
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de vertaling van een al of niet thuis voorbereide of in klasseverband geanalyseerde
tekst en de reeds door Jakobson (1963, p.79) vermelde ‘intralinguale vertaling’
(‘rewording’), dus het interpreteren van taaltekens door middel van andere tekens
uit diezelfde taal, waarvoor Van den Broeck (1981, p.619) als voorbeeld het omzetten
van een Middelnederlandse tekst in modern Nederlands geeft.
Na deze eerste intensieve grammaticaperiode kan begonnen worden met het

vertalen van eenvoudige teksten. Voor de vertaling in het Nederlands maken we
gedurende een korte periode (ongeveer zes tot acht weken) gebruik van didactisch
bewerkte teksten. Deze teksten zijn wèl authentiek wat de sociaal-politieke inhoud
en de thematiek betreft, maar zijn aangepast aan het niveau van de student.
Authenticiteit heeft namelijk, zoals Van Els et al. (1977, p.289) terecht opmerken,
niet alleen betrekking op de linguïstische kenmerken van de tekst, maar ook op een
reeks andere factoren. De nogal algemene term ‘didactische bewerking’ vraagt
echter om enige toelichting. Er wordt naar gestreefd de bewerking tot een minimum
te beperken. Ze bestaat hoofdzakelijk uit het vereenvoudigen van lange
samengestelde zinnen met bijzinnen op verschillende niveaus tot een hoofdzin met
één bijzin. De reden hiervoor is dat de verschillen in Italiaanse en Nederlandse
zinsbouw zelfs op meer gevorderd niveau nog tot syntactische interferentie kunnen
leiden. Dit geldt, zoals bekend, ook voor de vertaling Italiaans-Duits (vgl. Jung 1984,
p.302). Wat eerst tijdens de taalcolleges is geassimileerd, wordt bij het vertalen
contrastief toegepast. Tot nu toe is niet gebleken dat systematische bewustmaking
van de verschillen in Italiaanse en Nederlandse zinsstructuur de aankomend vertaler
werkelijk zou schaden.
Hoewel vertalen op dit beginnersniveau - ook vanwege de beperkte woordenschat

- nog grotendeels neerkomt op het vertalen van grammaticale en lexicale elementen,
wordt het werken met losse zinnen vermeden. Dit niet alleen omdat een vertaler
teksten en geen woorden of zinnen vertaalt, maar ook omdat in tekstverband gevallen
van lexicale en/of syntactische meerduidigheid het duidelijkst naar voren komen en
onmiddellijk uitgelegd kunnen worden.
In de laatste twee maanden van het eerste studiejaar worden de behandelde

grammaticale onderwerpen aan de hand van Nederlandse teksten in het Nederlands
herhaald en worden eenvoudige gesprekken gevoerd. Vanaf dat moment wordt zo
min mogelijk gebruik gemaakt van vertalen als metatalige activiteit. Dit is
noodzakelijk, omdat zowel de receptieve als de produktieve taalvaardigheden van
vertalers en tolken een optimaal niveau moeten bereiken. Tevens kan geleidelijk
worden overgegaan tot een vorm van vertalen die meer het vertalen als teleologische
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activiteit benadert, hetgeen betekent dat ook voor de vertaling in het Nederlands
linguïstisch authentieke teksten worden gebruikt. De tentamenvertaling, waarbij het
gebruik van een woordenboek niet is toegestaan, kan beschouwd worden als een
niveaubepalende toets die met professioneel vertalen slechts enkele punten van
overeenkomst vertoont. In het derde en vierde studiejaar, wanneer de receptieve
beheersing van de tweede vreemde taal het niveau van de receptieve beheersing
van de eerste vreemde taal heeft bereikt, kunnen de beginselen van vertalen als
teleologische activiteit belicht worden.

3.2.

De laatste jaren wordt steeds meer benadrukt dat de beroepsvertaler, wanneer hij
vertaalbeslissingen treft, zich moet laten leiden door de vraag: voor wie is de vertaling
bestemd en waartoe dient ze (vgl. Reiss en Vermeer 1984, p. 95-105). Wàt precies
van de beroepsvertaler wordt verwacht, is, zoals Wilss zegt (1987,p. 44): ‘dass er
im Sinne des erwarteten Zielzustandes operiert’. En hij voegt daaraan toe:

‘Uebersetzen als bewusste und intentionale Zieltextherstellung ist nur
möglich, wenn der Uebersetzer die Wirkung und die Folgen seines
übersetzerischen Tuns antizipatorisch abschätze und unerwünschte
Nebeneffekte vermeiden kann.’

Anders gezegd, het handelen van de vertaler en daarmee de keuzen die hij maakt,
zijn tot op zekere hoogte vrij, maar ook geconditioneerd. Overigens wordt door Van
den Broeck en Lefevere (1979, p.123) een analoog begrip uitgedrukt, wanneer zij
met betrekking tot vertaalnormen zeggen dat de beslissing die de vertaler neemt
bij het maken van keuzen ‘wordt beïnvloed door het al dan niet bewust meespelen
van bepaalde waardeoordelen, die onder de gemeenschappelijke noemer preliminaire
normen ondergebracht kunnen worden’. Er is als het ware een wisselwerking tussen
vrijheid van keuze en het geconditioneerd zijn. De gevolgen of resultaten van een
keuze kunnen op hun beurt ook weer afhankelijk zijn van conditionerende factoren
in de historischesociale context van degene(n) voor wie de vertaling bestemd is
(vgl. Rossi-Landi 1968, p.147). Men hoeft maar te denken aan de eventuele
(juridische) gevolgen van een vertaling van een juridische tekst. Wat dit werkelijk
betekent zullen de studenten zich meestal pas ten volle realiseren als ze in het
beroepsleven staan. De ‘vertaalsituatie’ van de beroepsvertaler zal altijd in meer of
mindere mate afwijken van de situatie zoals die tijdens de opleiding wordt
gepresenteerd of gesimuleerd. Pas in de beroepspraktijk vindt definitieve vorming
van de vertaler plaats. De docenten van de vertaalopleiding trachten zich uiteraard
zoveel mogelijk te richten naar de eisen die aan de vertaler in
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de beroepspraktijk worden gesteld. Dat betekent dat het onderwijsprogramma ook
doelgericht is en afhankelijk wordt gesteld van de vertaalmarkt.

4. De vertaalmarkt

Niet alle, maar toch wel het merendeel van de studenten dat de studie tolk/vertaler
in Triëst gaat volgen, hoopt, eenmaal afgestudeerd, een aanstelling bij de EEG te
bemachtigen. In werkelijkheid is het percentage dat deze ‘droom’ verwezenlijkt ziet
uiteraard gering en dat realiseren de meesten van hen zich al wel gedurende het
eerste studiejaar. Toch blijven de eisen die aan vertalers en tolken bij de EEG
worden gesteld een belangrijk criterium en een leidraad gedurende de gehele
opleiding wat de tekstkeuze en het benadrukken van bepaalde culturele verschillen
betreft. Vele afgestudeerden, die naast Engels, Frans of Duits ook Nederlands of
één van de andere talen met beperkt verspreidingsgebied in hun studiepakket
hebben, zijn echter in het bedrijfsleven en/of als free-lance tolk of vertaler werkzaam.
En hier stuiten we op heel concrete problemen, die verband houden met het feit dat
ook Italiaans tot de talen met beperkt verspreidingsgebied behoort. Algemeen wordt
aangenomen dat een beroepsvertaler zich dient te specialiseren in het vertalen van
een bepaalde tekstsoort die hem zowel taalkundig als qua inhoud het best ligt, dan
wel hem voldoende werk zal verschaffen. Dit kan wellicht tot op zekere hoogte
gelden voor de vertaler die Engels, Frans of Duits als werktaal heeft.
Technisch-wetenschappelijke teksten worden dan alleen vertaald door
gespecialiseerde vertalers die zowel over de nodige vakkennis als over de vereiste
taal- en vertaalkundige kennis beschikken.
Geheel anders ligt de situatie als de vertaler een taal met beperkt

verspreidingsgebied, zoals het Nederlands, als werk- of moedertaal heeft en nog
problematischer wordt het wanneer zowel de werktaal als de moedertaal tot de
‘kleinere’ talen behoren. Aan de ene kant is het aantal teksten dat ter vertaling wordt
aangeboden geringer dan dat in het Engels, Frans of Duits. Anderzijds zijn vertalers
met kennis van het Nederlands (nog) schaars. Dit heeft tot gevolg dat de free-lance
vertaler Nederlands in een land als Italië of een taalgebied als het Italiaanse niet de
mogelijkheid heeft (en het zich ook niet kan permitteren) zich op één bepaald gebied
te specialiseren. Dàt niet alleen, maar zelfs komt het voor dat hij zich gedwongen
ziet ook actief, dus uit de moedertaal in de vreemde taal te vertalen. Dit geldt
trouwens ook voor veel Nederlandstaligen in Italië. Voor de vertaler kan dit een
voordeel zijn, omdat het in dat geval bij het vertalen van vakteksten uiteraard minder
moeilijk
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is een deskundige te vinden, die toch eigenlijk, als de vertaler geen specialist is op
een bepaald vakgebied, altijd geraadpleegd zou moeten worden. Dit is een
werkelijkheid, waar o.a. de docenten Nederlands in Triëst (en waarschijnlijk overal
‘extra muros’) niet omheen kunnen en waar tijdens de opleiding rekening mee
gehouden wordt.
Slechts één tekstsoort kan in Italië tot nu toe (helaas) praktisch geheel buiten

beschouwing gelaten worden en dat is de litteraire tekst. Dit probleem en de
mogelijke oorzaken ervan zijn bestudeerd door G. Groppo (vgl. Pittery 1988, p.224).
Voor het overige kan eigenlijk van geen enkel gebied gezegd worden dat de vertaler
daarmee niet in aanraking zal komen. Hij krijgt op de vertaalmarkt teksten
aangeboden op één van de volgende vakgebieden: recht, administratie en techniek,
maar daarnaast ook gebruiksaanwijzingen, bijsluiters, brieven, documenten
enzovoort; in minderemate teksten op het gebied van economie, medicijnen, biologie,
natuurwetenschappen en theologie. Dus praktisch alles kan de vertaler met als
werktaal een taal als het Nederlands op zijn weg tegenkomen (vgl. voor het
Tsjechisch: Kufnerovà 1987, p.20-27). De hier geschetste situatie geeft aanleiding
tot verschillende problemen gedurende de vertaalopleiding, zowel bij het taal- als
vertaal- en tolkonderwijs. Eén daarvan is de tekstkeuze in het tweede, derde en
vierde studiejaar.

5. Aspecten van tekstkeuze

5.1.

Naast graad van authenticiteit en didactische bewerking kunnen aan het kiezen van
teksten nog een aantal facetten onderscheiden worden, waarvan thematiek en
spreiding over verschillende tekstsoorten in verband met de moeilijkheidsgraad tot
de voornaamste gerekend kunnen worden.

5.2.

De thematiek vormt een essentieel criterium bij het het kiezen van teksten. Enerzijds
worden de teksten zo gekozen dat zoveel mogelijk cultuurverschillen belicht worden.
Dus teksten over voordeurdelers, partnerpensioen, tweeverdieners enzovoort hebben
de voorkeur. Anderzijds zullen vooral ook de toekomstige tolken zich de terminologie
van de buitenlandse politiek moeten eigen maken, waarbij dan ook de Nederlandse
of Belgische visie op internationale kwesties, zoals de kruisraketten, bijdraagt tot
verruiming van het cultuurbeeld van beide landen.
Om deze redenen worden vaak teksten gekozen uit de politieke kroniek van

tijdschriften en dag- en weekbladen. Krantenartikelen worden over het algemeen
veel in het taal- en vertaalonderwijs
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gebruikt, wellicht mede vanwege het feit dat deze teksten, zoals De Kleijn (1988,
p.3) opmerkt, behoren tot ‘eerstelijns taalsituaties’, waarin de voor een goede
taalbeheersing zo belangrijke vaste woordverbindingen zeer frequent zijn. Maar
juist omdat in dit soort teksten cultuurverschillen het duidelijkst naar voren komen
en vaak nog meer aanleiding geven tot vertaalproblemen dan verschillen in de
structuur van de taal (Nida 1964, p.161), zien we ons geplaatst voor het probleem
van de niveau-indeling qua moeilijkheidsgraad en spreiding over verschillende
tekstsoorten.

5.3.

Tot op zekere hoogte is het nog wel mogelijk - ook voor de journalistieke tekst - als
criterium voor een niveau-indeling de linguïstische moeilijkheidsgraad aan te nemen.
Maar, zoals we nog niet beschikken over een op vertaling georiënteerde
teksttypologie van technisch-wetenschappelijke teksten (Arntz 1978, p.210), zo is
er tot nu toe geen typologie van journalistieke teksten. Een dergelijke typologie zal
overigens niet makkelijk te realiseren zijn, aangezien het taalgebruik van dagblad
tot dagblad en van tijdschrift tot tijdschrift sterk varieert, afgezien nog van het feit
dat de term ‘journalistiek taalgebruik’ een veel te vage term is om de veelheid van
groepsgebonden varianten aan te duiden. Elke kroniek vormt als het ware een
eenheid, die zich in taalgebruik duidelijk van de andere onderscheidt. Dit
waarschijnlijk ook omdat ze zich tot een ‘eigen’ lezerskring richt. Bovendien moet
rekening gehouden worden met het feit, zoals Dardano (1986, p.145) vermeldt, dat
artikelen over eenzelfde onderwerp in verschillende week- en dagbladen niet zozeer
onderlinge lexicale verschillen vertonen, maar veeleer verschillen in attitudes ten
opzichte van het behandelde onderwerp. Onderzoek in Italië heeft uitgewezen dat
de verschillende distributie van bepaalde sleutelwoorden duidt op een verschillende
politieke oriëntering. Een bijkomend kenmerk van artikelen uit de politieke kroniek
is dat er naast de politieke terminologie veel termen uit andere vaktalen in
voorkomen. Deze laatste behoren echter grotendeels tot de externe vaktaal, volgens
de definitie van Janssens (1988, p.162) ‘de taal die informatie geeft aan de
niet-vakmensen over een bepaald gebied én die de vaklieden (tevens) in staat stelt
zich voor leken verstaanbaar te maken’. Gezien de vele taal- en vertaalmoeilijkheden
van deze teksten en aangezien er nog niet teruggevallen kan worden op een
typologie, wordt doorgaans over de diverse onderwerpen eerst een (inleidende)
tekst in zakelijk proza behandeld en/of vertaald.
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5.4.

Op gevorderd niveau (derde en vierde studiejaar) is de tekstkeuze bij uitstek
pragmatisch, ze moet zoveel mogelijk aansluiten bij de realiteit van het beroepsleven.
Er moeten teksten op de verschillende voor de beroepspraktijk relevante vakgebieden
gekozen worden. Hier doet zich de moeilijkheid voor dat taal- en vertaaldocenten
geen specialisten zijn op vakgebieden als recht, administratie of techniek en dat
enkele van deze vakken (rechten en economie) alleen in de moedertaal, dat wil
zeggen in het Italiaans, gedoceerd worden.
Daarbij komt nog dat het uiteraard onmogelijk is meerdere teksten op elk relevant

vakgebied in klasseverband te vertalen. Hier kan echter het principe uit de
leerpsychologie gelden, namelijk dat herhaling van een bepaald verschijnsel minder
belangrijk is dan de oppositie tussen dat verschijnsel en andere verschijnselen,
waarmee het verwisseld kan worden en dat leren vergemakkelijkt wordt wanneer
op kritische wijze de aandacht wordt gericht op bepaalde kenmerken, zodat deze
begrepen worden (Thiel 1984, p.275).
Het is op grond van dit principe dat de door Arntz (1984, p.206) voorgestelde

niveau-indeling naar gelang van het specialistisch taalgebruik in taal- en
vertaalonderwijs nuttig blijkt te zijn. Hij stelt de volgende indeling voor:
A. populair-wetenschappelijke teksten of teksten die een overzicht bieden van

een bepaald vakgebied;
B. teksten uit leer- of studieboeken;
C. teksten uit vaktijdschriften.

Het bovengenoemd principe kan zowel horizontaal als verticaal op deze
niveau-indeling toegepast worden. Horizontaal door teksten op verschillende
vakgebieden per niveau te vergelijken, zodat op domeingebonden verschillen èn
overeenkomsten in taalgebruik gewezen kan worden. Bij verticale toepassing, dat
wil zeggen wanneer over een onderwerp op een bepaald vakgebied op deze drie
niveaus een tekst gekozen wordt, kan de aandacht gericht worden op zowel de
individuele als de domeingebonden syntactische, semantische en
stylistisch-pragmatische kenmerken van de tekst, alsmede op die elementen die
eventueel tot verwisseling kunnen leiden. Op deze wijze wordt onder andere verschil
in code verduidelijkt, met andere woorden er kan uitgelegd en bij het vertalen
besloten worden ‘onder welke voorwaarden taaluitingen aanvaardbaar (‘acceptable’),
passend of geschikt (‘appropriate’) zijn, en wel ten opzichte van de situatie waarin
zij worden gebruikt door taalgebruikers in kommunikatieve interaktie’, aldus Van
Dijk (1978, p.72).
Uiteraard is een dergelijke benadering niet altijd te realiseren en is ze ook

tijdrovend. In ieder geval kan getracht worden,
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zowel in het taal- als vertaalonderwijs, op die manier een progressieve tekstkeuze
te maken, waarbij het aanbeveling verdient de tekst uit leer- of studieboek, die
meestal in zakelijk proza is geschreven, vòòr de populair-wetenschappelijke tekst
te behandelen, omdat laatstgenoemde vaak ‘misleidende contexten’ bevat, waarin,
zoals Schouten-Van Parreren (1985, p.79) zegt ‘de auteur bewust een onverwacht
woord gebruikt om een bepaald effect te bereiken’ (1985, p.79), hetgeen uiteraard
weer tot specifieke vertaalmoeilijkheden leidt. Om een voorbeeld te geven met
betrekking tot de (Nederlandse) juridische tekst: begonnen kan worden met een
inleidende tekst uit een studieboek op universitair niveau of met de inleiding en het
commentaar uit één van de procesdossiers Ars Aequi, die tevens tot op zekere
hoogte tegemoetkomen aan de ontbrekende vakkennis van zowel de decent als de
student. Deze teksten zijn dus voor beiden ook informatiebron. Daarna kan over
dezelfde thematiek een tekst uit dag- of weekblad gekozen worden, bij voorbeeld
uit de rubriek ‘Recht en Wet’ in de Volkskrant , waarna, eventueel eveneens uit de
dossiers Ars Aequi, een vonnis of arrest behandeld kan worden. Het voordeel van
een dergelijke progressieve benadering is, dat de teksten bij vergelijking
noodzakelijkerwijs in de communicatieve context geplaatst moeten worden, zodat
bij de tekstanalyse ook aandacht besteed wordt aan de extralinguïstische factoren.
In Triëst trachten dan ook de docenten van de verschillende talen in het taal-, vertaal-
en tolkonderwijs zoveel mogelijk een dergelijke didactische werkvorm toe te passen.

6. Tekstanalyse

6.1.

De doelstelling van tekstanalyse voorafgaand aan vertalen kan omschreven worden
als het komen tot globaal begrip van de tekst en begrip op de detailpunten om
zodoende hypotheses voor een adequate en aanvaardbare reproduktie van die
tekst in de doeltaal te kunnen formuleren.
Dit betekent dat een globale en lokale syntactische en semantische, alsmede een

stilistisch-pragmatische tekstanalyse moet worden uitgevoerd. Dus zowel op zins-
als op tekstniveau moeten fonologische, syntactische en lexicale verbanden
waargenomen en geanalyseerd worden. Bij de stilistisch-pragmatische analyse
wordt bovendien de functie van de tekst vastgesteld en wordt nagegaan tot welke
lezer of lezerskring de auteur zich wendt. Tevens worden vormen van taalgebruik
gerelateerd aan situationele factoren, dat wil zeggen er wordt verband gelegd tussen
tekst en context.
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Een op vertaling georiënteerd analysemodel, waarmee kan worden vastgesteld
welke lexicale, syntactische en tekstuele kenmerken in de tekst door
extralinguïstische factoren worden bepaald, is dat van House (1977). Bij analyse in
klasseverband moet echter gewezen worden op het feit dat het, gezien de positie
van het Nederlands (tweede vreemde taal), belangrijk is dat de onderwijsleersituatie
op elk moment, interactief talig handelenmogelijk maakt, opdat constante verwerving
en uitbreiding van de produktieve en receptieve taalvaardigheden kan plaatsvinden.

6.2.

Evenmin mag uit het oog verloren worden dat elke tekstinterpretatie, dus ook de
eigen interpretatie, min of meer subjectief is. Van de subjectiviteit van de eigen
interpretatie kan men zich alleen bewust worden wanneer deze afwijkt van die van
anderen. Alleen in klasseverband kunnen de studenten dus geconfronteerd worden
met afwijkende meningen van anderen, zodat ze kritischer tegenover de eigen
interpretatiekeuze komen te staan. Op die manier kan de aandacht uitgaan naar de
denkwijze van de auteur. Dit is belangrijk, omdat vertalen - wat volgens Titone (1984,
p.66) nog maar al te vaak vergeten wordt - niet alleen betekent het overbrengen in
de doeltaal van de door de woorden in de brontekst uitgedrukte objectieve betekenis,
maar ook het weergeven van een bepaalde denkwijze van de auteur (de subjectieve
zin). Uiteraard is het onmogelijk iets tot uitdrukking te brengen wat niet volkomen
begrepen is.
Het is daarom belangrijk dat niet alleen interpretatie van verband dat expliciet in

de tekst aanwezig is wordt belicht, maar eveneens van verband dat impliciet uit de
in de tekst aanwezige elementen kan worden opgemaakt, m.a.w. dat het onderscheid
tussen de door Drop in Instrumentele tekstanalyse (1983) ingevoerde begrippen
‘feitelijke relaties’ en ‘kaderrelaties’; in klasseverband naar voren wordt gebracht en
besproken. Feitelijke relaties zijn ‘de relaties waarvan we aannemen dat ze werkelijk
zo bestaan, en dat we ze objectief of minstens intersubjectief kunnen waarnemen’
kaderrelaties zijn de relaties ‘waarmee de schrijver uitdrukt hoe hij elementen in een
conventioneel kader ten opzichte van elkaar wil zien, over de feitelijke relaties
heen’(p. 32,33). Discussie in klasseverband over de in de tekst aanwezige feitelijke
en kaderrelaties, maakt dat de studenten met eventueel afwijkende interpretaties
vanmedestudenten geconfronteerd worden en dat voortdurend (spontaan) interactief
talig wordt gehandeld, zodat de ook voor vertalen essentiële ‘maximalisering van
de bewustheid waarmee gehandeld wordt’ (Drop 1983, p. 152) wordt nagestreefd.
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6.3.

Tot slot wil ik nog even wijzen op het belang van de vorm of structuur van de tekst,
waarvoor Van Dijk (1978, p.137 e.v.) de term ‘superstructuur’ heeft ingevoerd. Vooral
bij teksten waarvan de structuur wordt bepaald door conventies, zoals normen,
wetten en voorschriften, die dus institutioneel zijn vastgesteld, kan intertekstuele
vergelijking (Nederlands-Italiaans) cultuurverschillen en in geval van juridische
teksten verschillen in het rechtssysteem en daarmede verschillen in terminologie
belichten. Vertalers zullen dus ook kennis van deze structuren moeten hebben. Aan
tekstanalyse voorafgaand aan vertalen worden specifieke eisen gesteld. Hoe
diepgaand in de praktijk een analyse door de vertaler wordt uitgevoerd, zal vaak
afhangen van zijn ervaring en dus van zijn voorkennis betreffende de te vertalen
tekst. In de didactiek van het vertalen zullen steeds zo veel mogelijk aspecten in
beschouwing genomen worden, opdat na de analyse bewuste evaluatie kan
plaatsvinden van oplossingen en mogelijke oplossingen (want er zijn er vaak meer
dan één) van keuzeproblemen die communicatie tussen verschillende culturen met
zich meebrengt.
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De docent extra muros als literair vertaler (Londen)
Theo Hermans

‘Verscheide oordeelen schieten verscheide stralen uit, en zien de dingen
van alle kanten door en weder door, terwijl een eenig oordeel een' eenigen
strael uitschiet, en arm by den rijckdom van velen is...’ (Joost van den
Vondel, 1646)

In deze bijdrage wil ik enkele bevindingen weergeven die voortvloeien uit de praktijk
van het collectief vertalen zoals dat aan de Nederlandse afdeling van de Londense
universiteit sedert enige jaren wordt beoefend. Tevens zal ik enige meer algemene
beschouwingen over dit type vertaalactiviteit trachten te formuleren.

Eerst de feiten. Het Londense vertalerscollectief vormt geen vaste groep. Twee of
drie stafleden van de afdeling maken weliswaar de vaste kern uit, de groep als
zodanig telt echter in de regel een groter aantal studenten dan docenten. Naargelang
van de keuze van de tekst die ter vertaling wordt voorgesteld en afhankelijk van de
interesse van opeenvolgende generaties studenten wisselt de omvang van de groep
van jaar tot jaar, van minimaal vier deelnemers tot maximaal een tiental. Daarbij
wordt er telkens voor gezorgd dat moedertaalsprekers van de beide betrokken talen
Engels en Nederlands vertegenwoordigd zijn. De enige eis waaraan de deelnemers
individueel dienen te voldoen, is dat zij over een redelijke kennis van de tweede taal
beschikken. Overigens is het vertaalseminarie geheel facultatief. De bijeenkomsten
duren nooit langer dan twee uur per week en gezien de institutionele samenhang
met universitair leerplan en cursusverloop beslaan de afzonderlijke projecten hooguit
een academisch jaar. Bij de keuze van de teksten wordt niet naar een rechtstreeks
verband met bestaande literatuurcursussen gestreefd, al houdt de literaire of
cultuurhistorische waarde van de gekozen bronteksten wel een indirecte relatie met
het onderwijspakket in. Er wordt uitsluitend van het Nederlands naar het Engels
vertaald.
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De werkwijze die in de Londense groep doorgaans gehanteerd wordt, is vrij simpel:
de grote lijnen van de te volgen vertaalstrategie worden in een vroeg stadium
vastgesteld, iedere pasage wordt voorvertaald door zo mogelijk twee deelnemers
(idealiter één moedertaalspreker Engels en één Nederlands), de voltallige groep
bespreekt, kritiseert en verbetert deze voorlopige versies en aan het eind volgt een
globale revisie van de hele tekst.
De belangrijkste resultaten van de vertaalprojecten van zowat de laatste tien jaar

zijn in druk verschenen, telkens in tweetalige vorm, in het tijdschrift Dutch Crossing
. Het gaat om de volgende teksten: het prozastuk ‘Subjecten’ (1978) van Daniël
Robberechts, te omschrijven als avant-gardistisch totaalproza (Dutch Crossing 11,
juli 1980, p. 82-114); de burleske eenakter ‘In een haven’ (1954) van Hugo Claus
(Dutch Crossing 14, juli 1981, p.36-47); het wat mysterieuze verhaal ‘Fantoches’
(1949) van Simon Vestdijk (Dutch Crossing 19, april 1983, p. 76-81); en de
laat-middeleeuwse (zestiende-eeuwse?) klucht ‘Plaijerwater’ (Dutch Crossing 24,
december 1984, p. 36-71). Op dit ogenblik is een Engelse vertaling van een
posthuum verschenen prozafragment van Willem Elsschot in manuscript gereed.
Wat wellicht opvalt in het bovenstaande lijstje, is de afwezigheid van poëzie.

Pogingen om oudere, gebonden poëzie groepsgewijs te vertalen zijn wel ondernomen
maar bij herhaling mislukt. De sporen van die mislukkingen zijn na te trekken in
Dutch Crossing 8 (juli 1979); waar de Engelse versies van een aantal korte gedichten
van Vondel vrijwel zonder uitzondering uit de pen van individuele vertalers ontsproten
zijn, en in Dutch Crossing 14 (juli 1981), waar drie afzonderlijke vertalingen van een
sonnet van Hooft naast elkaar zijn blijven bestaan. De reden waarom dit soort poëzie
zich niet leent voor collectief vertalen, heeft ongetwijfeld te maken met het grote
aantal niveaus waarop dergelijke teksten gestructureerd zijn, zodat de keuze
waarvoor een vertaler op een bepaald niveau opteert, meteen verregaande
repercussies heeft op verscheidene andere niveaus; in zo'n geval wordt het lastig
om met een groep vertalers tot overeenstemming te komen.
Het zoeken naar een consensus is echter hoe dan ook, ongeacht de aard van de

te vertalen tekst, een moeizame aangelegenheid. Als collectief vertalen een
debetzijde heeft, dan ligt die in het tijdrovende karakter van de gezamenlijke discussie
- al staat daar weer winst op een ander gebied tegenover, zoals aanstonds zal
blijken.

Algemeen gesproken zijn er, lijkt mij, een drietal aspecten naar voren te halen die
het collectief vertalen, in de context zoals die hierboven is uiteengezet, tot een
unieke en bijzonder waardevolle ervaring maken. Die positieve aspecten betreffen
het
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leren van taal, het aanscherpen van belangstelling voor het vertalen als zodanig en
het verwerven van inzicht in wat de gecompliceerde activiteit ‘vertalen’ allemaal
inhoudt. Over ieder van deze aspecten wil ik nu iets meer zeggen.
Het eerste punt, het leren van taal, slaat voor elk van de deelnemers aan het

collectief zowel op de moedertaal als op de vreemde taal. Immers, bijna steeds zal
een groep bestaande uit moedertaalsprekers van de beide talen een groter aantal
mogelijke - d.i. aanvaardbare of althans verdedigbare - versies van een bepaalde
teksteenheid produceren dan de individuele vertaler. Hierbij gaat het dan zowel om
een groter aantal lezingen van de brontekst als om een groter aantal varianten in
de doeltekst. Het spel van het tegen elkaar afwegen van deze onderscheiden
lezingen en varianten kan in beide richtingen heel ver voeren. Dat gebeurt ook in
de praktijk en dit maakt vertalen in groep zo tijdrovend. De winst ligt echter in de
verrijking van de kennis van de beide betreffende talen als gevolg van dergelijke
diepgravende discussies.
Een ander gevolg van het grote aantal doeltekstvarianten dat door een

vertaalgroep ter tafel gebracht wordt, is dat - althans in de Londense ervaring -
collectief tot stand gekomen vertalingen de neiging vertonen sterk op de brontekst
georiënteerd te zijn. Dat komt doordat bij het wikken en wegen van de aangeboden
varianten de groep meestal eist dat ieder element in de doeltekst ook met verwijzing
naar de brontekst gerechtvaardigd kan worden. Die eis leidt er dan toe dat de
brontekst tenslotte op zeer uitputtende, wellicht zelfs op een omslachtige wijze wordt
weergegeven.
Als het waar is dat een dergelijke eenzijdige oriëntatie op de brontekst bij collectief

vertalen bijna spontaan groeit, dan is het weermiddel in ieder geval niet ver te
zoeken. Het aanleggen van een krachtige initiële norm moet voldoende tegenwicht
kunnen bieden. Zo werd in Londen bij de vertaling van ‘In een haven’ vooropgesteld
dat het stuk speelbaar hoorde te zijn op een Brits toneel met Britse personages,
wat drastische gevolgen bleek te hebben voor de persoons- en plaatsnamen in de
tekst: die werden zonder pardon verengelst. In het geval van Vestdijks ‘Fantoches’
werd ervan uitgegaan dat het verhaal bij voorbeeld op de radio voorgelezen moest
kunnen worden, zodat verklarende ‘noten van de vertalers’ bij voorbaat uitgesloten
waren. Die opstelling bracht de groep er zelfs toe voor een onvertaalbaar geacht,
want te zeer cultuurgebonden, Nederlands woord een radicale oplossing te kiezen:
de hele zin in kwestie werd onvertaald gelaten - een betrekkelijk zeldzaam geval
van bewuste nulvertaling op het niveau van de zin. Brontekstgericht kan zo'n
oplossing zeker niet heten. Terloops kan hier wellicht nog opgemerkt worden dat
ook de kritiek dat collectieve vertalingen vaak ‘vlak’ en ‘onpersoon-
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lijk’ zouden zijn, door het stellen van een krachtige initiële norm weerlegd moet
kunnen worden.

Over het tweede positieve aspect van het vertalen in groep kan ik kort zijn. De
nieuwsgierigheid van de studenten kan worden gewekt alleen al door de informele
en niet-hiërarchische context waarin aan een gezamenlijk project wordt gewerkt.
Het is alleszins een feit dat in de loop der jaren verscheidene deelnemers aan de
wisselende collectieven in Londen vervolgens zelf ook weer in groepsverband zijn
gaan opereren, ook al bestaan die collectiefjes soms uit slechts twee personen.
Daarbij komt dat de Nederlandse afdeling in Londen over een eigen tijdschrift
beschikt, dat uiteraard belang stelt in de resultaten van de literaire vertaalarbeid
binnen of in de onmiddellijke omgeving van de afdeling. Voor studenten die zich
mogelijk als professioneel vertaler willen gaan vormen, is het samenstellen van een
portefeuille aan vertalingen en de publicatie van vertalingen waarin zij een aandeel
hebben gehad, niet onbelangrijk.

In verbandmet het derde punt, het verwerven van inzicht in het verschijnsel ‘vertalen’
op zich, is het goed eraan te herinneren dat ieder vertaalproces beschreven kan
worden als een reeks beslissingen. De vertaler - het maakt niet uit of dit een
individueel persoon is of een collectieve eenheid - is gedwongen doorlopend en op
verschillende niveaus (lexicaal, syntactisch, semantisch, stilistisch, pragmatisch,...)
tussen een aantal alternatieve mogelijkheden te kiezen. De beslissingen die de
vertaler te nemen heeft, zijn in eerste instantie gemotiveerd op grond van globale
prioriteiten, die te maken hebben met de aard van de brontekst en de beoogde
functie van de doeltekst. Uit deze algemene coördinaten vloeien een aantal concrete
vertaalnormen voort, in bereik variërend van normen die zich over de hele tekst (het
macro-niveau) uitstrekken tot ad hoc normen die slechts een zeer beperkt
tekstsegment (het micro-niveau) beslaan. Het is tevens duidelijk dat het hele stelsel
van normen dat het vertaalproces op ieder moment stuurt, hiërarchisch
gestructureerd is: bepaalde normen kunnen andere logisch in- of uitsluiten, sommige
normen zijn krachtiger dan andere, enzovoort.

Het verschil tussen individueel en collectief vertalen is op dit vlak waarschijnlijk het
best te vatten. Het complexe geheel van vertaalnormen, dat uiteindelijk aard en
uitzicht van de doeltekst bepaalt, blijft bij de individuele vertaler vaak voor een groot
gedeelte impliciet, al was het alleen maar omdat de persoon in kwestie zich niet
steeds ten volle bewust is van bij voorbeeld stilistische voorkeuren, morele of
anderszins cultuurgebonden waardeoordelen, en zo meer. Bij collectief vertalen
bestaat de
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noodzaak om tot een gezamenlijke doeltekst te komen, wat inhoudt dab iedere
keuze tussen met elkaar concurrerende versies en varianten de groep er telkens
weer toe dwingt expliciete en algemeen - desnoodsmet meerderheid van stemmen!
- aanvaarde criteria aan te leggen. Deze voortdurende problematisering en
explicitering van vertaalnormen verschaft een uniek inzicht in de ongehoorde
complexiteit van het fenomeen ‘vertalen’. Een formele opleiding tot literair vertaler
is er wellicht niet, een rijke leerschool bestaat er zeker: collectief vertalen.

Colloquium Neerlandicum 10 (1988)



79

De docent extra muros als literair vertaler (Madrid)
Hans Tromp

Ik kan eigenlijk de conclusies wel delen die Theo Hermans trekt uit het vertalen in
groepsverband in Londen, hoewel onze uitgangspunten in Madrid behoorlijk
verschillen van de zijne. Een beschrijving van onze Madrileense projecten kan
daarom nuttig zijn, te meer omdat ze ook onderling zo uiteenlopen.
Terugziende op het begin van onze activiteiten constateer ik dat dat spontaan en

informeel was. Ik ben er in de jaren zeventig voor het eerst mee begonnen als ik
eens een groep studenten had die wat meer wilden doen. Je leest teksten waarvan
je vermoedt dat ze je studenten aan zullen spreken, en je begint ze met hen te
vertalen, het liefst verhalen omdat er geen tijd is, met het komen en gaan van
studentenlichtingen, een lang ‘competence’-geheugen op te bouwen. Gaandeweg
vormde zich een vast collectief maar de bedoeling bleef: laten we eens kijken hoever
we komen, zien tot hoever je een Nederlandse tekst adequaat in het Spaans kunt
weergeven, tot in het ritme van de afzonderlijke schrijvers toe. Daar namen we dan
alle tijd voor, net zo lang tot we meenden dat alles aan de beurt geweest was, want
we hoefden nergens rekening mee te houden, alleen met ons zelf, ons inzicht in
het Nederlands en het Spaans, maar niet met uitgevers of prestigemotivaties, niet
eens met curricula vitae want er bestond toch geen academische aantekening voor.
Ons project was dus geen project, alleen maar een uit de hand gelopen oefening.
Natuurlijk begonnen we er langzamerhand rekening mee te houden dat er een

publikatie van kon komen; dat zorgde voor een goed evenwicht tussen werken onder
publikatiedwang en oeverloos discussiëren, ofschoon we toch ook van het begin af
een zekere discipline ingesteld hadden door iedereen te verplichten een stuk tekst
in voorvertaling mee te brengen (waarvan de helft natuurlijk in de navolgende
gezamenlijke discussie verworpen werd). Pas toen er tien verhalen klaar waren -
voldoende om mee voor de dag te komen en divers genoeg om de lezer een indruk
te geven van de verschillende stromingen binnen de moderne Nederlandse
verhaalkunst - hebben we naar een uitgever gezocht, en dat leidde in 1980 tot de
publikatie van Nueva Narrativa Neerlandesa .
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Ik meen dat het zó toen de goedemethode was, omdat we inderdaad docent-vertaler
zijn. Eerst komen de materiële moeilijkheden van ‘vertalen wat er staat’ aan de orde;
vervolgens gaat het erom te verkennen welke mogelijkheden aan versies een tekst
biedt en hoe door bij voorbeeld minimale verplaatsingen een heel betekenisveld
kan verkleuren. En aangezien ook het resultaat positief was, gezien de recensies
- waaronder enige zeer uitgebreide - houd ik het er dus met Theo Hermans op dat
deze werkwijze grote voordelen biedt.

Minder assertorisch zal ik zijn over ons tweede project in Madrid. Enfin, zoals dat
gebeurt: je krijgt wat naam en daarmee pretenties, je wordt misschien wel
overmoedig, en toen kwam er een aanbieding van de Spaanse staatsuitgeverij voor
de vertaling van een Nederlandse klassieker. Een eervolle opdracht, maar daarmee
begint het gedonder want uitgeverijen werken met termijnen, hoewel ik alvorens
mijn handtekening te zetten me er wel van verzekerd had dat ons nieuwe termijnen
vergund zouden worden. Toch werk je dan onder voortdurende druk, wat onder
meer ten koste gaat van je andere taken. Ik was er dus niet helemaal gelukkig mee,
tot het Spaanse Ministerie van Cultuur ons te hulp schoot door de Staatsuitgeverij
op te heffen. Daarmee gingen dan wel meer dan 300 onderzoeksprojecten aan
Spaanse universiteiten de mist in, maar wij hadden onze vrijheid terug. Men had
namelijk ons voorstel aanvaard om twee delen van Karel vanManders Schilder-boeck
uit 1604 te vertalen (het leerdicht Den Grondt der edel vrij Schilder-const , bestaande
uit 626 strofen van 8 verzen in 5-voetige jamben, en Het Leven der doorluchtighe
Nederlantsche en Hoogduytsche Schilders ), waar ik wel van het begin af een zwaar
hoofd in hadmaar waarvoor ik bezweken was op aandringen van een van de actiefste
leden van de équipe, een kunsthistoricus en bijgevolg groot voorstander van het
project, die mij bezwoer er alles aan te doen. Een maand later werd hij benoemd
tot Conservator van de Provinciale Musea van Murcia, op 400 km van Madrid. Maar
goed, we waren eraan begonnen, dus we gingen door. Nu, na vijf jaar werken aan
dit project met een gezamenlijke zitting per week van vijf uur plus de nodige
individuele uren, moet ik zeggen: weet wel waar je aan begint. Een dergelijk project
zit vol voetangels en klemmen. De problematiek daarvan wil ik hier in een paar
punten samenvatten:

1. S c h r i f t e n t a a l
De taal op de drempel van de 16e en 17e eeuw vereist natuurlijk een speciale

training, het lezen van de gotische drukletter baart op zich al moeilijkheden.
Aangaande beide moeilijkheden zijn oplossingen voorhanden: de Levens staan in
een Wereldbibliotheekuitgave van 1936 (1942 (2)), en Hessel Miedema heeft
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Den Grondt een editie verzorgd in 1978, met daarin de oorspronkelijke tekst en een
transcriptie, die vaak meer van een parafrase weg heeft. Dus moet je toch minstens
óók de oorspronkelijke tekst volgen. Gevolg: je zit constant in twee teksten te kijken
(en de spraakverwarring die daaruit volgt ...).

2. S p e c i f i e k e v e r t a a l m o e i l i j k h e d e n .
Niet alleen heb je te maken met de normale moeilijkheden die zich voordoen bij

een wat meer gespecialiseerde tekst, concreet de schildertechnische termen
(gelukkig beschikken we over een gevorderde studente Schone Kunsten), maar
daar komt de afstand van praktisch 400 jaar bij, die ons het zicht op bepaalde
technieken ontnomen heeft. Miedema heeft Den grondt diepgaand bestudeerd en
nog andere studies aan het werk van VanMander besteed, maar er blijft nog genoeg
te verduidelijken over: en dán kun je pas gaan vertalen.

3. C o n c e p t u e l e m o e i l i j k h e d e n .
Het Schilderboeck bevat constant verwijzingen naar mythologische en

(crypto-)historische bronnen uit de Grieks-Latijnse nalatenschap. Demoderne lezer
heeft daar geen weet meer van. Moet je daar een uitgebreid notenapparaat op gaan
toepassen? Waar haal je al die wijsheid vandaan? Of moet je Miedema passim
overschrijven?

4. S t r u c t u r e l e b e d e n k i n g e n .
Als je 'n beetje de literatuur over dit onderwerp kent zie je dat Van Mander vaak

slecht geïnformeerd is. Moet je nu Van Mander met ontelbare noten emenderen?
Ligt dat op onze weg? Dan kun je er nog een tweede boek bij schrijven, zoals
Hijmans voor de Levens heeft gedaan in de Franse vertaling van 1884.
Nog een andere overweging. Over de schilders uit die tijd weet men tegenwoordig

veel meer. Waarom dan die oude teksten vertalen? De twijfel bespringt je. Het
gezond verstand houdt je voor dat het cultuurhistorisch van eminent belang is
toegang tot de bronnen te hebben, zeker in Spanje waar men het werk van Van
Mander slechts kent via de vage en gebrekkige referenties van Francisco Pacheco
in zijn Arte de la Pintura uit 1649 (op zich al een wonder dat die het überhaupt kent).
Maar 't blijft aan je knagen: weegt de hypotetische vrucht wel op tegen al dit werk?

5. P r a k t i s c h e mo e i l i j k h e d e n .
Zo'n project loopt te lang voor een vlottende studentenbevolking. Men begint er

vol energie aan en con amore maar het is een hard labeur als men afstudeert zonder
dat het wenkend perspectief naderbij is gekomen (een andere kwestie is dat men
hen er ook mee kan binden, als ze niet al te ver uit de buurt gaan werken). Een
bijkomende complicatie wordt gevormd door het feit dat je op den
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duur geen nieuwemedewerkers aan het project meer aanneemt omdat ze een lange
periode van inwerking nodig zouden hebben.

Kortom, al vorm je een hooggekwalificeerde vertaalgroep, er kleven nogal wat
nadelen aan. Het project gaat een zelfstandig leven leiden als je naar een publicatie
toewerkt. Je gaat je haasten - dat klinkt natuurlijk belacheleijk uit de mond van
iemand die al vijf jaar met iets bezig is. Omdat je rekening houdt met een
(commerciële) uitgave ben je minder geneigd de zaken tot op de bodem uit te zoeken
en je tevreden te stellen met de verontschuldiging dat de ‘gladde’ versie 't best
verstaanbaar is voor de doorsnee lezer. Welnu, dit laatste jaar hebben we ons bezig
gehouden met de herziening van onze eerste versie, onder het slaken van kreten
als: ‘welke idioot heeft dat zo vertaald?’. Let wel, dit betreft een tekst die drie zeven
gepasseerd is: een voorvertaling, een discussie daarover die de nodige correcties
oplevert, en als derde het uittypen van de vastgestelde tekst door een
moedertaalspreker Spaans. En eigenlijk nog een vierde zeef: op de volgende zitting
werd altijd eerst de definitieve tekst van de vorige keer voorgelezen. Dus de idioten
waren, respectievelijk zijn, wij zelf!
Maar goed, alles wel beschouwd komt er misschien toch nog een aardig product

uit.
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De docent extra muros als literair vertaler (Warschau)
Zofia Klimaszewska

De ontwikkeling van de neerlandistiek aan de Poolse universiteiten betekende ook
voor de vertaling van Nederlandse literatuur een ware omwenteling die zich eind
jaren zeventig - begin jaren tachtig heeft voltrokken. Voor die tijd werd er ook wel
vertaald, maar de selectie gebeurde min of meer toevallig en men vertaalde via een
andere taal: Engels, Frans of Duits.
De Poolse neerlandistiek is een uitstralingscentrum van Nederlandse cultuur en

literatuur geworden. In Warschau zijn alle docenten Nederlands tegelijkertijd literaire
vertalers. Ze hebben zich van het begin af aan, in de jaren zeventig, naast didactische
en wetenschappelijke doeleinden ook als derde maar even belangrijke taak gesteld
Nederlandse literatuur in Poolse vertaling te verspreiden, om een representatief
beeld van de Nederlandse letteren bij het lezerspubliek te doen ontstaan. Ze deden
dat met eigen publicaties, legden contacten met uitgevers en fungeren nog steeds
als hun literaire adviseurs. De uitgevers worden door de docenten Nederlands op
de hoogte gehouden van de recente ontwikkeling van het literaire leven in de Lage
Landen; ze hoeven dus niet meer op een Duitse, Franse of Engelse vertaling te
wachten. De docenten schrijven zelf leesrapporten, nemen initiatieven en bemiddelen
ook vaak tussen Nederlandse en Poolse uitgevers. Dit gebeurt uiteraard met steun
van de Stichting voor Vertalingen in Amsterdam. Dankzij deze Stichting kunnen we
dicht bij de bron blijven, want we krijgen regelmatig informatie in de vorm van
recensies, boekenbijlagen en boeken.

De inspanningen van de docenten Nederlands resulteren in de aanwezigheid van
Nederlandse literatuur in Poolse literaire tijdschriften en bloemlezingen. Het
vooraanstaande Warschause maandblad Literatura na swiecie (‘Wereldliteratuur’)
heeft al drie keer een heel nummer aan Nederlandse literatuur gewijd: het bracht
een keuze uit Nederlandse poëzie en proza en heeft het werk van Boon, Wolkers
en Claus gepresenteerd met bijdragen en vertaalwerk van Poolse neerlandici -
docenten van de universiteiten van Warschau en Wrocław.
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De vertaalactiviteiten van de docenten gaan vaak gepaard met wetenschappelijke
activiteiten. Zo wordt bij voorbeeld in Wrocław aan een proefschrift over de Poolse
receptie van het werk van Multatuli gewerkt en tegelijkertijd aan een nieuwe vertaling
van deMax Havelaar - een kritische uitgavemet een wetenschappelijk gefundeerde
inleiding. Een in Warschau in 1987 verdedigd proefschrift over abele spelen was
aanleiding tot het plan om deze spelen in het Pools te vertalen. De binnenkort te
verschijnen vertaling van Emants' Nagelaten bekentenis wordt van een
wetenschappelijk nawoord voorzien.

Ons doel is een consequent en weloverwogen vertaalbeleid te voeren. Er wordt
gewerkt aan een plan om van start te gaan met een nieuwe reeks: Bibliotheek van
Nederlandse literatuur in Poolse vertaling, waarin alle belangrijke werken opgenomen
zullen worden.
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De docent extra muros als literair vertaler (Ann Arbor)
Kees Snoek

1. Het vertalen van gedichten

Het volgende is zowel een weergave van mijn bijdrage aan de workshop ‘de
neerlandicus extra muros als literair vertaler’ als een reflectie die iets verder gaat
dan wat er binnen die tijdslimiet mogelijk was. Door de voorafgaande lezing over
vertaalwetenschap werd ik geprikkeld tot enkele gedachten over het vertalen van
literaire teksten. Is het wel mogelijk objectieve criteria te vinden voor het vertalen
van teksten die hun hoogste waarde ontlenen aan het feit dat er een persoonlijke
stem in doorklinkt? Voor een vertaler lijkt mij het belangrijkste, dat hij met de literatuur
die hij vertaalt een zekere affiniteit bezit of in elk geval beschikt over voldoende
intuïtie om de stem van de auteur te herkennen en adequaat in een andere taal te
verklanken. Vooral bij het vertalen van poëzie lijkt mij een precieze ‘afstemming’
van de vertaler van dwingend belang. Overige voorwaarden zijn een goede
beheersing van de taal waaruit vertaald wordt en een uitstekende beheersing van
de taal waarin de tekst wordt ‘overgezet’, en bij voorkeur ook kennis van de
bestaande literaire codes en idiomen in die tweede taal. Hier kan een zekere mate
van teamwork uitkomst bieden. Ten slotte kunnen goede woordenboeken de
inventiviteit van de vertalers ondersteunen. Ik denk hierbij vooral aan een
woordenboek waarin woordvelden systematisch worden gepresenteerd, zoals
Roget's Thesaurus.
Met het vertalen van Nederlandse poëzie in het Engels heb ik in Ann Arbor,

Michigan, de nodige ervaring opgedaan. Samen met twee collega-docenten ben ik
in 1981 begonnen met een ambitieus project: het vertalen van een forse selectie
Nederlandse poëzie vanaf Herman Gorter waarin lijnen van vernieuwing zichtbaar
worden. Het gaat hier dus om door ‘moderniteit’ gekenmerkte gedichten - om al te
beperkte begrippen als ‘avant-garde’ en ‘experimentele poëzie’ te vermijden. Met
deze twee collega's - Sharon Robertson, docente Duits en Arie Staal, docent Engelse
en Amerikaanse literatuur - heb ik een naar mijn gevoel ideaal
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evenwicht tussen individueel werk en teamwork gevonden. De eerste grove selectie
van het te vertalen materiaal werd door mij verricht en vervolgens door ons drieën
bekeken. Ieder koos hierna de gedichten en dichters waartoe hij of zij zich voelde
aangetrokken. In deze ‘fijne’ selectie bleef dan een derde tot de helft van de
oorspronkelijk geselecteerde gedichten over. Het vertalen van die gedichten was
vervolgens een individuele prestatie, in eenzaamheid verricht. Het resultaat werd
aan de twee anderen gegeven die een week de tijd hadden om zich erover te
beraden. Op onze vaste vertaalavond vergaderden wij om te komen tot ‘definitieve’
versies. In een aantal gevallen moesten we concluderen dat een bevredigende
vertaling niet mogelijk was, soms werden we aangenaam verrast door een Engelse
versie die we heel goed gelukt vonden. Ook werden beslissingen wel eens
opgeschort. Soms ‘nam’ een van ons drieën de vertaling ‘over’ van een van de
anderen. Het moeilijkst vertaalbaar bleek Leo Vroman. Gelukkig werd hij bereid
gevonden om enkele van onze vertalingen nog met eigen creativiteit te bezielen.

2. Opzet van de bloemlezing

Lijnen van vernieuwing in de Nederlandse poëzie te laten zien, daar was het om
begonnen. En dit in afwijking van de restauratieve code die Gerrit Komrij heeft
gevolgd bij de samenstelling van zijn bloemlezing De Nederlandse poëzie van de
negentiende en twintigste eeuw in duizend en enige gedichten waarover Kees Fens
heeft uitgeweid op het vorige Colloquium.1 Ik zie Komrij's bloemlezing als een louter
binnenlands evenement.2 Als we ons richten op het buitenland, dan is het zaak om
voor de dag te komen met dichters die aansluiten bij ontwikkelingen in de
wereldpoëzie. Een stimulans tot het werk aan de bloemlezing die ons voor ogen
stond was het verschijnen van Living Space , een bloemlezing uit poëzie van zeven
Vijftigers, in de bekende New Directions-reeks.3 Onze bloemlezing zou uit vijf delen
bestaan: I. ‘independent modernists’ (o.a. Gorter, Van Ostaijen, Achterberg, Vroman
en Hanlo), II. ‘the experimental explosion of the fifties’ (behalve de Vijftigers ook
zogenaamde ‘‘55-ers’ als Pernath en Snoek), III. ‘neo-realism’ (o.a. Buddingh’,
Schippers, Armando, Verhagen), IV. ‘attentive introspection’ (poëzie met surreële
ondertonen: Herzberg, Emmens, Van Geel, Wilfred Smit, Kopland), en V. ‘variety
and new directions’ (een heterogene groep van dichters die op eigen wijze eerder
geschetste lijnen voortzetten, zoals Hamelink, Ten Berge en Faverey).
In juni 1982 hadden we 270 gedichten van in totaal 34 dichters vertaald. Ik vertrok

naar mijn nieuwe post in Jakarta, maar bracht in de zomer van 1986 ruim eenmaand
in Ann Arbor door,
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gelegenheid voor Sharon Robertson, Arie Staal en mij om ons project te evalueren;
we hadden inmiddels voldoende afstand verworven om met het oog op een
toekomstige uitgave een aantal gedichten te verwerpen. Maar ook werden we het
erover eens dat we de variëteit moesten vergroten door meer dichters tot de
bloemlezing toe te laten. Belangrijke dichters als Harry ter Balkt en Kees Ouwens
die in 1982 niet binnen ons gezichtsveld kwamen (eenvoudig omdat het materiaal
ontbrak) werden nu door ons vertaald. Anno 1988 is de bloemlezing nog steeds
‘work-in-progress’: de Zuidnederlandse poëzie was bij gebrek aan overzicht nog
onvaldoende vertegenwoordigd.
De uitgave van de bloemlezing is een hoofdstuk apart. Het verschijnen van de

chronologisch opgezette bloemlezing uit de moderne Nederlandse poëzie, Dutch
Interior , in 1984, met vertalingen door een groot aantal vertalers, heeft de markt
voor geruime tijd verzadigd.4 Misschien dat wij voor onze thematische bloemlezing
pas in het begin van de jaren negentig een uitgever kunnen interesseren. Zonder
subsidie zal het waarschijnlijk moeilijk gaan.

3. Een voorbeeld: ‘Botshol’ van Judith Herzberg

Als een uitgever gevonden is, zijn nog niet alle moeilijkheden overwonnen. Voor
publicatie van de vertalingen heeft men ook toestemming nodig van de betrokken
dichters dan wel rechthebbenden. Met andere woorden: de dichter(es) moet de
vertaling goedkeuren en het eens zijn over de voorwaarden waaronder deze zal
verschijnen.
Ik wil hier iets meer zeggen over het gedicht ‘Botshol’ van Judith Herzberg, niet

alleen omdat over dit gedicht enige discussie ontstond, maar ook omdat het een
belangrijk gedicht is in de ontwikkeling van Herzbergs dichterschap èn omdat de
dichteres zelf, in een persoonlijke brief, juist de vertaling van ‘Botshol’ ‘héél goed
gelukt’ vond. Hier volgen origineel en vertaling:

Botshol

Altijd bang in nachtdiep water

dat is bang aan land.

Dit is geen hol, eerder een leegte

geen stootrand voor begrip, begeerte,
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noch een grot met ruwe wanden waarin op de tast.

Zonder randen ligt het zonder

berm, horizon, houvast.

Geen bodem waarop schaduw meevaart.

Helder het zwartst.

Onttrekt zich in verte aan verte

onttrekt zich in vlakte.

Water onder water
luistert niet. Likt niets los.

Crash Hollow

Always scared in nightdeep water

that is scared on shore.

This is no hollow, rather a void

no guard rail for understanding, craving,

nor a cave with rough walls in which gropingly.

Without edges it lies there without

roadside, horizon, hold.

No bottom on which shadow sails along.

Bright the blackest.

Withdraws in distance from distance.

Withdraws in surface.

Water beneath water
doesn't listen. Licks nothing loose.

Een van de deelnemers aan het Colloquium meende, dat het vertalen van de titel
van het gedicht onterecht was. Botshol is immers een plassengebied ten zuiden
van Amsterdam? Hij vond dat ik Botshol maar Botshol moest laten.5 Afgezien van
het feit dat een Engelse uitspraak van dit woord wel erg slissend in de oren klinkt,
is het ook onjuist het woord zomaar te laten staan; Botshol is, behalve voor
Amsterdammers, geen begrip, zoals Schiphol dat wèl is. Maar wat zwaarder weegt:
Botshol is alleen de inspiratie geweest tot een gedicht dat geen realistische, zelfs
geen impressionistische evocatie is van het plassengebied. Allerlei andere elementen
gaan meeklinken: ‘Dit is geen hol, eerder een leegte/ geen stootrand voor begrip,
begeerte,// noch een grot met ruwe wanden/ waarin op de tast’: essentieel in dit
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gedicht is de verwoording van de existentiële onzekerheid of hulpeloosheid van de
mens, die technisch nog wordt versterkt door de herhaaldelijk afgeknotte tweede
regel van elke strofe en de hortende slotregel. Van de menselijke onzekerheid wordt
in de eerste drie strofen een exposé gegeven. Het Botshol ligt er egaal bij, in de
vierde tot en met de laatste strofe groeit het plassengebied uit tot een niets
prijsgevende maar tegelijk dreigende leegte, een vacuüm dat de mens confronteert
met eigen leegte en gebrek aan houvast. In regels die zich zinloos rondtrekken
(‘Zonder randen ligt het zonder/ berm, horizon, houvast’; ‘Water onder water/ luistert
niet. Likt niets los.’) wordt dit vacuüm geaccentueerd. De mens die op zoek is naar
iets om zijn leegte mee te vullen, krijgt niets dan leegte teruggekaatst. Zijn verlangen
om het in nachtelijke stilte besloten
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landschap zin te verlenen botst op een holte: er komt geen respons.
‘Botshol’ is een gedicht dat, zijn uitgangspunt hebbend in een concrete

werkelijkheid, met surreële ondertonen en een geladen vormgeving, een subtiele
bespiegeling geeft over het menselijk bestaan. Als zodanig is het niet alleen een
gedicht dat qua toon en thematiek typerend is voor Judith Herzberg, maar ook een
uitzonderlijk mooi voorbeeld van een gedicht dat binnen de ontwikkeling van de
moderne Nederlandse poëzie nieuw terrein verkent.

Eindnoten:

1 K. Fens, ‘In vogelvlucht’. In: Negende colloquium van docenten in de neerlandistiek aan
buitenlandse universiteiten. Nijmegen 1985. 's-Gravenhage, 1986, p. 211-216.

2 Illustratief is een vergelijking tussen de zuinige waardering die Komrij aan Schierbeek toekent
en die welke hem ten deel valt in de door een Engelsman geschreven inleiding tot de moderne
Nederlandse poëzie: Yann Lovelock, The Line Forward. A Survey of Modern Dutch Poetry in
Translation. Amsterdam, 1984, p. 66-70.

3 Living Space: Poems of the Dutch ‘Fiftiers’. Ed. Peter Glassgold. New York, 1979.
4 Dutch Interior. Postwar Poetry of the Netherlands and Flanders. Ed. James S Holmes andWilliam

Jay Smith. New York, 1984.
5 In het laatste nummer van Septentrion (17, 2, 1988, p.7) staat een Franse vertaling van ‘Botshol’.

De vertaalster, Liliane Wouters, heeft gekozen voor een weergave in het Frans: ‘Creux cahoté’.
Een terechte keuze.
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[Vertaling en literatuur]
De Nederlandse literatuur in vertaling
Guy Vandeputte

Een onderwerp als ‘de Nederlandse literatuur in vertaling’ kan men vanuit meer dan
één invalshoek benaderen. Over de receptie van de Nederlandse en Vlaamse
literatuur in vertaling is al een en ander gepubliceerd, onder meer in het onvolprezen
tijdschrift Ons Erfdeel . Tijdens dit colloquium zijn er bovendien diverse korte lezingen
over de receptie van onze literatuur in onder meer Polen, Denemarken, Zweden en
Duitsland. Ik wil het vooral hebben over de manier waarop onze letteren in het
buitenland worden ondergebracht, over de personen en instellingen die hierbij een
rol spelen en over de problemen die zich hierbij kunnen voordoen.

1. Inleiding

1.1 Algemeen: het onderbrengen van een boek in het buitenland, de rol
van de uitgever en de literaire agent

Alvorens in te gaan op het onderbrengen van Nederlandstalige belletrie in het
buitenland, wil ik graag een algemene schets geven van de manier waarop een
boek, uit om het even welk land, aan de buitenlandse man wordt gebracht.
Een uitgever die een door hem uitgegeven boek in het buitenland wil

onderbrengen, kan via verschillende wegen proberen zijn doel te bereiken. Hij kan,
doodeenvoudig, een exemplaar van het boek, met de nodige informatie over auteur
en verkoopcijfers en een aantal - bij voorkeur lovende - recensies, aan een
buitenlandse collega sturen. Als het een grote uitgever betreft, kan hij dit werk
overlaten aan de ‘foreign rights’-persoon, iemand die speciaal is aangetrokken om
het fonds aan buitenlandse collega's te slijten. Veel uitgevers in de Verenigde Staten,
Engeland, Frankrijk, Duitsland en Italië hebben een ‘foreign rights department’.
Diezelfde uitgever kan ook een beroep doen op een literair agent, wiens werk

min of meer te vergelijken is met dat van een makelaar: ook hij bemiddelt tussen
koper en verkoper. Slaagt deze agent erin een boek te plaatsen in het buitenland,
dan krijgt hij 10, 15, soms zelfs 20% van de inkomsten voortvloeiend uit de
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transactie. De agent, die niet altijd even vertrouwd is met de uitgeverswereld van
een bepaald land, doet vaak een beroep op een collega in dat land die dan fungeert
als ‘subagent’ en in geval van een succesvolle bemiddeling, hiervoor gehonoreerd
wordt.
Het spreekt vanzelf dat een uitgever uit een groot taalgebied minder problemen

ondervindt om zijn boeken vertaald te krijgen dan zijn collega uit bij voorbeeld
Nederland. Een Amerikaanse of Franse uitgever hoeft niet te investeren in een dure
vertaling, want op de buitenlandse uitgeverij is er altijd wel iemand te vinden die
Frans of Engels kent. En zelfs als hij zich helemaal niet inspant om zijn boeken
vertaald te krijgen is het niet ondenkbaar dat dit toch gebeurt. Immers, zijn
buitenlandse collega's krijgen zijn fonds- en aanbiedingscatalogi toegestuurd en
zijn geabonneerd op de vakbladen uit de grote taalgebieden, zoals het Amerikaanse
Publisher's Weekly en het Engelse The Bookseller. Ze kunnen dus nog altijd zelf
die Amerikaanse of Franse roman opvragen of hiervoor een literair agent inschakelen.
Het is dus duidelijk dat een uitgever uit een groot taalgebied minder aan de weg
hoeft te timmeren om zijn boeken vertaald te krijgen dan zijn collega uit pakweg
Nederland of Finland.

1.2 Specifiek: het onderbrengen van literatuur uit een klein taalgebied.
De situatie in Nederland en Vlaanderen

Het feit dat een uitgever werkzaam is in een klein taalgebied hoeft daarom nog niet
in te houden dat hij geen vakman is. De Nederlandse uitgevers staan internationaal
in hoog aanzien en iedereen die wel eens op de Frankfurter Buchmesse is geweest,
de belangrijkste boekenbeurs ter wereld, zal het zijn opgevallen dat de Nederlandse
vertegenwoordiging zonder meer indrukwekkend is.
Maar ook al zijn uitgevers uit kleine taalgebieden niet minder professioneel dan

hun collega's uit de grote taalgebieden en al geven ze meestal meer vertalingen uit
dan deze laatsten, het valt ze niet licht om het buitenland te overtuigen van de
waarde van hun eigen literatuur. Een buitenlandse uitgever leest doorgaans geen
Fins of Nederlands en vindt niet zo gauw een ‘reader’ die een in die taal uitgegeven
boek kan lezen en beoordelen. Voor een Nederlandse uitgever heeft het dan ook
nauwelijks zin om een boek in de originele editie aan te bieden in het buitenland.
Een literair agent kampt met hetzelfde probleem, afgezien van het feit dat, een
enkele uitzondering buiten beschouwing gelaten, een Nederlandstalig boek in
vertaling geen bestseller wordt. En een agent moet kunnen leven...
Een van de bekendste Nederlandse literair agenten, Henk Prins, zegt in Het

nieuwsblad van de boekhandel van 27 September 1979, in een ‘special’ over het
vertaalde boek: ‘Ik ben nu 24 jaar als
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agent bezig en ik heb jarenlang serieus geprobeerd Nederlandse boeken in het
buitenland geplaatst te krijgen. Het is een paar keer gelukt maar succes heeft het
nooit gehad.’ En in het tijdschrift Boekenpas van oktober 1985 laat een andere
literair agent, Coen Rombach, een soortgelijk geluid horen: ‘Het was altijd mijn ideaal
om voor Nederlandse schrijvers te werken, toen ik begon. Ik wilde mijn visie geven,
bijsturen. Dit bleek niet rendabel, want Nederlandse schrijvers zijn in het buitenland
nauwelijks te verkopen.’
Dit neemt niet weg dat er af en toe een Nederlandstalig boek door bemiddeling

van een literair agent een buitenlandse uitgever vindt, maar daarover straks meer.
Feit is dat, om met een redelijke kans op succes een Nederlands boek onder te
brengen in het buitenland, een - liefst volledige - vertaling in een van de grote talen
wenselijk is evenals, wat niet minder belangrijk is, een zo goed mogelijk
georganiseerde aanpak van de buitenlandse markt.

2. De Stichting ter Bevordering van de Vertaling van Nederlands
Letterkundig Werk

2.1. Ontstaan en structuur

Medio de jaren vijftig, om precies te zijn in december 1954, werd, op initiatief van
het toenmalige Ministerie van Onderwijs, Kunsten enWetenschappen, een instelling
in het leven geroepen waarvan de doelstelling in de naamgeving besloten ligt: de
Stichting ter Bevordering van de Vertaling van Nederlands Letterkundig Werk, in de
omgang afgekort tot Stichting voor Vertalingen. Het bestuur bestond uit
vertegenwoordigers van de organisaties die de Stichting feitelijk hadden opgericht,
namelijk de Koninklijke Nederlandse Uitgeversbond, de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde, de Vereniging van Letterkundigen en het P.E.N. -centrum
voor Nederland.
Sinds 1960, toen na een in 1959 in Antwerpen gehouden Algemene Conferentie

der Nederlandse Letteren werd besloten dat Nederland en Vlaanderen gezamenlijk
hun literatuur in het buitenland zouden gaan promoten, hebben ook vier Vlamingen
zitting in het bestuur. Zij vertegenwoordigen respectievelijk het P.E.N. -centrum voor
Vlaanderen, de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen, de Vereniging ter
Bevordering van het Vlaamse Boekwezen en de Koninklijke Nederlandse Academie
voor Taal- en Letterkunde.
Het bestuur komt minimaal vier keer per jaar bijeen, afwisselend in Vlaanderen

en Nederland. De bestuursvergaderingen worden verder bijgewoond door de
directeur en door waarnemers van de subsidiegevers: het Nederlandse Ministerie
van Welzijn,
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Volksgezondheid en Cultuur en het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. De
Stichting voor Vertalingen wordt volledig gesubsidieerd door deze ministeries maar
neemt geheel zelfstandig beslissingen. In een brief van 4 augustus 1954 aan de
voorzitter van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, een paar maanden
voor de Stichting officieel werd opgericht, schreef de toenmalige minister van O.K.
& W., mr. Cals: ‘Ik wil overigens op de samenstelling van het bestuur of de keuze
der oprichters geen invloed uitoefenen. Ik sta namelijk op het standpunt, dat de
stichting een particuliere aangelegenheid dient te blijven, waarin het Rijk niet zal
zijn vertegenwoordigd. Het Rijk zal zich beperken tot het verlenen van subsidie ten
bate van haar activiteiten, doch zal verder geen invloed uitoefenen op de handelingen
der stichting.’
De werkzaamheden van de Stichting worden verricht door een bureau, waar

momenteel vijf personen, waaronder een paar parttimers, werkzaam zijn.

2.2. Activiteiten

2.2.1. Aanbieding.

De basis van het werk, zij het momenteel iets minder dan vroeger, wordt gevormd
door de aanbieding van Nederlandstalige belletrie aan buitenlandse uitgevers. Dit
gebeurt in overleg met het bestuur, maar ook met vertalers en Nederlandse en
Vlaamse uitgevers. Deze - schriftelijke - aanbieding houdt in dat een exemplaar van
het originele werk met een gedeeltelijke of zelfs volledige vertaling in een der grote
talen, en met uitgebreide bio-bibliografische gegevens naar de buitenlandse uitgever
wordt gestuurd. In de loop van haar bestaan heeft de Stichting van een groot aantal
boeken fragmentvertalingen laten maken en zo langzamerhand is er ook vrij veel
verschenen in de grote talen, zodat ook deze edities bij de aanbieding kunnen
worden gebruikt. De laatste tijd is de Stichting teruggekomen van het laten
vervaardigen van fragmentvertalingen; zij geeft er de voorkeur aan om jaarlijks een
paar boeken integraal te laten vertalen, meestal in het Engels. Het manuscript wordt
dan aan een groot aantal uitgevers aangeboden, overal ter wereld, en de praktijk
heeft geleerd dat dit soort investeringen bijna gegarandeerd resultaten oplevert.
Helaas is het budget van de Stichting tè beperkt om jaarlijks meer dan een paar
boeken integraal te laten vertalen in een der grote talen.
Tot voor een paar jaar gaf de Stichting een tijdschrift uit, dat een belangrijk

hulpmiddel was bij de aanbieding. In dit blad, opgezet als kwartaalblad, werden
auteurs en hun werk besproken en
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werden fragmenten van romans, soms ook complete verhalen, afgedrukt. Ook waren
er themanummers, gewijd onder meer aanmoderne poëzie of aan vrouwenliteratuur.
Het tijdschrift, Writing in Holland & Flanders geheten - en vóór de samenwerking
met Vlaanderen Literary Holland - bestond aanvankelijk in een Engelse en Franse
editie, daarna alleen nog maar in het Engels; een paar jaar geleden is besloten,
wegens bezuinigingen, die nu eenmaal andere prioriteiten met zich meebrengen,
de publicatie van het blad voorlopig stop te zetten. Momenteel wordt er nagedacht
over een nieuw tijdschrift dat net als het vorige, gratis zal worden gestuurd aan
buitenlandse uitgevers, vertalers, neerlandici extra muros en andere
belangstellenden.
De aanbieding gebeurt niet alleen schriftelijk. De ervaring heeft geleerd dat

persoonlijke contacten zeer belangrijk zijn. Uitgevers in diverse landen worden
geregeld opgezocht; verder worden diverse boekenbeurzen bezocht, onder meer
de Amerikaanse ABA, de Frankfurter Buchmesse (op beide beurzen heeft de
Stichting een eigen stand), het Salon du Livre in Parijs en boekenbeurzen in Turijn
- dit jaar voor het eerst gehouden -, Warschau en Moskou. Deze beurzen zijn zeer
nuttig daar men er de productie van de verschillende uitgevers kan bekijken en
nieuwe contacten kan leggen. Bovendien zijn op dat soort beurzen, met name de
nationale zoals Parijs en Turijn, ook kleinere uitgevers present die vaak de moeite
waard zijn. Kleine uitgevers zijn vaak meer in vertalingen geïnteresseerd dan hun
grotere collega 's, soms noodgedwongen want als ze hun uitgeverij starten is het
soms moeilijk om in eigen land nog een auteur van formaat te vinden. Zo 'n kleine
uitgever kan op een bepaald moment echt doorbreken en moet daarom vanaf het
prille begin nauwlettend worden gevolgd. Een typisch voorbeeld van een kleine
uitgever die in vrij korte tijd is uitgegroeid tot een specialist op het gebied van
vertaalde literatuur is het in Zuid-Frankrijk gevestigde Actes Sud, dat geregeld
Nederlandstalig werk publiceert (onder meer Mulisch, Nooteboom, Haasse, Claus
en Michiels).
De Stichting biedt altijd aan in overleg met de rechthebbende(n), dus met de

auteur en/of zijn uitgever. Zij bemiddelt, maar regelt geen contracten, dit in
tegenstelling met een literair agent.
Bij de aanbieding wordt uiteraard vaak overleg gepleegd met de vertalers, vooral

met hen die in het buitenland woonachtig zijn. Deze laatsten gaan steeds meer
optreden als promotor en stellen zich niet tevreden met een in opdracht van de
buitenlandse uitgever of van de Stichting te maken vertaling. Zij gaan, meer dan
ooit, de buitenlandse uitgevers bestoken met ideeën en voorstellen en zijn dan ook
voor de promotie van onze literatuur van onschatbare waarde. Dit soort vertaler,
een vertaler/promotor eigenlijk, benadert de buitenlandse uitgever als landgenoot
en
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kent de literaire smaak van de uitgever en de uitgeverswereld, hetgeen een enorm
voordeel betekent.
Dat veel neerlandici extra muros vertaler of vertaler/promotor zijn is bekend. Ik

wil hier verder niet op ingaan, ook al omdat op het huidige colloquium uitgebreid
het belang van de buitenlandse neerlandicus als vertaler wordt behandeld in een
workshop. Ik wil dan ook liever geen namen noemen, ook al omdat ik er wel eens
zou kunnen vergeten. Maar het is verheugend vast te kunnen stellen dat steeds
meer vertalers en neerlandici extra muros door hun kennis van het land waar zij
wonen en van de Nederlandse literatuur het vertaalbeleid van onze letteren mede
bepalen. Bij de Italiaanse uitgeverij Il Quadrante is de redacteur voor vertaalde
literatuur een germanist die uitstekend Nederlands kent en zelf vertaalt (onder meer
De taal der liefde van Gerard Reve) en in Moskou is Joeri Sidorin niet alleen vertaler
- hij doceert ook Nederlands aan de Lomonosov-universiteit en is als redacteur
verbonden aan de uitgeverij Radoega. Ik wacht dan ookmet spanning op het moment
waarop mij wordt meegedeeld dat een neerlandicus extra muros zijn eigen uitgeverij
is gestart.
Nu er zo langzamerhand vrij veel boeken in een van de grote talen zijn vertaald,

waardoor er meer materiaal voorhanden is dat in het buitenland kan worden
aangeboden, gaan steeds meer Nederlandse uitgevers zelf op de aanbiedingstoer,
overigens in nauw overleg met de Stichting. Maar ook de literair agenten krijgen
weer belangstelling. Dat Jona Oberski 's novelle Kinderjaren in een groot aantal
talen is vertaald, is vooral te danken aan de inzet van Ruth Liepmann, een in Zürich
gevestigde agente, die voortreffelijk Nederlands spreekt en een goede reputatie
heeft in de internationale uitgeverswereld.

2.2.2. Steun aan vertaalde uitgaven

Een van de hoofdactiviteiten van de Stichting is in de loop der jaren, en nu meer
dan ooit, de steun aan vertaalde uitgaven geworden.
Het uitgeven van een vertaling betekent voor een uitgever een extra financieel

risico; immers, bij de gewone kosten - productie, promotie enz. - komen nog eens
de vertaalkosten. Weliswaar verschillen de vertaaltarieven (soms beduidend) per
land, maar een vertaald boek kost nu eenmaal meer dan een origineel werk. Doordat
de Stichting in bepaalde gevallen de kosten van een vertaling voor haar rekening
neemt - soms gedeeltelijk, soms volledig - kan een Nederlands boek tegen een
acceptabele prijs op de buitenlandse markt worden gebracht.
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Dergelijke financiële steun wordt ook - en vooral - verleend aan literaire tijdschriften,
die het meestal financieel toch al moeilijk hebben. Doordat de Stichting de
vertaalkosten en vaak ook het honorarium van de inleider/samensteller op zich
neemt, kan een nummer, gewijd aan de Nederlandstalige literatuur, toch nog
verschijnen. Het spreekt vanzelf dat dergelijke subsidies per geval nauwkeurig
worden bekeken. Aangezien het met onze literatuur steeds beter gaat in het
buitenland (of moet ik zeggen minder slecht?) doen steeds meer uitgevers een
beroep op de Stichting voor een vertaalsubsidie.
Niet alleen Nederland en Vlaanderen, via de Stichting voor Vertalingen, maar ook

andere landen steunen de vertaling van hun literatuur met (vertaal)subsidies. Dat
kleinere taalgebieden ons voorbeeld hebben gevolgd ligt voor de hand. In de
afgelopen tien jaar zijn stichtingen, min of meer te vergelijken met de Stichting voor
Vertalingen, opgezet in Finland en Noorwegen. In Israël bestaat al sinds 1962 een
instituut voor de vertaling van Hebreeuwse literatuur; ook de Zweden hebben geld
over voor de vertaling van hun letteren, zij het dan voorlopig vooral naar de grote
talen. Maar ook de grote taalgebieden proberen met overheidsgeld hun literatuur
vertaald te krijgen.
In het inmiddels ter ziele gegane blad Nieuwsnet , in een stukje getiteld ‘Daverende

successen’ (5 januari 1980), heeft W.F. Hermans het over ‘landen als Engeland, de
Verenigde Staten, Frankrijk of Duitsland, landen die zelf een alleszins toegankelijke,
internationaal vermaarde en exporteerbare literatuur bezitten en dus de
voortbrengselen van hun schrijvers niet met overheidssubsidies uitventen buiten
de grenzen. In die landen bestaan, voor zover ik weet niet eens zulke stichtingen
als de onze’. Ik vrees dat de heer Hermans voor één keer geen gelijk heeft: in die
landen is er wel degelijk overheidsgeld beschikbaar voor de vertaling van de eigen
literatuur; in West-Duitsland is er Inter Nationes, buitenlandse uitgevers die Franse
literatuur willen uitgeven kunnen via de Franse uitgever een vertaalsubsidie
aanvragen bij het Franse ministerie van cultuur. Ook hebben de Fransen in New
York een Bureau du Livre Français; bij de oprichting van dit bureau is advies
gevraagd aan de Stichting voor Vertalingen. Ook de Spanjaarden en Italianen geven
vertaalsubsidies via hun ministerie van cultuur.

2.2.3. Verdere werkzaamheden

Het werk van de Stichting voor Vertalingen bestaat niet alleen uit het proberen onder
te brengen van boeken en het geven van een vertaalsubsidie. De Stichting is meer
dan alleen maar een
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plaatsingsbureau: zij is, in menig opzicht, op literair gebied een schakel tussen het
binnen- en buitenland.
Nadat een Nederlandstalig boek in het buitenland is verschenen, worden bij de

buitenlandse uitgever recensies opgevraagd en wordt hem te zijner tijd ander of
nieuw werk van die auteur toegestuurd.
In samenwerking met allerlei instanties - ministeries, instituten - worden ‘seminars’

georganiseerd met vertalers, schrijvers en uitgevers uit andere landen (onder meer
met de Scandinavische landen, Frankrijk en Italië, binnenkort ook met Duitsland).
De Stichting is ook betrokken bij de ‘Writers in residence’. Aan verschillende
Amerikaanse universiteiten verblijven Nederlandse - binnenkort ook Vlaamse -
auteurs die op hun manier onze literatuur wat bekender maken.
Verder helpt de Stichting vertalers met vertaalproblemen, nodigt ze regelmatig

buitenlandse vertalers en uitgevers uit naar Nederland en Vlaanderen en stuurt ze
geregeld informatie over pasverschenen boeken aan vertalers van Nederlandse
literatuur.
Belangrijk is ook het laten bekijken door geselecteerde adviseurs van

proefvertalingen. Vertalers die voor de Stichting willen vertalen wordt gevraagd een
proefvertaling te maken. Slechts weinig vertalers blijken de toets te kunnen
doorstaan.

3. Problemen die zich kunnen voordoen bij het onderbrengen en vertalen
van Nederlandse literatuur

Er komt uiteraard heel wat kijken bij het zoeken naar een geschikte uitgever.
Belangrijk is dat de buitenlandse uitgever een goede literaire uitgever is, een goede
verspreiding heeft en bereid is te investeren in een auteur. Het gebeurt helaas maar
al te vaak - en heus niet alleen met Nederlandstalige auteurs - dat een uitgever al
na één boek ophoudt met een auteur. Maar het komt ook wel eens voor dat een -
gewoonlijk kleinere - buitenlandse uitgever wel tijd en geld in een Nederlandse
auteur investeert en dan opeens geconfronteerd wordt met het feit dat zijn auteur,
inmiddels wat bekender, zijn nieuwe roman niet bij hem, maar bij een
kapitaalkrachtiger collega wil uitgeven. Meestal is de auteur dan bezweken voor
een (financieel) beter voorstel, maar de kans bestaat dat het nieuwe boek flopt, de
nieuwe uitgever ook niet meer doorgaat en de eerste uitgever de auteur niet meer
terugneemt.

Niet alle buitenlandse uitgeverijen zijn even correct. In sommige landen neemt men
wel eens een loopje met het copyright en vindt men dat de Nederlandse auteur niet
moet zeuren over voorschotten, royalties en dergelijke; hij mag toch allang blij zijn
dat hij
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wordt vertaald? Zo kon het gebeuren dat een Braziliaans uitgever de roman Het
bittere kruid van Marga Minco wilde uitgeven. De uitgever wilde wel een gratis
vertaling, maar was niet bereid de auteur ook maar één cent te betalen. De zaak is
niet doorgegaan.
Het gebeurt ook wel eens dat de buitenlandse uitgever wel een behoorlijk contract

opstelt, de Stichting te goeder trouw een vertaling laat maken en de uitgever alsnog
besluit van uitgave van de reeds gemaakte vertaling af te zien. Zo wachten de
Franse vertaling van De nacht der Girondijnen en de Hebreeuwse vertaling van De
avonden nog steeds op een uitgever...
Overigens is het niet altijd de buitenlandse uitgever die voor problemen zorgt,

ook de Nederlandse auteur kan wel eens knap lastig zijn, met name waar het de
vertaling van zijn boek betreft. De talenkennis van een Nederlander of Vlaming mag
dan vrij groot zijn, een Engelse, Franse of Duitse vertaler vindt het niet altijd even
plezierig om ‘adviezen’ te krijgen.
Ten slotte is er nog het probleem van de censuur. Geen enkele auteur vindt het

prettig als er iets in zijn teksten wordt geschrapt zonder zijn toestemming of als er
bepaalde zinswendingen bewust worden verdraaid of afgezwakt. In een artikel,
getiteld ‘Hoe Nederland zijn auteurs verkoopt’ ( Nieuwsnet , 8 december 1979) zegt
Jan Wolkers hierover: ‘Die Hongaarse Oegstgeest , die laat ik nakijken op censuur.
Ik heb het een keer gehad met de Russen. Zonder dat iets of iemand er van wist
hadden ze een verhaal van mij gepubliceerd in een tijdschrift, ‘De verschrikkelijke
sneeuwman’. Daar komt een jongen in voor die een meisje haar broekje uittrekt.
Hadden ze geschrapt. Dat kon daar dus niet. Ik vraag me wel af hoe ze zich daar
vermenigvuldigen!’
Hoe de Russen zich vermenigvuldigen weet ik ook niet, wel weet ik dat Terug

naar Oegstgeest vóór 1973 is gepubliceerd, dus vóór de Sovjet-Unie de Berner
Conventie had ondertekend, daarmee het copyright erkennend. Voor publicatie van
Nederlandse boeken, verschenen voor 1973 hoeven de Russen dan ook geen
toestemming aan de rechthebbenden te vragen. Voor boeken verschenen na 1973
die de Russen willen uitgeven, wordt wel toestemming gevraagd, er wordt zelfs voor
betaald in harde valuta, iets wat in de meeste andere Oosteuropese landen (nog)
niet het geval is, één van de redenen waarom sommige van onze auteurs liever niet
in het Oostblok verschijnen. Andere auteurs zijn het niet eens met het ideologisch
systeem en geven om die reden geen toestemming tot publicatie van hun werk in
dergelijk land. Zo wilde Reve geen toestemming geven voor publicatie van zijn
novelle De ondergang van de familie Boslovits in Roemenië. In een brief d.d. 21
december 1979 aan de Stichting voor Vertalingen schrijft Reve: ‘Ik beschouwmijzelf
als een - misschien één van de laatste - geëngageerde schrijvers, en ik weiger te
publiceren bij de staatsuitgeverij van een totalitaire politiestaat waar, om maar
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een voorbeeld te noemen, honderden burgers die zich met een buitenlander verloofd
hebben, reeds gemiddeld vier jaren op een reisvisumwachten, terwijl ze door ontslag
uit hun baan of functie brodeloos gemaakt zijn. Het lijkt mij rijkelijk absurd, nu juist
De ondergang, een verhaal over discriminatie en vervolging, te laten gebruiken als
vlag van tolerantie op een marxistisch konsentratiekamp.’
Dit alles kan leiden tot onvolledige bloemlezingen omdat een auteur het niet eens

is met de ideologie van het land waar de anthologie verschijnt, of omdat hij met
bepaalde auteurs niet in één bloemlezing wil staan of omdat hij een behoorlijk
honorarium verlangt voor opname van een van zijn teksten, iets wat in sommige
landen niet altijd gebruikelijk is.

Resultaten

In de loop der jaren zijn een paar duizend Nederlandstalige boeken vertaald,
non-fictie buiten beschouwing gelaten. Wie wil weten wat er in welke taal is vertaald,
kan een aantal bibliografieën raadplegen. Voor vertalingen uit Vlaanderen en
Nederland, verschenen na 1957, is er Het Nederlandse boek in vertaling . Voor
afzonderlijke overzichten per taalgebied kan men altijd terecht bij de Stichting voor
Vertalingen, die ook een groot aantal recensies van vertalingen bezit.

Hoewel er, ook toen er nog geen Stichting voor Vertalingen bestond, uit het
Nederlands werd vertaald, is het aantal vertalingen in de afgelopen jaren, met name
in de laatste vijftien jaar, drastisch gestegen. Het aantal vertalers dat rechtstreeks
uit het Nederlands kan vertalen is gestegen, de kwaliteit van de vertalingen is erop
vooruitgegaan, onder meer door een betere opleiding van de vertalers, en de
neerlandici extra muros hebben bewezen goede ambassadeurs voor onze literatuur
te zijn. Per jaar verschijnen gemiddeld een vijftigtal titels; momenteel zijn
honderdtwintig boeken in voorbereiding.
Laten we hopen dat door een goede samenwerking tussen alle personen en

instanties die iets te maken hebben met de promotie van onze literatuur in het
buitenland die literatuur internationaal ook de plaats zal verwerven waar ze door
haar kwaliteit recht op heeft.
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Nederlandse literatuur in Deense vertaling van 1841 tot 1988
Kris Van de Poel

1. Inleiding: onderzoeksperiode

Op basis van een intern gepubliceerde databank van Nederlandse literatuur in
Deense vertaling (Verhoeven en Van de Poel 1988) kunnen er binnen de
vertaalactiviteit van het Nederlands naar het Deens, in de periode van 1841 tot
1988, enkele zwaartepunten en tendensen aangeduid worden.

2. Verschillende genres binnen de vertaalactiviteit

Het grootste deel van de publicaties in deze periode bestaat uit kinderliteratuur,
waarvan de uitgave gedurende de laatste decennia exponentieel gestegen is. Sinds
1960 wordt dit teksttype dan ook onder een afzonderlijk trefwoord vermeld in de
Deense nationale bibliografie (Dansk Bogfortegnelse). ‘Kinderliteratuur’ moet heel
ruim opgevat worden. Het omvat enerzijds traditionele sprookjes, jeugdromans en
strips en anderzijds meer educatief materiaal als lees-, speel- en kijkboeken. Een
tweede teksttype binnen de vertalingen is ‘hobbyboeken’, van planten-, tuin-,
macramé-, knutsel- en reis- tot kookboeken. Vervolgens is er een categorie ‘religieuze
boeken’, vooral vertegenwoordigd met geïllustreerde kinderbijbels en boeken met
levenswijsheid.
Numeriek niet de grootste groep, maar het middelpunt van ons onderzoek is de

‘volwassenenliteratuur’, die opgedeeld kan worden in (a) ‘volwaardige literatuur’,
belletrie of fictie en (b) ontspanningslectuur, meer neigende naar de populaire
‘heimatroman’ en detectiveroman. Om de term ‘volwassenenliteratuur’ inhoud te
geven werd gebruik gemaakt van de Moderne Encyclopedie van deWereldliteratuur
en het Kritisch Literatuurlexicon na 1945 . Op basis van opname in een van
bovengenoemde werken werd het onderscheid gemaakt tussen beide categorieën
volwassenen-literatuur enerzijds en kinderliteratuur anderzijds.
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3. Omvang van de vertaalactiviteit

De databank omvat 221 titels waarvan een deel privédrukken zoals kerstbijlagen
bij kranten (bij voorbeeld Jacob van Lenneps Turneringen i Harlem. Historisk Roman
, Stubbekjöbing, Jordan, 1863), verdeeld over 135 auteurs. Deze titels omvatten
ook de vertalingen van reeksen, zoals het geval is voor de succesauteur Willy
Corsari, die uitzonderlijke oplages van 10.000 kende en bovendien heel wat
herdrukken toebedeeld kreeg. Dit geldt eveneens voor Hans Martin, die met 19 titels
vertegenwoordigd is. Bovendien is ook van een aantal werken aanvankelijk slechts
een uittreksel op de markt gebracht, zoals Multatuli's Max Havelaar (Kobenhavn,
1901), die pas naar aanleiding van de film een volledige en herwerkte vertaling
kende. Hetzelfde geldt voor Ik Jan Cremer (Vendelkaer, 1968).

4. Vertaalactiviteit in tijdsperspectief

Bekijken we de vertaalactiviteit vanuit historisch perspectief dan valt op dat er
aanvankelijk vrij snel vertaald werd na het verschijnen van het oorspronkelijk
Nederlands werk. Dit is het geval voor alle vertalingen van Hendrik Conscience. De
Boerenkrijg bij voorbeeld is uitgekomen in 1853 en de Deense vertaling Bondekrigen
(1798) (Nyköbing) is van 1855.
De pieken van de vertaalactiviteit zijn terug te voeren tot de periode 1940-1950

en in mindere mate tot de periode 1850-1860 (zie figuur 1). Vooral 1940 is belangrijk
omdat er op dat moment ook een verhoogde uitgave van non-fiction opvalt met
onder andere reisgidsen, grammatica's en werken over fonetiek.

5. Verklaringsmodel voor de verhoogde taalactiviteit

Deze verhoogde activiteit en het afglijden in sporadisch vertalen kan terug te voeren
zijn tot enkele factoren. Ik wil hier ingaan op twee factoren: de vertaler en de uitgever.
Voor de receptie verwijs ik naar Diederik Grit's artikel ‘Nederlandse literatuur in
Deense ogen 1900-1980’ (1980).
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Figuur 1: aantal vertaalde boeken Nederlandse literatuur (Nederland en Vlaanderen) in de
19de en 20ste eeuw

5.1. De vertaler

De vertaling van Nederlandse literatuur in het Deens heeft enorm veel te danken
aan de bijdrage van Clara Hammerich (1928-1972), die dankzij een ruime
kennissenkring en haar ruime ervaring hoog aanzien genoot. Zij heeft meer dan
300 titels vanuit verschillende talen in het Deens vertaald waarvan 69 titels onder
Nederlandse volwassenenfictie gerangschikt kunnen worden. Hier moet echter aan
toegevoegd worden dat heel wat van deze werken in de brontaal al kwaliteitsverschil
vertonen en niet allemaal tot eersterangs of kwaliteitsfictie gerekend kunnen worden
zoals bij voorbeeld het geval is voor Willy Corsari.
Ongeveer dezelfde periode waarin Clara Hammerich opereerde, wordt gedekt

door twee andere vertalers: Bodil Anker Larsen met 40 titels en Hedda Syberg met
24 titels. Voor de periode die eraan voorafgaat noemen we Emma Kraft, de Deense
kinderboekenschrijfster die alle 17 vertalingen voor haar rekening nam in de
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periode 1914-1924. Als curiosum dient vermeld, dat het Nederlands vertaalpad door
mannen slechts zeer sporadisch bewandeld werd. Erik Bertelsen, Erik Kjelsgaard,
Niels Christian Lindter, Kay Nielsen, Vagn Simonsenen en Jan F. de Zanger, allen
vertaalden slechts één werk uit het Nederlands.

5.2. De uitgever

Naast de concentratie rond de vertaler is er een duidelijke concentratie rond enkele
uitgevers. Van de zeven die het vaakst voorkomen, leiden Schonberg met 51 titels
en Jespersen & Pio met 41 titels, en dit vooral in de periode waarin Clara Hammerich
actief was, wat te maken hadmet de persoonlijke relaties van de uitgevers in kwestie.
Bovendien moet vermeld worden dat een aantal uitgaven extern gesubsidieerd
werden.
Als conclusie kunnen we dus eigenlijk stellen dat vertaalactiviteit gerelateerd is

aan de toevallige bekendheid van een beperkt aantal mensen met de Nederlandse
literatuur.

6. De canon: wat en hoe wordt er vertaald

6.1. De vertalingen zelf of ‘wat is een canon waard’

Als we nader bekijken wie of wat vertaald werd, levert dit bitter weinig resultaat op
wat betreft representatie van de Nederlandse canon, waarmee bedoeld wordt: wat
er aan literaire meesterwerken uit de Nederlandse cultuur overgeleverd wordt en
nog steeds kan aanspreken. Buiten Cats, Conscience en Multatuli is er niets van
de oudere literatuur vertaald. Voor de twintigste eeuw zijn er wel enkele ‘grote’
namen vertegenwoordigd, maar niet noodzakelijk met een hoofdwerk, ik noemW.F.
Hermans met alleen De donkere kamer van Damocles . Daarentegen zijn er wel
veel heruitgaven of volledige uitgaven na gedeeltelijke versies zoals Jan de Hartogs
Gods Geuzen (19581 -19642) of Multatuli's Max Havelaar (1901-1981). Daarnaast
zijn er vijf anthologieën uitgegeven die proberen een breder spectrum uit de
Nederlandse literatuur aan te bieden. De jaren tachtig zien de uitgave van Frank
Martinus Arions Dubbelspel (uitgeverij Hekla, 1983), Jeroen Brouwers' Bezonken
rood (Gyldendal, 1985), Oek de Jongs Cirkel in het gras (Gyldendal, 1987), Etty
Hillesums Het verstoorde leven (Lindthardt og Ringhof, 1983), Anja Meulenbelts
Voor onszelf: vanuit vrouwen bekeken: lijf en seksualiteit (Modtryk, 1982), Harry
Mulisch' De aanslag (Gyldendal, 1986), Multatuli's Max Havelaar of De koffieveilingen
der Nederlandsche Handel-maatschappij
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(Hekla, 1981), Cees Nootebooms Rituelen (Lindthardt & Ringhof, 1987) en Jona
Oberski 's Kinderjaren (Tiderne Skifter, 1987).

6.2 De verhouding Nederlands Noord en Zuid

De verhouding tussen Nederlandse en Nederlandstalige auteurs uit Vlaanderen is
veranderd door de tijden heen. Waar Conscience met 19 titels vertegenwoordigd
is, is er geen spoor te bekennen van de canon met Boon, Claus, Geeraerts, Gezelle
enz. (zie figuur 2). Wel vertegenwoordigd is Timmermans, met vijf titels, wat
misschien ook te verklaren valt vanuit een interesse in het Duitse taalgebied. Verder
zijn er Walschap, De Pillecijn, Elsschot, Gijsen, Streuvels, Jonckheere met elk één
titel. Vertaald, maar niet uitgegeven zijn Gezelle, Gilliams, Teirlinck (cf. Grit, 1980).

Figuur 2: percentuele verhouding vertaalde boeken uit Nederland en Vlaanderen Vlaanderen
12% - Nederland 88%

6.3 Vertalen via een omweg of discrepantie tussen bron- en doeltekst

Vanaf 1960 kunnen we nagaan of de vertaling eventueel via een andere taal gemaakt
werd. Dit is bij voorbeeld het geval voor Clara Asscher-Pinkhofs Sterrekinderen
(Unitas, 1964), dat via de Duitse vertaling tot stand gekomen is. Dit procédé komt
echter veel meer voor bij kinderboeken, zoals bij de Dick Bruna-reeks
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die via het Engels vertaald werd en bij religieuze boeken zoals Phil Bosmans via
het Duits. Bron- en doeltekst staan niet in een één-op-één relatie en veel van de
kwaliteit van het uiteindelijke werk is afhankelijk van de eerder uitgevoerde vertaling.

7. Conclusie en toekomstperspectief

De concentratie van de vertaalactiviteit van het Nederlands naar het Deens is terug
te voeren tot ruwweg twee periodes, twee vertaalsters en twee uitgevers. Indien dit
indicatief is voor wat er in andere landen met de Nederlandse literatuur gebeurd is
en nog gebeurt, moet er misschien een andere weg bewandeld worden. Ondanks
het feit dat de westerse samenleving evolueert van het scribale naar het visuele (cf.
het duwtje in de rug dat de heruitgave van de Max Havelaar kreeg door de film),
geloof ik dat de buitenlandse lectoraten een actieve rol in dit proces kunnen spelen.
Opmicro-niveau speelt dit bewustmakingsproces zich concreet af bij de studenten,

in welk geval collectief vertalen als het ware een therapeutische functie krijgt en een
instigatie tot een loopbaan als vertaler kan zijn. Vertalen kan hier bovendien een
dubbele functie hebben, namelijk als kennismakingmet literaire werken, hun waarde,
maatschappelijke terugslag en culturele groeibodem, en tegelijk als inleiding in de
vertaalwetenschap en vertaalkunde.
Op het macro-niveau kan een lectoraat als dusdanig aan cultuurverspreiding en

beeldvorming doen, indirect via de studenten, maar ook direct via artikelen,
publicaties en als service- of consulent-instituut voor uitgevers. Het kan daarom een
zeer concrete taak van de buitenlandse lectoren zijn een service-functie te vervullen
naar het uitgeversbedrijf toe, waar een bewustmaking voor het voeren van een
echte vertaal- en literaire politiek soms noodzakelijk is. Dit werd in Aarhus in eerste
instantie geprobeerd door het in opdracht lezen van Nederlandse kinderboeken,
die samengevat en geëvalueerd werden en waarbij een inzicht in het typisch
Nederlandse verstrekt werd door het maken van een korte proefvertaling. Van hieruit
werd overgegaan tot het uitproberen van iets gelijkaardigs voor volwassenenfictie.
Wij zijn daarbij van de veronderstelling uitgegaan dat informatieverstrekking aan
uitgeverijen mogelijkerwijze een positieve invloed op de beeldvorming en
vertaal-activiteit zou kunnen uitoefenen. De vorm waarin dit gebeurt, is het
systematisch verstrekken van een inhoudelijke samenvatting, een oordeel aan de
hand van Nederlandse recensies voor een Deense doelgroep en een korte vertaling
van een representatief stuk uit het nieuw verschenen werk. Daarbij is het de
bedoeling dat het
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ventuele hieruit voortvloeiende vertaalwerk vanuit de uitgeverij verder gedelegeerd
wordt naar beroepsvertalers. Bij het schrijven van dit stuk zijn er nog geen concrete
resultaten van deze informatiepolitiek voor te leggen, maar we rekenen op een
aanloopperiode van ongeveer een jaar.
Een concreet voorbeeld van een verweving van beide niveaus is de anthologie

Leven is liefde (samenstelling K. Van de Poel, Aarhus University Press, 1987). Het
is een collectief vertaalproject, dat ervoor opteerde een subjectieve en eclectische
weergave te zijn van wat leefde en leeft in Nederland en Vlaanderen tussen 1968
en 1986 en blijkens de receptie in het bronland op een of andere manier opviel,
hetzij met betrekking tot het scribale en de canon (bij voorbeeld Hugo Claus, Jef
Geeraerts, Mireille Cottenjé, Renate Dorrestein) hetzij met betrekking tot het visuele
(Herman van Veen, Paul van Vliet, Toon Hermans en anderen). Bovendien is het
geconcipieerd voor een niet-specialistische doelgroep.
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Vertalingen in het Zweeds van Nederlandstalige literatuur
Ingrid Wikén Bonde

1. Redenen voor het vertalen van Nederlands literair werk in het Zweeds

Van een algemeen standpunt uit gezien is het belangrijk dat Nederlandstalig
letterkundig werk in Zweedse vertaling verschijnt, want de leden van de Zweedse
Academie, die onder andere de Nobelprijs voor literatuur toekent, lezen Nederlandse
werken in vertaling. Wat niet vertaald is bestaat nauwelijks en er komen zelden
recensies van in de krant. De leden van de Academie lezen wèl boeken in het Duits,
Frans, Engels, Spaans en Italiaans. Sommige leden ‘bewaken’ een bepaald
taalgebied en hebben er vaak een voorkeur voor, zoals bij voorbeeld Arthur Lundquist
voor de Spaans-Amerikaanse literatuur.
Bekeken vanuit het standpunt van een docent Nederlands betekent vertalen de

mogelijkheid om een ruimer publiek te bereiken dan alleen studenten; het leidt ook
tot vruchtbare contacten buiten het academisch milieu, die het onderwijs kunnen
verrijken. Bovendien is het een goede manier om een vocabulaire bij te houden:
voor oude en nieuwe woorden en uitdrukkingen moeten equivalenten in de eigen
taal gezocht worden en de dingen achter de woorden goed worden doorgrond. Het
is ook een bezigheid die dwingt tot nadenken over verschijnselen zoals vertaalkunde
en vertaalwetenschap, de bij uitstek populaire disciplines van dit decennium.

2. Hoe kom je in de vertaalbusiness terecht?

Meestal speelt de eerste keer het toeval, het geluk, een kennis of vriend uit de
boekenwereld een rol. Als je eenmaal bekend bent gaat het vanzelf, want
betrouwbare vertalers uit het Nederlands ‘groeien niet aan bomen’ zoals we in het
Zweeds zeggen. Het wil in Zweden nog wel eens voorkomen dat Nederlandstalige
boeken - vooral feiten- en hobbyboekjes - via een andere taal in het
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Zweeds worden vertaald, hoewel het tegenwoordig een algemeen aanvaard inzicht
is dat dit een slechte oplossing is.

3. Wie vertaalden/vertalen er in Zweden boeken uit het Nederlands?

Uit een onderzoek van een van onze studenten blijkt dat er in de 62 jaar tussen
1838 en 1900 eenentwintig boeken door uiteenlopende vertalers zijn vertaald. In
de 43 jaar tussen 1900 en 1943 zijn er eenennegentig boeken vertaald, waarbij de
jaren dertig een hoogtepunt vormen - toen werden er vierenveertig boeken vertaald
(tussen 1920 en 1929 slechts zeventien). Nu treden de namen van drie vertalers
op, die samen meer dan tachtig boeken hebben vertaald: Saima Fulton, Ingrid Rääf
en Hans Reutercrona (cf. Wanders 1982, p. 9-10).
Reutercrona was een germanist uit Lund, behorend tot de school van Erik Rooth,

de vader van de Zweedse germanistiek, die veel aandacht besteedde aan het
Nederduits vanwege de sterke invloed van die taal op het Zweeds tijdens de
middeleeuwen. Het Nederlands profiteerde mee van die belangstelling.
De achtergrond van de dames Fulton en Rääf moet nog onderzocht worden. Tot

nu toe heeft de afdeling alleen onderzoek gedaan naar Sonja Pleijel, een andere
grensoverschrijdster. Deze vertaalster, die in de jaren zestig debuteerde, was door
familieomstandigheden tweetalig. Pleijel en Reutercrona vertegenwoordigen twee
vertalerstypen uit een tijd toen het begrip vertalersopleiding in Zweden nog niet was
bedacht: de academicus-germanist als vertaler en de door allerlei omstandigheden
tweetalige niet-germaniste.
Tot de academisch opgeleide vertalers die tijdens hun studie Duits in aanraking

zijn gekomen met Nederlands behoren ook Kerstin Axberger (school van Lund,
radiomedewerkster en vertaalster van o.a. Gijsen, Ruyslinck en Oberski) en de
Wolkersvertaler Torbjörn Wessner (Nederlands als bijvak bij Duits, Stockholm jaren
zeventig). Ingrid Wikén Bonde is een combinatie van beide types (vertalingen van
Boon, Gijsen, Geeraerts, Wolkers, Multatuli, Ruyslinck, 't Hart, Mulisch en
Nooteboom).
Oek de Jong, Monica van Paemel, Hugo Claus en J. Bernlef worden vertaald

door Per Holmer, een schrijver die, onder de indruk van Boons Kapellekensbaan ,
op de afdeling Nederlands in Stockholm het talenpracticum heeft gevolgd en een
paar literatuurlessen heeft bijgewoond, waarna hij als autodidact verder is gegaan.
Geroutineerde vertalers breiden soms hun register uit door na vrij korte kennismaking
met een nieuwe taal daaruit te gaan vertalen. De vertaalster van Hermans en van
een enkeleWolkers in ons land, Brita Dahlman, heeft als echtgenote van de Zweedse
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ambassadeur in Nederland de taal geleerd. Wessner heeft eerder uit het Roemeens
vertaald.

4. Wat voor boeken werden en worden er vertaald?

In de jaren zeventig komt 0,31 % van de in het Zweeds vertaalde boeken uit het
Nederlandse taalgebied, terwijl 0,87 % uit het Spaans en 0,12 % uit het Portugees
vertaald is. Uit het Engels komt 70,9 % (cf. Wanders 1982, p. 10).
De Stichting voor Vertalingen heeft een lijst samengesteld van werken die sinds

1880 uit het Nederlands in het Zweeds is vertaald. We zien dat van circa 120 werken
die vóór 1945 zijn vertaald ongeveer driekwart bestaat uit wat men ‘Unterhaltung’
en jeugdliteratuur kan noemen (bij voorbeeld Madelon Lulofs, Jo van Ammers-Küller,
Willy Corsari, Ivans). Een kwart bestond uit boeken van schrijvers die men in
Nederland en België op school hoort te kennen - maar wel een voornamelijk
spannende en exotische keus: Bosboom-Toussaint, Boudier-Bakker, Conscience,
Couperus (niet Eline Vere , Van oude mensen , De boeken der kleine zielen , of De
stille kracht , maar wèl bij voorbeeld Wereldvrede ), Van Eeden, Van Lennep, Van
der Leeuw, Multatuli, Van Schendel, Timmermans, Walschap. Men begint ook
Huizinga te vertalen. Uit een door onze medewerker Boerje Bohlin samengestelde
lijst waarin ook non-fiction is opgenomen blijkt dat er bovendien een boek over de
psychologie van de hond en één over bloembollen is vertaald (hobby- en
feitenliteratuur).
In de periode na 1945 is het percentage ontspanningsliteratuur voor volwassenen

en jeugd ongeveer 50 % (bij voorbeeld Jan de Hartog, Hans Martin, Den Doolaard,
Annie M.G. Schmidt), terwijl het aantal hobby- en feitenboeken sterk is toegenomen
en ongeveer één derde van de vertaalde boeken uitmaakt. De rest, ongeveer één
vijfde deel, bestaat uit wat in literaire overzichten en lesboeken ‘literatuur’ mag heten:
Boon, Bernlef, Brouwers, Claus, Daisne, Geeraerts, Gijsen, 't Hart, Hermans,
Hillesum, De Jong, Lampo, De Loo, Meulenbelt, Mulisch, Multatuli, Nooteboom,
Oberski, Polet, Reve, Ruyslinck, Vandeloo, Wolkers). Er is weinig poëzie vertaald.

5. Kweken van nieuwe vertalers

Omdat Zweden geen opleidingsinstituut voor literaire vertalers bezit - vanaf 1 juli
1986 bestaat er wèl een instituut voor ‘gewone’ tolken en vertalers aan de universiteit
van Stockholm - heb ik het als één van de taken van het lectoraat Nederlands in
Stockholm gezien om studenten die aanleg daarvoor bezitten op te
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leiden tot vertaler. Mijn contacten met uitgevers waren daarbij nuttig, omdat ik
studenten kon aanbieden om samen met mij of met mij als begeleidster een boek
te vertalen, daar geld mee te verdienen en op die manier in contact te komen met
een mogelijke werkgever.
Als onze studenten hun derde semester hebben bereikt, moeten ze een scriptie

schrijven of een werkstuk afleveren (‘specialarbete’). Van de twintig per semester
te behalen punten is de scriptie zes punten waard. De student wordt dus
verondersteld er zes weken aan te werken. Een boek vertalen duurt langer. Maar
de motivatie is groot en men wordt ervoor betaald. Aldus ontstonden vertalingen
van Klaaglied om Agnes , Feminisme en socialisme (Meulenbelt), De aansprekers
, Verhalen uit het achterhuis , Voor ons zelf , Alba (beide Meulenbelt), Rituelen .
Na aanvankelijk alleen vertaald te hebben zijn we er nu toe overgegaan ook een

schriftelijk verslag te maken van de actuele vertaalproblematiek in het boek. In de
scripties komen allerlei problemen aan bod, zoals het verschil in frequentie van bij
voorbeeld het bezittelijk en het aanwijzend voornaamwoord in het Zweeds en in het
Nederlands, culturele verschillen, vaktaal, hoe je citaten moet vertalen, kortom
datgene wat men als vertaalkunde pleegt aan te duiden. De zuivere
vertaalwetenschap weet de studenten minder te boeien. Ik heb ook kunnen
constateren dat het niet de beste vertalers zijn die over hun problemen de beste
scripties schrijven en omgekeerd. Het is wellicht moeilijk om uit de stemming, de
atmosfeer van een boek over te stappen in de koele wetencshap.We hebben samen
de tekst zin voor zin gewikt en gewogen. Het werk is af. Men wil verder.

6. Hoe zijn de Nederlandse en Vlaamse schrijvers van de laatste jaren
ontvangen?

Uitgaande van de lijst van de Stichting voor Vertalingen ben ik in de Zweedse index
van krantenartikelen vanaf 1979 gaan kijken hoeveel recensies er in Zweden over
ieder boek waren gepubliceerd. Het resultaat is als volgt:

aantal recensiesboekschrijver
22Kort AmerikaansWolkers
13De doodshoofdvlinderWolkers
13De walgvogelWolkers
12De perzik van onsterfelijkheidWolkers
9Het verstoorde levenHillesum
9De kroongetuige't Hart
8De aanslagMulisch
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8Opwaaiende zomerjurkenDe Jong
7De zwarte handBoon
7De aansprekers't Hart
6AlbaMeulenbelt
6Het reservaatRuyslinck
3HersenschimmenBernlef
3Verhalen't Hart

Wolkers is inderdaad ‘De bekende Nederlandse schrijver’ in Zweden. Boon heeft
indertijd groot succes geoogst maar niet op zo'n populair niveau. Gijsen is eerbieding
ontvangen door literatuurkenners. Meulenbelt heeft haar vaste publiek bij de
feministen. 't Hart is vooral bekend om De kroongetuige , die ook in een goedkope
pocket is verschenen, voor de radio in zijn geheel is voorgelezen en op het ogenblik
wordt verfilmd door Jon Lindström, bekend regisseur ook van Wolkers' Een roos
van vlees . Het is verwonderlijk dat er bij de uitgevers zo'n geringe belangstelling
bestaat voor Claus, dat ze Het verdriet van België niet laten vertalen, terwijl een
bijna even zware pil als De vermaledijde vaders van Monica van Paemel wèl wordt
vertaald.
Soms is er op dit gebied echt aanleiding tot Verwondering. Slechts zes keer is

het mij vergund geweest om zelf met succes een uitgever een boek ter publicatie
aan te raden, waarna ik het ook moest vertalen - anders haddden ze me niet geloofd.
Het zijn De kappelekensbaan , Menuet (Boon), Het boek van Joachim van Babylon
(Gijsen), Ik ben maar een neger (Geeraerts), Max Havelaar (Multatuli; tweede
vertaling in het Zweeds) en Het reservaat (Ruyslinck). Uitgevers kiezen liefst zelf.

Colloquium Neerlandicum 10 (1988)



114

Bibliografie

BOHLIN, B. Nederländska böcker översatta till svenska. Stencil z.j. Nederlandse
afdeling, Universiteit van Stockholm.

STICHTING tot bevordering van de vertaling van Nederlands letterkundig werk.
Lijst van in het Zweeds vertaalde boeken, zonder titel, zonder jaar.

SVENSKA TIDNINGSARTIKLAR, Bibliotekstjänst jg. 1979-1986.

WANDERS, Gun. Sonja Berg Pleijel, vertaalster van Nederlandse literatuur en
schrijfster. Gestencilde scriptie, Nederlandse afdeling, Universiteit van
Stockholm 1982.

Scripties over vertalingen van de Nederlandse afdeling aan de
universiteit van Stockholm:

BRING, Kerstin. Commentaar op problemen bij vertaling in het Zweeds van
Maarten 't Hart Een vlucht regenwulpen. 1984

DALERUP, Lena. Vertaalproblematiek 1984.

SUNDBERG, Solveig. Problemen die je tegenkomt als je een boek vertaalt.

ZEILICH-JENSEN, Signe. Verslag van de vertaling van het boek ‘Rituelen’ van
Cees Nooteboom, 1988

Colloquium Neerlandicum 10 (1988)



115

[Nederlands als vreemde taal]
Nederlands als vreemde en tweede taal*
J.W. de Vries

1. Inleiding

Een Nederlander die op een Nederlandse school Engels heeft geleerd, beheerst
een Vreemde Taal. Een Nederlandse immigrant die het Engels in Australië heeft
opgepikt, beheerst een Tweede Taal. Over het verschil tussen een Vreemde Taal
en een Tweede Taal gaat deze voordracht. Over dit onderwerp is genoeg op te
merken, want men is het er niet over eens wat het precieze verschil is en of het
onderscheid enig belang heeft, bij voorbeeld voor het inzicht in taalverwerving, of
voor het onderwijs, of voor de toetsing van het taalverwervingsniveau. Naar
aanleiding van het laatst genoemde, de toetsing van taalbeheersing, is er over
Vreemde en Tweede Taal onlangs weer enige discussie gevoerd in Nederland en
Vlaanderen.

Sinds 1976 worden er examens georganiseerd voor niet-Nederlandstalige
volwassenen waaraan een certificaat is verbonden, het Certificaat Nederlands als
Vreemde Taal. Het certificaat is een Nederlands-Vlaams project onder de paraplu
van de Nederlandse Taalunie; het is ondergebracht bij de afdeling Nederlands van
de Université Catholique in Louvain-la-Neuve. Jaarlijks worden examens op drie
niveaus afgenomen: Elementaire Kennis, Basiskennis en Uitgebreide Kennis; ieder
niveau bestaat uit toetsen voor de vier vaardigheden lezen, luisteren, schrijven en
spreken. In Nederland en Vlaanderen is er sinds de verschijning van Montens en
Sciarone (1985) heftig over gediscussieerd of het Certificaat uit Louvain-la-Neuve,
niet juist ook wel het Leuvense Certificaat genoemd, geschikt is als toetsing en
certificering voor Nederlands als Tweede Taal, dus voor Nederlands van in het
Nederlandse taalgebied wonende buitenlanders. Voor de discussie hierover verwijs
ik naar Beheydt (1987), waarin een ruime toepassing van het Certificaat wordt
bepleit, en Olijkan (1988), die kritische kanttekeningen plaatst bij een ruimere
toepassing, en ook naar de erin vermelde literatuur. Mij gaat het niet zozeer om de
toetsing en certificering van de taalvaardigheid van al dan niet in Nederland of
Vlaanderen wonende buitenlanders, maar om de relevantie van
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het gemaakte onderscheid tussen Nederlands als Vreemde Taal en Nederlands als
Tweede Taal.

2. Het Nederlands als tweede taal in Indië

De discussie over mogelijke verschillen tussen een Vreemde Taal en een Tweede
Taal is betrekkelijk oud, in ieder geval ouder dan recente literatuur wil doen geloven.
Het onderscheid behoeft ook niet aan de orde gesteld te worden aan de hand van
uitsluitend Angelsaksische verwijzingen. Boukema en Van der Ree (1986), en vooral
Groeneboer (1987) hebben opnieuw de betekenis van G.J. Nieuwenhuis, de auteur
van onder meer Het Nederlandsch in Indië; een bronnenboek voor het onderwijs in
de nieuwe richting uit 1930, voor het onderwijs in het Nederlands onder de aandacht
gebracht.

Nieuwenhuis onderscheidt drie vormen van taalonderwijs:
1. Het Nederlands als moedertaal voor Nederlandse maar ook Indonesische

leerlingen van de Europese Lagere School, de taal ‘die opbloeit uit het eigen
milieu, en dus nauw verbonden is met cultuur en geschiedenis en met het
onderwijs erin’ (1930:25).

2. Het Nederlands als Vreemde Taal voor Indonesiërs die deze taal voornamelijk
passief moeten leren beheersen, de taal ‘die anders dan demoedertaal (sneller,
systematischer, minder natuurlijk) naar binnen dringt, en die voor verreweg de
meesten bijtaal, hulptaal’ en ‘altijd binnen een bepaald, klein gebied blijft’ (1930:
26).

3. Het Nederlands als Vreemde Voertaal (vergelijk Tweede Taal) voor de Hollands
Indische en Hollands Chinese School, de taal ‘die vreemde taal is in het begin,
maar die eindigt met de intensiviteit van de moedertaal’ (1930: 26).

Het onderscheid berust op het gebruik dat van het Nederlands in de archipel wordt
gemaakt, niet op de situatie waarin het Nederlands wordt verworven: zowel De
Vreemde Taal als de Vreemde Voertaal worden voornamelijk door onderwijs
gestuurd. De Vreemde Taal dient vooral receptief beheerst te worden, de Vreemde
Voertaal zowel productief als receptief, omdat de gebruikers andere behoeften
hebben en aan hen andere eisen gesteld worden door de koloniale gemeenschap
die door Nederlandstaligen werd gedomineerd. Om het in modern jargon uit te
drukken: de taalvraag bepaalt het onderscheid in Vreemde Taal en Vreemde Voertaal
en daarmee de inhoud van het onderwijs. Vanuit een hedendaags gezichtspunt
kunnen Vreemde en Vreemde Voertaal beide zowel Vreemde als Tweede Taal
genoemd worden, maar op verschillend niveau gege-
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ven. De op grond van het onderscheid ontwikkelde taalmethoden, die in korte tijd
algemeen zijn ingevoerd, verschillen inhoudelijk en methodisch aanzienlijk. Het
Nederlands als Vreemde Taal wordt geleerd met een indirecte methode waarbij de
moedertaal van de leerling (Maleis, maar ook een taal als Javaans) onmisbaar is,
het Nederlands als Vreemde Voertaal met een methode waarbij na enige tijd geen
gebruik wordt gemaakt van de moedertaal.

Er zijn ook overeenkomsten tussen de drie vormen van taalonderwijs: aandacht
voor de levende spreektaal, in plaats van voorschrijvend functioneel
grammaticaonderwijs dat gericht is op taalbeschouwing en niet op taalbeheersing,
aanpassing aan de Indonesische situatie, een nauwe band met andere vakken,
stimulering van het al dan niet horizontaal dan wel vertikaal bepaalde individuele
taalgebruik, en - niet het onbelangrijkste in het kader van het onderwerp - het
uitgangspunt dat het leren van een andere taal voor een groot deel parallel verloopt
aan het leren van de moedertaal.
Deze gedachte wekte in de jaren dertig verzet uit de kring van het zogenaamde

rationale taalonderwijs met De la Court als belangrijkste wodrdvoerder (zie o.a.
Bongers en De la Court 1935). Het moedertaalonderwijs en het
vreemde-talenonderwijs verschillen niet kwantitatief, maar kwalitatief (Boukema en
Van der Ree 1986: 73 74):

Nieuwenhuis heeft het onderscheid tussen natuurlijke en technische
beheersing uit het oog verloren. De door hem toegejuichte spontaneïteit
in het taalgebruik is voor de vreemde- (voer)taalleerder een illusie en
moet vervangen worden door het reproduceren van door selectie en
dosering vastgestelde en aangeleerde woorden, collocaties en
zinspatronen (...) Zijn fundamentele misvatting is dat hij te weinig
onderscheid maakt tussen het verwerven van de moedertaal en het leren
van de vreemde taal.

Boukema en Van der Ree vatten De la Court en zijn medestander Bongers
interpreterend samen. Interpreterend, omdat de termen ‘spontane’ en ‘technische
beheersing’ vervangen zijn door het recentere, maar niet onaangevochten
‘verwerving’ en ‘leren’: de moedertaal wordt verworven en de vreemde taal wordt
geleerd.

3. Leren op school en verwerven buiten school

Het onderscheid tussen verwerving en leren (‘acquisition’ en ‘learning’) wordt door
Krashen (1977) nog op een andere wijze gehanteerd. Verwerving verwijst niet alleen
naar de moedertaal,

Colloquium Neerlandicum 10 (1988)



118

maar ook naar het onbewuste oppikken van een andere taal dat niet beïnvloed
wordt door onderwijs (door anderen wel de ongestuurde tweede-taalverwerving
genoemd; in het monitor-model van Krashen zou de benaming ‘ongestoorde
tweede-taalverwerving’ zeker zo passend zijn). Leren is een bewust proces dat
gestuurd, geleid wordt door onderwijs. Nederlands als Vreemde Taal wordt door
expliciete instructie gestuurd; Nederlands als Tweede Taal wordt in een
Nederlandstalige omgeving ongestuurd, in een informele situatie en onbewust
verworven. In het volgende schema, dat enige overeenkomst heeft met Van Els e.a.
(1984: 36), worden de verschillende termen die gebruikt worden voor het onderscheid
tussen het leren van een andere taal al dan niet in de omgeving van die taal
samengevat:

in de andere-taalomgevingin de moedertaalomgeving
ongestuurdgestuurd
natuurlijkniet natuurlijk
informeelformeel
tweede taalvreemde taal
verwervenleren

Het model van Krashen is niet onaangevochten gebleven. Felix (1981) wijst op de
overeenkomsten tussen het leren van een andere taal in een natuurlijke omgeving
en in de schoolsituatie. Lalleman (1986: 32) wijst op vier verschillendemogelijkheden
om een andere taal te leren of te verwerven:

gestuurd in een eerste-taalomgeving;
ongestuurd in een tweede-taalomgeving;
gestuurd in een tweede-taalomgeving;
ongestuurd in een eerste-taalomgeving.

De eerste twee mogelijkheden komen overeen met het gepresenteerde schema.
De derdemogelijkheid (gestuurd in een tweede-taalomgeving) doet zich bij voorbeeld
voor ‘wanneer een Turks gezin geïsoleerd van de Nederlandse maatschappij leeft,
en de leden alleen Nederlands horen op de les die ze volgen’ (Lalleman 1986: 31),
een enigszins geconstrueerd geval om de indeling in vieren te redden. De vierde
mogelijkheid (ongestuurd in een eerste-taalomgeving) wordt toegelicht met een
Nederlandse vrouw die van haar Turkse man zijn taal in Nederland oppikt.

Sturing door onderwijs en taalomgeving leiden in het voetspoor van Krashen tot
een tweedeling: een Vreemde Taal wordt gestuurd geleerd in een
moedertaalomgeving, een Tweede Taal wordt ongestuurd verworven in een
omgeving waarin niet de moedertaal, maar een andere taal frequent wordt gebruikt,
een taal die veelal de dominerende taal van die gemeenschap is. Lalleman
onderscheidt
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op basis van dezelfde criteria vier varianten, zonder overigens gebruik te maken
van de termen Vreemde en Tweede Taal. Anderen (o.a. Appel 1984) wijzen - terecht
- nog op een belangrijke mengvorm: de Tweede Taal wordt niet alleen op natuurlijke
wijze verworven in de taalgemeenschap waarin die taal een belangrijk
communicatiemiddel is, maar bovendien door onderwijs gestuurd geleerd. Zo'n
mengvorm brengt Van Els e.a. (1984: 36) ertoe te verzuchten dat de effecten van
het onderwijs in een Vreemde Taal enerzijds en een Tweede Taal anderzijds wel
erg moeilijk te vergelijken zijn want niet te isoleren en te meten. Van Els e.a. (1984:
36) gaan verder: vanuit het standpunt van de leerder van een andere taal zijn de
vermelde criteria (gestuurd/ongestuurd, taalomgeving, maar ook leren/verwerven)
mogelijk niet relevant. Een taalleerder doet een beroep op cognitieve activiteiten
en het is in het geheel niet duidelijk of deze cognitieve activiteiten verschillen onder
de vermelde leercondities. In Van Els e.a. (1984) wordt daarom geen onderscheid
gemaakt tussen het leren van een Vreemde en een Tweede Taal. Wel belangrijk
wordt het onderscheid geacht tussen de structuur en de volgorde van het leerproces
aan de ene kant en de snelheid en het succes van het leerproces aan de andere
kant. De structuur en de volgorde van taalverwervingsprocessen worden grotendeels
bepaald door algemene cognitieve vaardigheden en tonen opmerkelijke
overeenkomsten onder ongelijke condities (vergelijk Felix 1981): in alle gevallen
worden de leerders voor dezelfde taak gesteld, namelijk een hiërarchisch systeem
van vaardigheden te ontwikkelen, en om deze taak uit te voeren wordt gebruik
gemaakt van vergelijkbare operationele strategieën. De snelheid en het succes van
het leerproces varieert individueel sterk en wordt voor een groot deel bepaald door
sociale en psychologische factoren (Van Els e.a. 1984: 36). Ik kom hierop terug. In
Van Els e.a. (1984) wordt het onderscheid tussen Vreemde en Tweede Taal niet
van belang geacht, maar daarbij moet wel opgemerkt worden dat de auteurs hun
handboek Applied Linguistics and the Learning and Teaching of Foreign Languages
, zoals de titel duidelijk maakt, hebben geschreven voor het onderwijs. De niet door
onderwijs gestuurde verwerving van een andere taal, de niet gestuurde
tweede-taalverwerving, valt buiten de aandacht van het boek.

Uit onderzoek in Nederland en Vlaanderen blijkt evenmin dat het onderscheid tussen
Nederlands als Vreemde en als Tweede Taal een rol speelt, maar dit heeft zeker
ook een praktische oorzaak. Het leren van Nederlands buiten de muren is nauwelijks
onderwerp van onderzoek, maar het leren of verwerven van Nederlands door
buitenlandse arbeiders wel. Onderzoek naar de verwerving van Nederlands door
anderstaligen is gericht op de taalverwerving van in Nederland of Vlaanderen
wonende buitenlanders; ik laat het
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leren van Nederlands door Walen buiten beschouwing. Het onderzoek richt zich
dan nog voornamelijk op de door onderwijs gestuurde of ondersteunde verwerving
bij kinderen en op de ongestuurde verwerving bij volwassenen uit etnische
minderheidsgroepen; een recent overzicht geeft Extra en Vallen (1988). Het valt op
dat het door Krashen (1977, 1981) gemaakte onderscheid tussen verwerven en
leren van een andere taal zo weinig onderzocht is op de consequenties ervan. Ik
herhaal: verwerven is een onbewust proces waarbij de andere taal zonder sturing
door onderwijs, dus ook zonder grammaticale explicitering, wordt opgepikt uit een
ruim taalaanbod. Leren wordt door onderwijs, en in het bijzonder door explicitering
van regels gestuurd. Het onderscheid wordt genegeerd, zoals in de dissertatie van
Vermeer (1986), of wel vermeld, maar vervolgens wordt alleen ingegaan op de
ongestuurde tweede-taalverwerving, veelal om op overeenkomsten en verschillen
met de verwerving van de eerste taal, de moedertaal, te wijzen en
taalverwervingstheorieën aan de orde te stellen.

4. Taalverwervingstheorieën

Tot in de jaren zeventig nam men aan dat de verwerving van een andere taal in
hoge mate bepaald wordt door de eerste taal. Fouten die worden gemaakt, kunnen
verklaard worden uit interferentie tussen de te verwerven taal en de eerste taal. Hoe
groter de linguïstische afstand tussen eerste taal en doeltaal, hoe moeilijker de taal
te leren is, aldus kort samengevat de hypothese van de Contrastieve Analyse (Lado
1957). In deze opvatting heeft het mogelijke verschil tussen een Vreemde en een
Tweede Taal geen zin, hoewel de hypothese altijd getoetst is in een leersituatie die
door onderwijs wordt gestuurd.
Toen duidelijk werd dat veel fouten die op grond van de theorie verwacht kunnen

worden, nooit gemaakt worden, en andere fouten die niet aan de eerste taal geweten
kunnen worden, frequent voorkomen, won de gedachte veld dat een leerder bepaalde
hypothesen opstelt over de structuren van de andere taal op grond van het aanbod
en van universele leerstrategieën (Selinker 's tussentaal uit 1972). De structurele
eigenschappen van de doeltaal beïnvloeden de taalverwerving; door onjuiste
generalisaties en simplificaties worden fouten gemaakt, fouten die niet verbeterd
behoeven te worden, omdat ze een noodzakelijk intermediair stadium vormen in
het proces van taalverwerving. De invloed van de eerste taal blijkt minder belangrijk;
Dulay en Burt (1974) toonden aan dat de meeste fouten ontwikkelingsfouten en
geen interferentiefouten zijn. De Contrastieve-Analysehypothese werd vervangen
door de Creatieve Hypothese, de Universalistische Hypothese, de
Identiteitshypothese. Omdat het kind geacht wordt op een ver-
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gelijkbare wijze op basis van het taalaanbod hypothesen op te stellen over de te
leren eerste taal, en die vervolgens toetst aan nieuw aanbod en eventueel aanpast,
wordt in deze taalverwervingstheorie wel gemeend dat er geen wezenlijk verschil
is tussen de verwerving van de moedertaal en de Tweede dan wel Vreemde Taal,
een gedachte die we ook al tegen kwamen bij Nieuwenhuis (1930). Naast fouten
die het gevolg zijn van generalisatie en simplificatie, worden fouten aangenomen
die onmiddellijk het gevolg zijn van de universele grammatica waarover ieder
beschikt, bij voorbeeld de plaatsing van ontkenningen aan het begin van de zin.
Wode (1981) incorporeert de negatieve transfer uit de
Contrastieve-Analysehypothese (de eerste taal leidt tot fouten in de doeltaal) in
deze mentalistische theorie: hoewel op basis van de doeltaal hypothesen ontwikkeld
worden, wordt in bepaalde stadia, als de intertaal op de doeltaal lijkt, of als
verondersteld wordt dat de intertaal op de doeltaal lijkt, een beroep op de eerste
taal gedaan.

Dat de Universalistische Hypothese (hoe aantrekkelijk ook) door de resultaten van
onderzoek slechts gedeeltelijk wordt ondersteund, is in Nederland o.a. aangetoond
door Extra (1978) aan de hand van een vergelijking van morfologische vaardigheden
van Nederlandse kleuters en Turkse adolescenten, en onlangs nog door Vermeer
(1986).

Van Els e.a. (1984: 37) wijzen erop dat het onderzoek naar de verwerving van een
Tweede Taal camplexer is dan naar de verwerving van de Eerste Taal, of anders
geformuleerd: de volgende vragen mogen niet uit het oog worden verloren:
1. Welke rol spelen de aanwezige vaardigheden in en intuïties over de moedertaal

bij de verwerving van een andere taal op latere leeftijd?
2. Terwijl de moedertaalverwerving gedurende sociale interactie in een natuurlijke

omgeving op een jonge leeftijd plaatsvindt, kan een andere taal op iedere
leeftijd en in diverse leersituacties worden verworven. Staat deze variatie in
condities een algemene theorie over tweede-taalverwerving wel toe, laat staan
een algemene theorie over taalverwerving?

3. In de meeste gevallen is de verwerving van de Tweede Taal niet zo succesrijk
als de verwerving van de moedertaal. Door welke factoren wordt de mate
waarin de Tweede Taal wordt beheerst, bepaald?

Naar mijn mening is men met de beantwoording van de eerste vragen nog niet ver
gevorderd. Over de derde vraag (welke factoren bepalen het beheersings- of
verwervingssucces) weet men meer; ik ga er eerst op in. Vervolgens maak ik nog
enige kanttekeningen bij pogingen om tot een theorie van tweede-taalverwerving
te komen.
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4. Sociaal-psychologische factoren

Het succes waarmee een andere taal dan demoedertaal wordt geleerd of verworven
hangt voor een deel af van cognitieve factoren als intelligentie en taalaanleg en van
leeftijd en persoonlijkheidskenmerken. Voor een bespreking van deze factoren
verwijs ik naar de literatuur, bij voorbeeld via de samenvatting in Knops
(1987:96-108). Voor het onderscheid Vreemde en Tweede Taal zijn deze factoren
nauwelijks van belang.

Het succes hangt bovendien, en velenmenen bovenal af van sociaal-psychologische
factoren, waarop ik wat uitvoeriger inga, daarbij gebruik makend van het al vermelde
werk van Knops (1987). Sociaal-psychologische factoren zijn die factoren die een
sociaal en een individueel aspect hebben die onderling samenhangen: sociaal,
omdat het groepslidmaatschap van de leerder en van de spreker van de doeltaal
een rol spelen, en individueel, omdat affectieve factoren ervan niet te isoleren zijn.
De begrippen attitude en motivatie nemen een centrale plaats in.

Het begrip attitude of houding - de plaats die een object inneemt in het
waardensysteem van een individu of een groep - is ingevoerd om gedrag te verklaren
en te voorspellen, waarbij in het oog gehouden wordt dat attitude en gedrag niet in
overeenstemming behoeven te zijn en dat gedrag ook door andere factoren (bij
voorbeeld sociale normen) bepaald kan worden (Knops 1987:83-84). Onder motivatie
wordt verstaan ‘het geheel der factoren die het gedrag in een bepaalde richting
sturen’ (Knops 1987:85). Over het belang van het door Gardner en Lambert (1959)
gehanteerde onderscheid tussen integratieve motivatie - de behoefte om een andere
taal te leren teneinde toegang te krijgen tot de andere gemeenschap of cultuur - en
instrumentele motivatie - de behoefte om een andere taal te leren vanwege het
utiliteitsaspect - wordt genuanceerd gedacht: uit onderzoek blijkt dat lang niet altijd
een integratieve motivatie tot een hoger niveau van taalbeheersing leidt. Dit leidde
tot de hantering van een nieuw begrip, integratieve oriëntatie, dat verondersteld
wordt een belangrijke rol te spelen bij de mate van succes van tweede-taalverwerving
(Knops 1987:90):

Onder dit aangepaste begrip vallen een groot aantal attitudinele en
motivationele variabelen die samen, en dus niet afzonderlijk het
tweede-taalverwervingsproces beïnvloeden. Het gaat hier am attitudes
tegenover de tweede-
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taalgroep, attitudes tegenover de tweede taal, attitudes tegenover het
leren van de tweede taal en de motivatie om de tweede taal te leren uit
integratieve of instrumentele overwegingen.

Attitudinele variabelen motiveren de leerder in meerdere of mindere mate, een
andere taal te leren, wat tevens de mate van succes bepaalt. Of het omgekeerde
ook het geval is, dus dat de mate van succes de attitudes beïnvloedt, wordt niet
door elk onderzoek ernaar aangetoond. Zo het al aangetoond is, dan alleen voor
het door onderwijs gestuurde leren van vreemde talen, waarbij trouwens ook
specifieke attitudes als de houding tegenover de docent, het vreemde land en de
schoolsituatie, een rol spelen. Dit is overigens een argument omVreemde en Tweede
Taal te onderscheiden, want andere attitudinele variabelen kunnen een rol spelen.
Het leren van een Tweede Taal, niet een Vreemde Taal, kan tevens tot gevoelens
van anomie leiden (Knops 1987:92), als de band met de oorspronkelijke groep
verloren gaat zonder dat men in de doeltaalgroep geaccepteerd is. Het gevaar is
ook groot dat de tweede taal ten koste van de moedertaal wordt geleerd, met als
gevolg subtractieve tweetaligheid, in plaats van alleen maar verrijkende additieve
tweetaligheid. Subtractieve tweetaligheid leidt ook tot een minder goede beheersing
van de tweede taal, mogelijk zelfs tot verlies van culturele identiteit, vooral als de
etnolinguïstische vitaliteit van de groep waartoe de leerder behoort, zwak is.

5. Naar een theorie van ongestuurde tweede-taalverwerving

Na de factoren die het succes van het verwervingsproces beïnvloeden, aan de orde
te hebben gesteld, plaats ik nog enige opmerkingen bij een te ontwikkelen theorie
van taalverwerving. Ik beperk me tot de natuurlijke verwerving, dus zonder
explicitering van regels en zonder aandacht voor de taal zelf, maar wel met aandacht
voor hetgeen waarnaar door middel van taal wordt verwezen, door Hulstijn (1987)
respectievelijk ‘impliciete’ en wat ongelukkig ‘incidentele’ taalverwerving genoemd.
Niet alleen kinderen verwerven op deze wijze hun moedertaal, maar ook ouderen
kunnen een tweede taal op deze wijze oppikken. Deze natuurlijke taalverwerving
vereist geen metalinguïstische kennis (deze vorm van metacognitie komt trouwens
voor het vijfde jaar niet voor), maar wel een zekere mate van aandacht voor de vorm
van taalelementen, ook wel ‘monitoring’, of ‘controle’ genoemd (Hulstijn 1987:140).
Hulstijn verstaat onder vorm niet alleen de unieke klankvorm van ongelede woorden,
maar ook de waarneembare aspecten van op zichzelf niet waarneembare
grammaticale regels als (morfologische)
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vormaspecten, volgorde en intonatie. Hij maakt met experimenten aannemelijk dat
de verwerver van een tweede taal de aandacht niet alleen vestigt op de betekenis
van het taalaanbod, maar ook op vermelde vormaspecten.

In Hulstijn (1987) wordt een heuristisch model gepresenteerd waarmee bij de
ontwikkeling van een theorie over tweede-taalverwerving rekening gehouden moet
worden. Het model bestaat uit vijf factoren; op de eerste twee ga ik wat nader in,
omdat deze voor theorievorming het belangrijkste zijn (Hulstijn 1987:142):
1. De aard van de inputverwerking
2. De linguïstische eigenschappen van de te leren T2-vorm of T2-regel
3. De huidige kennis van de T2-leerder
4. De frequentie en duur van het aanbod
5. De aard van de retentietaak.

Over de wijze waarop de cognitieve verwerking, het encoderen en de opslag in het
geheugen, van taalelementen plaatsvindt, wordt, het zal u niet verbazen, verschillend
gedacht. Tegenwoordig wordt veelal aangenomen dat het effect van leren bepaald
wordt door de hoeveelheid denkwerk die moet worden verricht bij het analyseren
van stimuli, en niet in de eerste plaats door de duur en de frequentie van het aanbod.
Voor de retentie, het vasthouden in het geheugen, is het ook niet belangrijk of het
taalaanbod vormelijk dan wel semantisch wordt verwerkt. In sommige gevallen is
het van belang de stimulus naar de klankvorm, in andere naar de betekenisinhoud
te analyseren. De cognitieve verwerking is erop gericht een geheugenspoor te
vormen, dat is een geheel van contrastieve kenmerken die ‘het resultaat zijn van
onderscheidingen die gemaakt moeten worden om de te leren stimulus te
interpreteren in de contekst van een taak’, aldus Hulstijn (1987:144) met een
verwijzing naar experimenten van Jacoby en Craik uit 1979. Het voorbeeld dat
Hulstijn geeft, is verhelderend. Aan proefpersonen wordt de opdracht gegeven naar
aanleiding van woordparen als stimuli te zeggen welk van beide objecten het grootst
is, bij voorbeeld konijn-kameel en kikker-muis. Na afloop van het experiment, en
daar gaat het de onderzoeker om, wordt aan de proefpersonen onverwacht gevraagd
de diernamen die ze zich herinneren, op te noemen. Het blijkt dat kikker en muis
beter onthouden zijn dan konijn en kameel, omdat het antwoord tijdens het
experiment een grotere denkactiviteit vereist. Zo'n experiment vindt plaats binnen
een ‘incidenteel’ paradigma: de proefpersoon weet immers niet dat hij iets moet
onthouden.
Dat de linguïstische eigenschappen van de te leren taal van invloed zijn op het

proces van taalverwerving wordt algemeen
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aangenomen. Wat Hulstijn van de taalkunde verwacht, is het volgende (1987:146):

De taalkunde zou woorden, maar vooral morfologische en syntactische
regels, moeten classificeren naar de aard van de relatie tussen hun vorm
en hun betekenis. Vervolgens kan onderzocht worden bij welke
T2-kennisstand en bij welke cognitieve verwerking van T2-zinnen deze
soorten vorm-betekenisrelaties meer of minder goed I & I (d.i. impliciet
en incidenteel) geleerd kunnen worden.

Dit lijkt een zinnig verlangen, maar een classificatie die gebaseerd is op een
uitgewerkte linguïstische theorie, ontbreekt.

Hulstijn, wiens onderzoek gekenmerkt wordt door een conceptuele,
psycholinguïstische benadering, met aandacht voor het verloop van het
taalontwikkelingsproces en vooral voor de strategieën die in dit proces worden
gehanteerd, verwacht vooralsnog weinig van de generatieve taalkunde. En dat is
merkwaardig, want juist met het generatieve paradigma probeert men te verklaren
hoe de mens in staat is snel, en met groot succes een taal te Ieren. Ieder beschikt
immers over de Universele Grammatica; parameters geven aan in hoeverre
grammatica 's binnen de Universele Grammatica kunnen variëren. Een conceptuele
en een formele benadering zouden van elkaar kunnen profiteren.

Onderzoek naar taalverwerving, vooral eerste-taalverwerving, wordt verricht binnen
een formeel of een conceptueel paradigma, zonder dat beide paradigma 's veel
boodschap aan elkaar hebben. Een andere tegenstelling is er tussen
hypothesetoetsend en exploratief onderzoek. In de dissertatie van Vermeer (1986)
wordt exploratief nagegaan wat de structuur en de volgorde is waarin een aantal
grammaticale elementen bij Turkse en Marokkaanse kinderen van hun zesde tot
hun negende jaar worden verworven. Een van de conclusies van het onderzoek is
dat er wel sprake is van een succesieve beheersing van regels, maar dat de
verwerving niet succesief, maar veeleer parallel verloopt. Overigens, ‘zelfs al was
uit dit onderzoek gebleken dat er wèl een universele volgorde van verwerving
bestond, dan nog zou het waarom van die volgorde vooralsnog onbeantwoord
blijven’ (Vermeer 1986: 134). De formele en de toegepaste taalkunde hebben elkaar
kennelijk weinig te zeggen (vergelijk De Vries (1986) over de discrepantie tussen
formele en descriptieve taalkunde), ondanks pogingen als die van Muysken (1985).
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6. Conclusie

Ik ben bang dat ik aan de hand van de behandelde literatuur slechts verwarring heb
gezaaid. Over het onderscheid dat zo duidelijk lijkt - een Vreemde Taal leert men
in de eigen taalgemeenschap op school en een Tweede Taal wordt in een andere
taalgemeenschap verworven - wordt genuanceerd gedacht, ook als erkend wordt
dat een Tweede Taal tevens door onderwijs gesteund geleerd kan worden. In het
algemeen wordt aangenomen dat ten aanzien van de structuur en volgorde van het
verwervingsproces geen verschillen bestaan die het onderscheid rechtvaardigen.
Er zijn wel sociaal-psychologische verschillen, maar hier moet onmiddellijk aan
worden toegevoegd dat de verschillen tussen de leerders van de Vreemde Taal en
de verwervers van een Tweede Taal onderling ook erg groot zijn. Blijft over de
taalvraag van de taalgemeenschap en de taalbehoeften van de leerders (Beheydt
1987). De consequenties hiervan voor de inhoud, didactiek en methodiek van het
onderwijs zijn ongetwijfeld groot. Ieder die les geeft, weet dat, en Nieuwenhuis
schreef er in 1930 al over.
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De Delftse methode: De oefening
A.G. Sciarone

De Delftse methode, een zgn. natuurmethode voor tweede of
vreemde-taal-verwerving, maakt, in tegenstelling tot meer traditionele methoden,
gebruik van een aantal verworvenheden van toegepast taalkundig onderzoek. De
Delftse methode is een woordrijke methode; de woorden zijn geselecteerd op grond
van eigenschappen aan het taalgebruik zelf ontleend; teksten dienen niet ter illustratie
van een grammaticaal probleem,maar geven demogelijkheid tot reële communicatie.
Oefeningen bestaan niet uit een reeks losse zinnen, maar vormen een
samenhangend geheel. Toetsing, zowel door de docent als door de student,
geschiedt in een communicatieve context in plaats van op grond van kennis van
losse woorden of losse grammaticale problemen.
Daarnaast wordt in de Delftse methode ook gebruik gemaakt van een aantal

opvattingen met sterke wortels in de traditie, die echter een gedegen
wetenschappelijke fundering ontberen. Zo wordt algemeen aanvaard dat gerichte
grammaticale en lexicale oefeningen de taalvaardigheid verbeteren. Ook het Delftse
materiaal bevat dergelijke oefeningen.

Uit onderzoek naar de effectiviteit van oefeningen en met name de wijze waarop
deze worden nagekeken is evenwel gebleken dat het daarmee zorgelijk is gesteld.
Zo vand Hendrickson (1978) bij voorbeeld dat het geven van de juiste oplossing
van de oefening - de meest gebruikelijke praktijk - geen effect had op de prestatie
van de leerlingen. En Seumke (1984) vond dat studenten wier schrijfoefeningen
niet werden gecorrigeerd betere resultaten behaalden dan studenten waarvan het
werk wel werd gecorrigeerd. Deze resultaten zijn opmerkelijk omdat het niet de veel
gebruikte driloefening betreft, maar oefeningen waarbij wordt geappelleerd aan
zinvol werken. Het Delfts materiaal bevat, in tegenstelling tot die traditionele
methoden waarbij de oefeningen bestaan uit een serie losse niet samenhangende
zinnen die moeten worden getransformeerd of aangevuld volgens een eenduidig
principe, oefeningen die gekenmerkt zijn door grate variatie.
Bovendien wordt de oplossing van de oefening niet gedicteerd door een

grammaticale of lexicale opdracht zonder enige relatie met een communicatieve
situatie, maar uitsluitend door de context van
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de (mini)tekst zelf. Een voorbeeld uit respectievelijk Levend Nederlands en
Nederlands voor buitenlanders. De Delftse methode kan dit verduidelijken.

Levend Nederlands

oefening 14c
bent u student?
ja, ik ben student
studeert u Engels?
ja, ik studeer Engels
is uw moeder Engelse?
ja, mijn moeder is Engelse
werkt u in Nederland?
ja, ik werk in Nederland
woont u in Amsterdam?
ja, ik woon in Amsterdam
is uw naam John King?
ja, mijn naam is John King
is uw adres Hoofdweg 2?
ja, mijn adres is Hoofdweg 2
bent u Nederlander?
ja, ik ben Nederlander
komt u eens langs?
ja, ik kom eens langs
bent u student?
ja, ik ben student

Nederlands voor buitenlanders. De Delftse methode.

pagina 27

De les eindigt om ongeveer elf uur. Om ongeveer elf uur ______ de _____.
Jullie hebben vanmiddag weer les. Vanmiddag ______ jullie weer les. Ik
geef elke dag les. Elke dag geef ______ les.

1 (een) uur. 2 (_____) uur. 3 (_____) uur. 4 (_____) uur. 10 ( ) uur. 11
(_____) uur. 12 (_____) uur.

De les eindigt (is ______). Jullie krijgen twee keer (_____) per dag les.
Jullie verstaan (_____) nederlands.

Spreek jij een beetje nederlands. Ja, ik ken al _______ woorden. Is rekenen
moeilijk. Ja, rekenen is niet ______. Spreek jij al nederlands. Nee, ik spreek
nog _____ nederlands.
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De les ______ om tien uur. We krijgen _____ dag les. Op zaterdag krijgen
we ______ les. De ______ duren ongeveer één uur. Vandaag eindigt hij
om twaalf uur. Morgen eindigt de les _____ om 12 uur. We moeten veel
woorden _____. We proberen alle woorden te _____. Ik ______ nu in
Nederland. Het is een ______ land. Nederlands is een ______ taal.

Toch blijft de vraag of de Delftse, volgens natuurlijke principes gemaakte, oefening
het rendement oplevert dat men daarvan verwacht. Ook voor de Delftse oefening
geldt dat deze van de leerling relatief veel tijd vraagt om deze te maken en een
relatief groot beslag legt op de lestijd voor correctie.
Om het rendement van de Delftse oefening na te gaan is aan zes groepen

buitenlandse studenten (81 personen) les gegeven zonder gebruikmaking van het
oefeningenmateriaal. In plaats daarvan kregen deze studenten varianten van de
cloze-tekst waarmee het begrip van de te leren tekst werd gecontroleerd. Een
mogelijk gevolg hiervan is dat studenten die de neiging hebben de woorden die in
de cloze-tekst zijn weggelaten uit het hoofd te leren dit niet langer zullen doen omdat
het aantal uit het hoofd te leren woorden te groot wordt. Een voorbeeld uit het
cursusboek moge de werkwijze weer verduidelijken:

Nederlands voor buitenlanders. De Delftse methode.

Versie 1
De les begint om tien uur._____ tien uur begint de les. Elke dag _______
jullie les. De les eindigt om ongeveer______uur. Om ongeveer elf uur
eindigt de _____. De les duurt ongeveer één uur. Vandaag _____ de les
langer: jullie hebben vandaag tot ______ uur les.

Versie 2
De les begint om tien uur. Om _____ uur begint de les. Elke dag hebben
_______ les. De les eindigt om ongeveer elf _______. Om ongeveer elf
uur ______ de les. De les ______ ongeveer één uur. Vandaag duurt de
______ langer: jullie hebben vandaag tot twaalf ______ les.

Versie 3
De les begint om tien uur. Om tien _____ begint de les. Elke dag hebben
jullie ____. De les eindigt om _____ elf uur. Om ongeveer elf ______ eindigt
de les. De ______ duurt ongeveer één uur. ______ duurt de les langer:
jullie hebben vandaag tot twaalf uur ______.
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Aan zes andere groepen (88 personen) werd op de klassieke Delftse manier
lesgegeven, dus inclusief het oefeningenmateriaal. Omdat uit een eerste vergelijking
van twee groepen bleek dat de toetsresultaten niet significant verschilden en als
mogelijke oorzaak daarvan werd beschouwd dat oefeningen onvoldoende werden
voorbereid of van goede studenten werden overgeschreven, kortom dat er de facto
niet werd geoefend, moesten twee groepen (32 personen) de oefeningen in
aanwezigheid van de docent maken. Aan hen werden bovendien andere oefeningen,
maar volgens hetzelfde principe, tijdens de les uitgedeeld om te voorkomen dat
deze thuis met behulp van anderen konden worden gemaakt. De studenten konden
aan de aanwezige docenten om hulp of uitleg vragen.

Als toets, om het leereffect van de oefeningen te kunnen beoordelen, werd de Delftse
beginnerstoets gebruikt. Deze bestaat uit 6 x 50 = 300 items. Elke reeks van 50
items bevat een aantal zinnen ontleend aan de teksten van het cursusboek, een
aantal zinnen ontleend aan het oefeningenmateriaal van het cursusboek en een
aantal nieuwe zinnen. Overeenkomstig de Delftse principes bepaalt de context van
een samenhangende tekst hoe de items van de toets moeten worden opgelost. Dit
is een voorbeeld uit de eerste serie van 50 items:
1. Nederland is een ______ land.
2. Maar Nederland heeft _____ steden.
3. Amsterdam is bijvoorbeeld een _____ .
4. Woon jij in een dorp of in de _____?
5. Ik _____ in de stad.
6. En de leraar? Die ______ in een klein dorp.

Meer aan het einde van de toets (de vijfde serie van 50 items) vinden we o.a. de
volgende items:
1. Onlangs _____ ik Henk tegen.
2. Ik vroeg hem waar ______ met vakantie was geweest.
3. Ook dit jaar _____ hij weer naar Zwitserland geweest.
4. Hij gaat _____ jaar opnieuw naar Zwitserland.
5. Hij is er reeds twaalf _____ geweest.
6. Hij pleegt naar hetzelfde gebied te _____.

De eerste drie series van 50 items werden gedurende de eerste, tweede en derde
lesweek gegeven. De resterende 150 items de maandag na de 3e week.

De resultaten

In de volgende tabel zijn de gegevens van de toets samengebracht. Naast de
gegevens over de toets als geheel zijn ook de gegevens
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uitgesplitst over de onderdelen: items uit de tekst, items uit de oefeningen, nieuwe
items.

KR20knpsxGROEF
.98300(tot)810,6457,7192,7zonder
.9685(tkst)810,7017,760,2oefening
.9590(oef)810,541849,7
.96125(nw)810,6523,982,7

.98300560,6365,5191,3met oef.

.9685560,651956,1uit cursus

.9690560,5820,253,1materiaal

.97125560,6527,682

.98300320,6658,7199,6met nieuwe

.9585320,7315,964,4oefeningen

.9690320,5619,452,4olv docente

.96125320,6424,482,7

(x=gemiddelde; s=standaarddeviatie; p=gemiddelde p-waarde; n=aantal persanen;
k=aantal items; KR20=betrouwbaarheid volgens Kuder-Richardson formule 20)

Uit de gegevens blijkt dat de toets, evenals de drie onderdelen, bijzonder betrouwbaar
is. Ook blijkt dat er geen verschil bestaat in de totale som tussen de groepen zonder
en de groepen met oefeningen uit het cursusmateriaal. Het verschil met de groepen
die onder toezicht van de docent oefenden is gering en niet significant. De groepen
zonder oefeningen en meer gericht op de tekst haalden een iets beter resultaat op
het onderdeel items uit de tekst, de groepen met oefeningen uit het cursusmateriaal
haalden daarentegen een iets beter resultaat op items uit de oefeningen, maar niet
beter dan de groepen die oefenden onder toezicht van de docent. De items uit de
oefeningen waren overigens nieuw zowel voor de groepen zonder oefeningen als
voor de groepen die oefenden onder toezicht van de docent. Ook hier blijken de
verschillen echter niet significant. Op het onderdeel nieuwe items, de beste maat
voor het leereffect, blijken alle drie groepen nagenoeg gelijk te scoren.
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Discussie

Anders dan in veel cursusmateriaal vindt oefening en toetsing plaats in een min of
meer natuurgetrouwe taalgebruikssituatie. Tekstbegrip, grammaticale en lexicale
kennis werden in samenhang geoefend en getoetst. Het is denkbaar, hoewel niet
waarschijnlijk, dat oefening en toetsing van grammaticale en lexicale kennis in
isolatie andere resultaten opleveren.Wordt deze in isolatie opgedane kennis evenwel
getoetst in het kader van een reële taalgebruikssituatie dan blijkt het resultaat
desastreus in vergelijking tot personen die op natuurlijker wijze oefenden.
Ik verwijs in dit verband naar een grootschalig onderzoek naar het leereffect van

Frans cursusmateriaal onder Nederlandse scholieren (Sciarone, 1988).
Op grond van de hier gepresenteerde gegevens kan worden geconcludeerd dat

men zonder enig bezwaar meer aandacht aan de tekst kan geven ten koste van het
oefenmateriaal. Het lijkt erop dat de cloze-tekst, oorspronkelijk slechts bedoeld als
controle voor triviaal tekstbegrip een dusdanig leereffect heeft dat ook nieuw
taalmateriaal adequaat verwerkt kan worden. Het grote aantal cloze-tekstvarianten
zorgt, ervoor dat de tekst adequaat wordt verwerkt, dat de student adequaat ‘oefent’.
Een groot voordeel van cloze-teksten boven oefeningen is de besparing aan

lestijd voor correctie en aan huiswerktijd voor de student. Bovendien is de productie
van cloze-teksten eenvoudig en zelfs probleemloos als men dat via een
computerprogramma doet.

Mogen we hieruit concluderen dat oefeningen, zelfs in een relatief natuurlijke vorm,
voor taalverwerving overbodig zijn? Voor een antwoord hierop is het nog te vroeg.
Het is bijvoorbeeld denkbaar dat oefeningen in een later stadium nuttig blijken. Ook
denkbaar is dat oefeningen in de aanvang van het taalverwervingsproces aanzienlijk
eenvoudiger moeten zijn. Zelfs is denkbaar, ook in de Delftse context, dat oefeningen,
anders dan teksten, minder gevarieerd moeten zijn. Alleen experimenteel onderzoek
kan hier uitsluitsel geven.
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Radiocursus Nederlands voor Franstaligen ‘Doet u mee? Le
néerlandais à la portée de tous’
Ludo Beheydt

1. Vorm

De BRT-Instructieve Omroep en Radio Nederland Wereldomroep hebben in
samenwerking met de Nederlandse Taalunie een radiocursus Nederlands voor
Franstaligen ontwikkeld. Deze cursus, die wordt uitgezonden door de
BRT-Wereldomroep, Radio Nederland Wereldomroep en de RTBF is een poging
om Franstaligen op een leuke en eenvoudige manier te laten kennismaken met het
Nederlands zoals dat ten noorden en ten zuiden van de Moerdijk wardt gesproken
en geschreven.

Het concept van de cursus ziet er als volgt uit. Er zijn dertien lessen die elk bestaan
uit een radiogedeelte en een handboekgedeelte. Het radiogedeelte is een aflevering
van een hoorspel dat geschreven werd door de Amsterdamse auteur en publicist
Dick Walda. Het is een schitterend Noord-Zuidverhaal waarin een Amsterdams
restaurateur, Roelof Viergever, op weg naar Parijs zijn Antwerpse liefje, Lieve
Fonteyne oppikt, met haar een ongeval krijgt in Parijs en daardoor in allerlei
verwikkelingen terechtkomt. Elke aflevering duurt zowat 20 minuten en wordt
aangevuld met een kort didactisch praatje.
Daarnaast is er een handboek beschikbaar van L. Beheydt en J. de Geest dat

nauw bij het verhaal aansluit, zelfs wat sfeerscheppende uitbreidingsdialogen biedt,
tevens aansluitende teksten en verder elementaire grammatica en veel oefeningen.
Bijzondere aandacht gaat daarbij naar de woordenschatverwerving die op een
originele manier wordt aangepakt en naar simpele situationele dialoogjes die
praktisch bruikbaar zijn.

De vier onderdelen: het hoorspel, het didactisch commentaar, het handboek en de
audio-cassette vullen elkaar aan en vormen één geheel. Het hoorspel biedt een
situationeel kader waarin het eenvoudige taalgebruik juist en aangepast functioneert.
Het didactisch commentaar geeft toelichting van grammaticale en situationele aard
en fungeert meteen als overgang van het spel
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naar het echte werk dat de leerder aan de hand van het leerwerk en de
audio-cassette zelf moet doen.

2. Methode

Een radiocursus is uiteraard niet hetzelfde als een traditionele talencursus: die biedt
andere mogelijkheden, maar heeft ook andere beperkingen. De twee belangrijkste
karakteristieken van een radiocursus zijn enerzijds de afwezigheid van een
begeleidend docent die de studenten individueel volgt en anderzijds de mogelijkheid
om de studenten auditief levendig en levend taalgebruik aan te bieden. Die twee
kenmerken maken een aparte aanpak van het leerproces noodzakelijk.

De afwezigheid van een begeleidend docent maakt dat de oefeningen van het
gesloten type zijn en slechts één correct antwoord hebben; er is immers geen
controlerende instantie waarbij men terecht kan met zijn vragen.
En aangezien de oefeningen niet gecorrigeerd worden, verdient het aanbeveling

dat er slechts één correcte oplossing is.
Anderzijds biedt de audio-mogelijkheid de kans om de student op een natuurlijke

manier vertrouwd te makenmet de gesproken taal. Aangezien in recente receptieve
methodes zoals de receptiefhandelingspsychologische benadering (C. Schouten-van
Parreren, 1983) en de audio-lexicale aanpak (S. van der Ree, 1983 en E. Nieuwborg,
1984) een leerstrategie wordt aanbevolen waarin de nadruk wordt gelegd op het
oefenen van luistervaardigheid in samenhang met leesvaardigheid, vooral in de
aanvangsfase en waarin de woordenschatverwerving speciale aandacht krijgt, is
voor deze cursus nauwe aansluiting gezocht bij deze respectievelijke methodes.
Het didactisch primaat van luisteren, lezen en woordenschat in ‘Doet u mee?’ vinden
wij verantwoord omdat wij ervan overtuigd zijn dat verwerving onbewust kan
plaatsvinden via begrijpelijke ‘input’ (vgl. Schulz, 1986). De uitwerking van die
receptieve methodologie ziet er dan als volgt uit. De student begint met de tekst op
de bij de cursus geleverde audio-cassette. Deze tekst is meestal eenvoudig en
bevat de ankerwoordenschat, dat wil zeggen de woordenschat die nodig is om de
rest van de les te kunnen volgen. Dat is echter ook de woordenschat die als
ankerpunt dient om de dialogen van de begeleidende hoorspelaflevering te kunnen
volgen. Wie de woordenschat van de audiotekst kent - en die is ook in geschreven
vorm in het handboek te vinden - kent meteen voldoende woorden om het verhaal
van het hoorspel te kunnen volgen. Hij kan dan wel niet elk woord van de aflevering
verstaan, maar hij moet in staat zijn om de draad van het verhaal te volgen. Hiermee
doen we recht aan het bekende
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didactische principe van Krashen dat men voor een goed leereffect materiaal moet
aanbieden dat zich iets boven het kennisniveau van de leerder bevindt (het
zogenaamde i + 1 - niveau) (Krashen, 1981).
Het voordeel van dit uitgebreide aanbod luister- en leesmateriaal is dat we zinvolle

resultaten kunnen verwachten op korte termijn. De cursist krijgt meteen een indruk
van praktische bruikbaarheid. Hij ervaart dat hij op weg geholpen wordt om reëel
materiaal van radio, TV en lectuur te begrijpen.

Uiteraard is er gezorgd voor zo authentiek mogelijk klinkende teksten om de cursist
juist vertrouwd te maken met reëel taalgebruik. Maar om de toegang te
vergemakkelijken is bij de audio-teksten de geschreven tekst mee bezorgd. Die
moet vooral dienen om het correct segmenteren en discrimineren te bevorderen.
De hoorspelaflevering fungeert dan als een iets moeilijker praktische toepassing,
die echter intrinsiek motiverend is omdat het verhaal zo spannend is.

Wat de teksten van de audio-cassette betreft, is er gestreefd naar simpele maar
authentiek klinkende dialogen waarin de situatie de betekenis kan helpen
verduidelijken. De dialogen bestaan niet noodzakelijk uit volledige zinnen, maar -
zoals echte spreektaal - uit flarden zinnen, korte antwoorden, beperkte reacties
enzovoort.

De aansluitende, simpele luisteroefening verplicht tot aandachtig luisteren, zodat
niet alleen de betekenis duidelijk wordt, maar dat tegelijkertijd de conversatieroutines
de kans krijgen om met intonatie en al in te sijpelen en te beklijven.

Tot zover iets over de methode van deze cursus.

3. Woordenschat

Wat is er nu zo opmerkelijk aan de woordenschat in deze cursus? Twee dingen:
ten eerste de selectie en ten tweede de aanbieding en inoefening.
De selectie is apart omdat er niet alleen gestreefd is naar een lexicon dat te

overzien is, maar omdab er bovendien een taalspecifieke selectie is. De cursus
bestaat uit dertien lessen. Daarin is een woordenschat verwerkt van circa 2.000
woorden, ongeveer de woordenschat van het Basiswoordenboek Nederlands van
De Kleijn en Nieuwborg.
Daarbij is er echter voor gezorgd dat in de eerste helft van het boek, namelijk in

de eerste zeven lessen, de woordenschat beperkt
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bleef tot de duizend meest gebruikte woorden van het Nederlands, zoals die te
vinden zijn in deWoordenlijst elementaire kennis van Beersmans en Beheydt. Deze
toch al zorgvuldige selectie wordt aangevuld met een beperkte verhaalgebonden
en een brontaalspecifieke woordenschat. De verhaalgebonden woordenschat is de
woordenschat die strikt noodzakelijk is om het verhaal te kunnen volgen en die in
het verhaal voortdurend terugkeert. De cursist weet al dat het verhaal hier draait
om een verhouding tussen een restaurateur en een eigenares van een antiekzaak.
Het zal hem dan ook niet verwonderen dat in de cursus woorden als ‘schilderij’ of
‘antiekzaak’ voorkomen, maar die worden dan én contextueel én door middel van
een tekening of plaatje ondubbelzinnig aangeboden. Wat de taalspecifieke selectie
betreft, daar is het uitgangspunt geweest dat deze cursus geschreven is voor
Franstaligen en dat die Franstaligen in hun moedertaal al over heel wat woorden
beschikken die ofwel volledig overeenstemmen met Nederlandse woorden, of daar
in klankstructuur, spelling en/of betekenis erg veel op gelijken. Deze zogenaamde
‘cognates’ zijn voor de leermiddelenontwerper meegenomen extra's. Een paar
voorbeelden:

FransNederlands
antiquairantiquairequivalent
cafécafé
niveauniveau
cadeau, bureaucadeau, bureau
atelieratelier
menumenu
restaurantrestaurant
étageétage
analyseanalyse
croissantcroissant
fauteuilfauteuil
au'to'autoaccentverschuiving
radi'o'radio
ta'xi'taxi
artistiqueartistiekspellingsverschil
classiqueklassiek
critiquekritiek
littératureliteratuur
antiqueantiek
théthee
apéritifaperitief
ballebal
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murmuur
minuteminuut
directeurdirecteuruitspraakverschil
chauffeurchauffeur
restaurateurrestaurateur
appartementappartement
fraudefraude
concertconcert
relationrelatiemorfologisch
réactionreactieverschil
appréciationappreciatie
restaurationrestauratie
dimensiondimensie
plansplannen
contactscontacten
mursmuren
réalitérealiteit
téléphonertelefoneren
accepteraccepteren
restaurerrestaureren
réagirreageren
apprécierappreciëren
argumenterargumenteren
impulsifimpulsief
agressifagressief
bièrebierfonetische
téléphonetelefoongelijkenis
soupesoepmet betekenis-
collèguecollegaequivalentie
muséemuseum
bananebanaan
chocolatchocolade
lettreletter
parapluieparaplu
problèmeprobleem
resultatresultaat
fritesfriet
dessertdessert
citroncitroen
adresseadres

Uiteraard zitten hier een paar problemen aan vast met ‘faux amis’, ‘dwaalduiders’
die de leerder op een verkeerd spoor zetten of hem laten verdwalen, omdat bij
voorbeeld het equivalent van

Colloquium Neerlandicum 10 (1988)



142

het Nederlandse ‘horloge’, in het Frans ‘montre’ is en niet het bestaande Franse
woord ‘horloge’ of omdat aan de Nederlandse woorden ‘bal’ en ‘soep’ in het Frans
telkens twee woorden beantwoorden namelijk ‘balle’ en ‘ballon’ en ‘soupe’ en
‘potage’, of omdat het Franse woord ‘lettre’ behalve ‘letter’ ook ‘brief’ betekent in
het Nederlands. Maar dat zijn kleinere problemen, waar men wel op bedacht moet
zijn, maar die gemakkelijk ondervangen kunnen worden.
In elk geval levert deze contrastieve aanpak van het woordenschatprobleem een

hoeveelheid extra woorden op die de leerder al bij voorbaat kent en die we dus op
receptief vlak, dat wil zeggen in de teksten en dialogen vrijelijk kunnen gebruiken
zonder hem voor problemen te stellen. Dat dit enorme mogelijkheden biedt voor de
tekstvariatie en de verlevendiging van de dialogen behoeft geen betoog, als u
bedenkt dat het bovenstaande lijstje alleen gebaseerd is op de eerste zeven lessen.
Als u een illustratie wilt van die mogelijkheden, dan verwijs ik graag naar de leestekst
‘over restaureren’ op p. 109 van Doet u mee .

Niet alleen de selectie van de woordenschat, ook de aanbieding en de inoefening
ervan ligt wat buiten het gewone. Bij de aanbieding is er bij voorbeeld nauwkeurig
voor gezorgd om - vooral in de eerste lessen - de nieuwe concreta waar mogelijk
met een begeleidende tekening of foto in te voeren. Andere woorden worden cursief
gezet en krijgen een Franse vertaling in de marge. Heel wat van de woordenschat
wordt overigens via plaatjes ingevoerd en dan nog veelal thematisch en/of functioneel
(cf. p. 17, p. 33, n.a.v. de kleuren; p. 38, n.a.v. de klanken; p. 44 n.a.v. de partitieve
genitief en i.v.m. eten; p. 56 n.a.v. de beroepen; p. 64 n.a.v. pictogrammen; p. 66-67
n.a.v. de bijvoegelijke naamwoorden; p. 96 n.a.v. het thema ‘eten’; p. 87 n.a.v. het
thema ‘lichaam’).
Die woordenschat wordt na invoering zo vaak mogelijk herhaald in diverse

contexten, zowel teksten als dialogen, zodat hij de kans krijgt via de herhaling in
het lange geheugen door te dringen (cf. Beheydt, 1985).
Verder worden er woordenschatoefeningen aangeboden die via allerlei attributen

de te leren woorden oproepen en hopelijk ook doen beklijven (cf. bijlage). Alle
principes van de handelingspsychologische leerstrategie zijn hier aangewend: de
leerder wordt verplicht tot mentaal omgaanmet de woorden via pregnante contexten
(p. 14), via voorstellingen (p. 17, p. 33, p. 79), via grammaticaoefeningen (p. 62) en
conversatieoefeningen (p. 70). Het voortdurend werken aan het beoogde lexicon
moet leiden tot een retentie van een afgebakende woordenschat.
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4. Grammatica

Hoe zit het nu met de grammatica in deze cursus?
Ook hier zijn weer verschillende principes vooraf vastgelegd en zo strikt mogelijk

gevolgd. Ze zijn samen te vatten in de woorden ’minimaal’, ‘expliciet’, ‘aanschouwelijk’
en ‘contrastief’. Een paar woorden ter toelichting zijn hier wellicht noodzakelijk.
‘Minimaal’ betekent dat hier gestreefd is naar het minimumpakket dat voor een

elementair gebruik en begrip van de taal noodzakelijk is. Uitzonderingen en speciale
gevallen komen dus nauwelijks aan de orde en er is maximale generalisering en
simplificering betracht. De enkele algemene regels die dan wel gegeven worden,
worden voor de eenvoud in het Frans geformuleerd en - waar mogelijk - met behulp
van een didactische tekening geïllustreerd.
De grammatica wordt echter wel ‘expliciet’ aangeboden, dit vanuit de overweging

dat volwassenen, en zeker volwassenen die zelfstandig zonder leraar een taal leren,
behoefte hebben aan cognitieve steun en expliciete, duidelijke regelschema's om
de regelmatigheden te leren. Men kan er niet van uitgaan dat een radiocursist op
grond van het beperkte taalaanbod gemakkelijk zelf de regels inductief zal
achterhalen.
De grammatica is opgesteld vanuit een contrastief standpunt, dat wil in concreto

zeggen dat aspecten van de grammatica die van het Nederlands verschillen of die
voor Franstaligen een bekend probleem vormenmeer aandacht en oefening krijgen.
Zo is bij voorbeeld bekend dat het bezittelijk voornaamwoord in het Frans congrueert
met het substantief dat erop volgt en niet zoals in het Nederlands met de bezitter.
Dat wordt contrastief aangebodenmet behulp van twee tekeningen waaronder staat:

Bruno leest zijn krantEva leest haar krant
Bruno lit son journalEve lit son journal

En daaronder staat in een kadertje:

En néerlandais, le pronom progressif est déterminé par le possesseur.
(p. 27-28)

Op die manier hopen wij de basisregels die traditioneel problemen opleveren vlot
over te brengen. De meteen aansluitende oefeningen moeten dan zorgen voor het
inslijpen van de regels. Uiteraard zijn de oefeningen hier weer van het gesloten
type, aangezien de controlerende instantie van de leraar ook hier weer
noodgedwongen ontbreekt.
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5. De taal

Ten slotte nog een woordje betreffende de taal in deze cursus. In woordkeuze en
grammatica is gekozen voor een ondubbelzinnig algemeen Nederlands, dat wil in
concreto zeggen een Nederlands dat noch door de gemiddelde Noordnederlander,
noch door de gemiddelde Vlaming als specifiek Noordelijk of Zuidelijk taalgebruik
wordt ervaren. Anderzijds is ervoor gezorgd dat de Hollanse personages uit het
hoorspel echte Noordnederlanders waren en dat de Vlaamse personages Vlamingen
waren.
De stem van Roelof wordt ingesproken door een Amsterdams acteur, terwijl Lieve

door een Vlaamse actrice vertolkt wordt. Op die manier wordt recht gedaan aan de
articulatiebasissen van het Nederlands. Een enkele keer was er wel een specifieke
taalaanpassing nodig volgens het personage, maar het ging hier meestal toch om
details.
Zo vond de Amsterdamse acteur dat hij onmogelijk ‘ze’ over de lippen kon krijgen

om te verwijzen naar een broek en dus werd ‘Die broek is toch niet vuil en ze zit zo
gemakkelijk’ herschreven als ‘Die broek is toch niet vuil en hij zit zo gemakkelijk’ (p.
50).
Voor andere taalverschillen met betrekking tot woordenschat (‘hemd’ tegenover

‘overhemd’), (‘leuk’ tegenover ‘plezierig’), syntaxis (werkwoordelijke eindgroep) of
idioom (‘twintig voor vier’ tegenover ‘tien over half vier’) werd een pragmatische
oplossing gezocht. En in elk geval leverde het Noord-Zuidverschil geen wezenlijke
problemen op voor het samenstellen van deze cursus.
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[Vous êtes dans un restaurant]

Goede avond.

Réponse: ...

Alstublieft, het menu.
Wilt u een aperitief?

Réponse: ...

Alstublieft. Wat had u als voorgerecht gewild?

Réponse: ...

En als hoofdgerecht?

Réponse: ...

En wilt u aardappelen of friet?

Réponse: ...

En wat had u willen u drinken?

Réponse: ...

Hebt u al een dessert gekozen?

Réponse: ...

Dat is genoteerd. Wilt u daarna koffie?

Réponse: ...

Dank u, dat is alles.
Het aperitief komt er zo aan.

Réponse: ...

7.6 OEFENING

Notez le mot approprié.
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Toetsen in het leerproces Nederlands als vreemde taal
Ludo Beheydt

Evaluatie van taalvaardigheid kan op verschillende manieren worden aangepakt.
De meest bekende en wellicht nog de meest gebruikelijke is de subjectieve
inschatting van iemands taalvaardigheid op grond van intuïtieve waardeoordelen.
Daarnaast bestaan er meer formele benaderingen van de taalvaardigheid, de
zogenaamde toetsen. In de hedendaagse doolhof van toetsboekjes, toetspakketten
en toetsvormen is het voor de meeste taaldocenten een hele toer te weten welke
toetsen nu geschikt zijn voor bepaalde leerdoelen, wat de waarde is van bepaalde
toetsvormen, hoe betrouwbaar en valide bepaalde toetsvormen zijn.

Op die vragen, zal ik in wat volgt nader ingaan aan de hand van een min of meer
gestructureerde beschrijving van de toetspraktijk. Daarbij wil ik beginnen met een
fundamenteel onderscheid te maken tussen twee soorten toetsen, namelijk tussen
‘beheersingstoetsen’ (‘proficiency tests’) enerzijds en ‘studietoetsen’ (‘achievement
tests’) anderzijds.

Beheersingstoetsen zijn toetsen die erop gericht zijn te meten in hoeverre een
student in staat is zijn taalvaardigheid, receptief en/of produktief te demonstreren.
Beheersingstoetsen zijn niet verbonden met een bepaalde didactische methode en
sluiten niet aan bij een specifieke cursus. Onafhankelijk van het voorafgaande
onderwijsleerproces proberen ze de aanwezige taalvaardigheid vast te stellen en
tevens willen ze een voorspelling doen over de vermoedelijke taalvaardigheid van
de student in een professionele situatie.

Typische voorbeelden van beheersingstoetsen zijn de examens van het ‘Certificaat
Nederlands als vreemde taal’. Die toetsen sluiten niet aan bij een of andere cursus,
maar ze proberen de concrete taalgebruiksvaardigheid van de kandidaten vast te
stellen los van de voorafgaande opleiding.
Dit type toetsen is uiteraard ook wel in de opleiding te gebruiken, maar staat

alsdusdanig los van die opleiding.
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Daartegenover zijn studietoetsen (‘achievement tests’), toetsen die direct aansluiten
bij de didactische methode en de behandelde leerstof van de cursus.
Studietoetsen zijn erop gericht te bepalen of een student een bepaald gedeelte

van de behandelde leerstof verworven heeft. Studietoetsen vormen uiteraard een
geïntegreerd onderdeel van het leerproces. Zij geven voortdurend de nodige
terugkoppeling aan de docent en de student over de doeltreffendheid van de
onderwijsmethode, de leermiddelen, de studiemethode en uiteraard geven ze
informatie over hoeveel de student verworven heeft van wat hij geleerd heeft.
Voor de docent is het natuurlijk vooral interessant te weten welke toetsvormen in

aanmerking komen om zijn onderwijs en de kennis van zijn studenten zo betrouwbaar
en geldig mogelijk te meten. Voor een goed begrip is het hier wellicht noodzakelijk
zich het onderwijsproces nog even duidelijk voor ogen te stellen.

IIIIII
EindfaseLeerprocesAanvangssituatie

Fase 1, Fase 2, ...

Het onderwijsleerproces begint bij een bepaalde aanvangssituatie, verloopt in een
aantal vooraf geplande fasen (lessen bij voorbeeld) en is gericht op een bepaalde
einddoelstelling die in de eindfase moet worden bereikt.

Vooraleer het leerproces kan startenmoeten we zicht hebben op de aanvangssituatie
(I). Dat zicht kunnen we krijgen door middel van toetsen. We kunnen in die
aanvangsfase drie typen toetsen onderscheiden:
1. Plaatsingstoets: is een uitgebreide toetsbatterij die erop gericht is kandidaten

of leerlingen in niveaugroepen te onderscheiden (bij voorbeeld: beginners,
gevorderden enzovoort).

2. Diagnostische toets: is een toets die gericht is op het vaststellen van
aanwezige of afwezige vaardigheden, die voorwaarde voor de leertaak zijn.
Bij de diagnostische toets proberen wij aan de weet te komen wat de leerling
al beheerst en waar hij nog problemen heeft.
Als voorbeeld van een diagnostische toets noemen wij voor het Nederlands:
de Instaptoets Anderstaligen (1985) van het CITO in Arnhem. De bedoeling
van die toets wordt duidelijk omschreven in de inleiding: ‘De doelstelling die
(...) steeds voor ogen heeft gestaan is de docent een toetsinstrument te leveren,
waarmee
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hij/zij aan het begin van het schooljaar van iedere individuele leerling kan
bepalen wat de betreffende leerling aan Nederlands beheerst en niet beheerst,
zodat in het onderwijs daarmee rekening kan worden gehouden’.
Het type toetsen dat voor plaatsing en diagnose wordt gebruikt zijn
beheersingstoetsen die niet aansluiten bij een duidelijk omschreven
kennispakket, maar veeleer de verschillende aspecten van de beheersing
natrekken.

3. Aanlegtoets: is niet een toets van de vreemde taal, maar een toets die in de
moedertaal van de leerling wordt afgenomen en waarmeemen nagaat hoeveel
aanleg een leerling heeft voor talen. Een typisch voorbeeld daarvan is de
Verbale Aanlegtoets '69 (V.A.T. '69!) van Drenth en Van Wieringen (1969).

De drie genoemde toetsen zijn typen bedoeld als een voorfase van het leerproces.
Dan volgt het eigenlijke leerproces (II) in verschillende fasen. Aan het eind van elke
fase wordt er gecontroleerd in hoeverre de behandelde leerstof verworven is. De
bedoeling van de toetsen is hier formatief, dat wil zeggen dat het vaststellen van
lacunes en fouten gericht is op de bijsturing van het leerproces. De toets moet een
nuttige terugkoppeling geven aan leerling en leraar. De leerling moet eruit kunnen
opmaken wat hij beheerst en wat niet, de leraar waar het leerproces gefaald heeft
en wat er moet worden verbeterd. Dit type studietoets dat een soort
vorderingenrapport oplevert is dus niet gericht op cijfergeving, maar vormt een
controle op de verwerving van de behandelde stof.

In de eindfase (III) van het leerproces volgt dan een summatieve toets gericht op
cijfergeving en eventueel selectie. De summatieve toets is afsluitend na een cursus.
Idealiter zou zo'n summatieve toets een combinatie moeten zijn van studietoetsen
om na te gaan in hoeverre de behandelde stof gekend is en beheersingstoetsen
om na te gaan in hoeverre de leerling erin slaagt de verworven taalkennis praktisch
aan te wenden in realistische taalgebruikssituaties waarin hij als lezer, luisteraar,
spreker en schrijver terecht zal komen.

Concreet zullen er dus voor het onderwijs formatieve en summatieve toetsenmoeten
komen die zowel de kennis van de behandelde stof als de gebruiksvaardigheid
zullen moeten testen.

Het soort toetsen dat de docent gebruikt in zijn cursus zal mede bepaald worden
door de aard van zijn cursus. Een goede toets is inderdaad een afspiegeling van
de methode. Een docent die het hele jaar ‘drills’ maakt met zijn studenten, zal zijn
studenten
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niet verrassen met een vertaaltoets en evenmin zal een docent die alleen
leesvaardigheid nastreeft zijn studenten een spreektoets aanbieden.

Afhankelijk van wat de docent onder taalvaardigheid verstaat, zal hij aan de ene of
de andere toetsvorm de voorkeur geven. Over de aard van die taalvaardigheid is
ondertussen nog altijd heel veel discussie aan de gang. Ruwweg kunnen we een
scheiding der geesten vaststellen tussen enerzijds diegenen die menen dat
taalvaardigheid een algemene ondeelbare vaardigheid is, dat zijn de aanhangers
van de zogenaamde U.C.H. (‘Unitary Competence Hypothesis’) en anderzijds
diegenen die menen dat taalvaardigheid een gestructureerde vaardigheid is
(‘Divisibility Hypothesis’).

Diegenen die de globale taalvaardigheidshypothese aanhangen nemen aan dat
elke toetsing van eender welke vaardigheid meteen ook de toetsing van de algemene
taalvaardigheid met zich meebrengt, dat men met andere woorden altijd en
noodzakelijk de algemene taalvaardigheid meet. daaruit trekken ze dan de
didactische conclusie dat men niet moet proberen afzonderlijke deelvaardigheden
te meten met een reeks deeltoetsen, maar dat men vooral gebruik moet maken van
zogenaamde ‘integratieve toetsen’ die zoveel mogelijk deelvaardigheden en
taalgebruiksaspecten ineens aftasten en een beroep doen op het algemene
taalvermogen van de leerder. Als paradepaardjes van het integratieve toetsen gelden
de zogenaamde cloze-test, het traditionele dictee en recent ook de c-test.

De cloze-test, waarvan overigens enige varianten bestaan, bestaat in zijn
standaardvorm uit een tekst waarvan vanaf de tweede zin, met mathematische
regelmaat elk vijfde, zesde of zevende woord is weggelaten. Elk weggelaten woord
is vervangen door een streepje van een standaardlengte.

Volgens Oller is de cloze-test het voorbeeld van een pragmatische test, dat wil
zeggen een test die van de leerder vergt dat hij op dezelfde manier de taal verwerkt
als in haar normale gebruik, daarbij rekening houdend met de extralinguïstische
situatie (J. Oller, 1979: 38). Letterlijk zegt Oller: ‘De cloze procedure wordt soms
gebruikt als een leesvaardigheidsmaat, hoewel het evenzeer eenmaat is van schrijf-,
luister- en spreekvaardigheid’.

Een cloze doet een beroep op een hele reeks vaardigheden: woordenschatkennis,
tekstbegrip, grammaticale vaardigheid, semantische vaardigheid, stilistische
vaardigheid, schrijfvaardigheid, spellingvaardigheid enzovoort.
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Bovendien, zo wordt nog gezegd, hebben cloze-tests een hoge graad van
authenticiteit en wel om twee redenen:
1. het testmateriaal is authentiek en
2. het gedrag dat verlangd wordt van de leerder wordt beschouwd als een goede

benadering van het taalgedrag dat nodig is in het gewone leven. (C.
Klein-Braley, 1985: 77)

Deze laatste stellingname, zou ik niet tot de mijne willen maken. Het lijkt mij op zijn
voorzichtigst uitgedrukt een beetje gezocht om te stellen dat het herstellen van
verminkte teksten een gebruikelijke en alledaagse taalgebruikspraktijk is.

Vanuit psychometrisch standpunt wordt dan weer gesteld dat cloze-tests zeer hoog
correleren met resultaten van veel ingewikkelder toetsvormen en dat ze derhalve
om redenen van efficiëntie de voorkeur verdienen boven kostbaarder toetsprocedures
(volgens het zogenaamde substitutieprincipe).

Zo te zien is die cloze-procedure dus een ideale toetsvorm. En die mening vindt
men ook hier te lande terug. Jochems en Montens bij voorbeeld hebben een heel
boekje besteed aan de lofzang van de meerkeuzevariant van de cloze, waarbij ze
op grond van de hoge correlatie tussen de resultaten van enerzijds de meerkeuze
cloze- toets en anderzijds de resultaten van een gangbare vier-aardighedentoets
besluiten ‘dat de gehanteerde multiple choice cloze-toets, gezien zijn grote efficiëntie
en zijn zeer hoge predicatieve validiteit, geschikt is ter vervanging van uitgebreide
toetsing van de vier afzonderlijke vaardigheden’ (p. 24).

Waarom dan nog verder zoeken?
Eigenlijk is er reden te over om nog verder te zoeken. Ten eerste dient gezegd

te worden dat men er nu achtergekomen is dat ‘het idee van een ondeelbare globale
taalvaardigheid’ onhoudbaar is. Dat heeft de goeroe van de globale
taalvaardigheidshypothese, J. Oller, zelf toegegeven (1983). De gevolgen van die
bekentenis zijn verreikend. Immers, als taalvaardigheid niet één en ondeelbaar is,
dan kan die ook niet gemeten worden met zogenaamde globale
taalvaardigheidsmaten als de cloze. Zo simpel is dat.

Overigens is nog altijd niet duidelijk wat de cloze precies meet:

‘The precise skills measured by the cloze-test and the problem-solving
processes which they presuppose have not been specified’ (Bialystok &
Howard, 1979: 27).

Colloquium Neerlandicum 10 (1988)



154

En wat nog belangrijker is, de cloze-procedure levert geen stabiele resultaten op.
Alderson bij voorbeeld merkte dat verschillende teksten verschillende resultaten
opleverden en Porter (1978) heeft aangetoond dat correlaties tussen verschillende
cloze-toetsen, afgenomen bij dezelfde groep kandidaten, lage correlaties opleverden
en ten slotte bleek ook het weglatingsritme en het beginpunt van de weglatingen
de resultaten van de cloze-toetsen te beinvloeden (Klein-Braley, 1985).

Uit communicatief standpunt valt er ook een en ander af te dingen op globale
taalvaardigheidstoetsen als de cloze. Al wringen bij voorbeeld Klein-Braley (1985:
77) en Spolsky (1985: 35) zich in allerlei bochten om ons ervan te overtuigen dat
die taalgedrag vergen dat overeenstemt met ons gewone dagelijkse taalgedrag,
toch kan niet ontkend worden dat procedures als de cloze:

‘fall somewhat short of representing genuine communicative activities in
that the tasks performed by the students in working with these tests would
only rarely be at issue in real-life language-use settings (...) and student
performances elicited in cloze are not part of everyday language use and
cannot be considered face- and content-valid representations of the kinds
of language situations and performances at issue in the mainstream of
real-life language use’ (J.L.D. Clark, 1983: 433).

Vanuit onderwijskundig standpunt is er nog meer te zeggen tegen het exclusieve
gebruik van de cloze-toets. Zoals Wesdorp al in 1979 opmerkte is het onderwijs:

‘niet gediend met algemene taalvaardigheidsmetingen. immers, het
onderwijs tracht nu eenmaal de specifieke vaardigheden van de leerlingen
te ontwikkelen, en heeft daarbij behoefte aan een
evaluatie-instrumentarium dat gedifferentieerde en specifieke feedback
geeft’ (Wesdorp, 1979: 7-8).

Een tweede reden om in het onderwijs niet uitsluitend met globale toetsen als cloze
en dictee te werken is, dat toetsing met alleen maar globale toetsen een negatief
terugslageffect (‘backwash’) zal hebben op het onderwijs. Wat niet getoetst wordt,
wordt niet geleerd. Als men weet dat schrijfvaardigheid of spreekvaardigheid
uitsluitendmet cloze wordt getoetst, dan leert men ook niet meer schrijven of spreken,
maar oefent men zich in het invullen van cloze-toetsen. Daarmee komt het
evenwichtige taalonderwijs dat aan alle taalvaardigheidsaspecten gelijkelijk belang
hecht, in gevaar.
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Genoeg redenen dus om ook eens na te gaan wat de alternatieve hypothese van
de deelvaardigheden inhoudt. Maar vooraleer we die bespreking aanvatten nog
eerst een paar woorden over de twee andere genoemde globale vaardigheidstoetsen:
het dictee en de C-test.

Het traditionele dictee dat, onder invloed van R. Lado (1961), als een oneconomische
en oppervlakkige speltoets wat op de achtergrond was geraakt, is door de globalisten
in ere hersteld. Volgens Oller is dat dictee zo 'n uitstekende pragmatische toets
omdat hij niet alleen maar spelling meet, maar ook auditieve discriminatie,
semantische vaardigheid en zelfs tekstvaardigheid. Fouten in dictees bewijzen heel
vaak dat leerlingen de tekst niet begrijpen (ze schrijven: ‘ik zou het een norm op
reis tellen’ in plaats van ‘ik zou het enorm op prijs stellen’) en dat bij dictee meer
komt kijken dan het in spelling omzetten van klankimpressies.
Het noteren van gesproken boodschappen is bovendien een normale

taalgebruikstaak voor heel wat mensen. (Voor een overzicht: zie C.W. Stansfield,
1985.)

De C-test is een toets die bestaat uit het weglaten van de tweede helft van elk
tweede woord en dit vanaf de tweede zin.
Ook hier weer geldt dat die toets een hoge correlatie vertoont met

vier-vaardighedentoetsen. Bovendien kan de C-test, anders dan de cloze, correct
gemaakt worden door moedertaalsprekers. Dat is toetstechnisch een heel belangrijk
gegeven omdat voor de constructie van absoluut genormeerde toetsen (zogenaamde
‘criterion-referenced tests’) de aanwezigheid van een absolute schaal met een
perfect-score een voorwaarde is (zie L. Bachman & S.J. Savignon, 1986: 382-83).
(Voor kritiek op de C-test zie J.B. Carroll, 1987.)
Toch gelden ook hier dezelfde onderwijskundige bezwaren als bij de cloze en het

dictee. Daarom lijkt het aangewezen om de alternatieve deelbaarheidshypothese
van naderbij te gaan bekijken.
In die deelbaarheidshypothese wordt taalvaardigheid beschouwd als een complex

van deelvaardigheden (‘skills’) en taalvaardigheids-aspecten (‘abilities’). Schematisch
kan men zich dat aldus voorstellen:
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SCHRIJVENSPREKENLUISTERENLEZEN
fonische vaardigheid
grammaticale vaardigheid (morfologie
& syntaxis)
semantische vaardigheid
tekstvaardigheid
pragmatische vaardigheid
sociolinguïstische vaardigheid

Als taalvaardigheid een multidimensionele vaardigheid is, dan moeten de
verschillende dimensies ook apart getoetst worden Alleen is er het probleem dat tot
nog toe het empirisch onderzoek de structuur van de taalvaardigheid nog niet heeft
kunnen blootleggen. Op het vlak van de ‘competence’ is het vooralsnog niet duidelijk
of lezen en luisteren aparte vaardigheden zijn en evenmin kan worden vastgesteld
of de morfologische vaardigheid moet worden onderscheiden van de syntactische
vaardigheid. We hebben dus op het vlak van het onderliggende taalvermogen niet
voldoende argumenten om voor globale toetsen, voor deeltoetsen of voor
‘discrete-point’-items te kiezen.
Op het vlak van het taalgebruik, van de vaardigheid om met taal om te gaan, is

de zaak echter veel duidelijker. De taalvaardigheid van één leerder is vaak sterk
wisselend, afhankelijk van het feit of hij optreedt als lezer, luisteraar, spreker of
schrijver. Demeeste taalleerders begrijpen veel meer dan ze zelf kunnen produceren.
En meestal verschilt ook hun leesvaardigheid van hun luistervaardigheid.
Op het vlak van het praktische taalgebruik is het wel degelijk zinvol om een

onderscheid te maken tussen de vier vaardigheden. Elke vaardigheid stelt zo zijn
aparte ‘kanaaleisen’ en taalgebruikers verschillen in de mate waarin ze aan die
kanaaleisen kunnen voldoen. Er zijn leerders die vrij vlot een moeilijke tekst kunnen
lezen in een vreemde taal, maar er niet in slagen zelf een gesprek te voeren in die
taal, net zoals er leerders zijn die vlot een vreemde taal praten, maar stuntelen zodra
ze in die taal moeten schrijven.

Niet alleen vanuit het taalgebruiksstandpunt is het apart testen van de
deelvaardigheden te verdedigen, vanuit het praktische
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standpunt van de overheid of de werkgever die wenst te weten of een kandidaat
zich mondeling kan redden, dan wel een tekst kan schrijven, is het apart toetsen
van respectievelijk lezen, luisteren, schrijven en spreken bijzonder nuttig. Terecht
zegt Morrow daaromtrent:

‘The idea of “profile reporting” whereby the candidate is given different
scores on, e.g. speaking, reading, writing and listening is not new, but it
is particularly attractive in an operational context, where scores can be
related to specific communicative objectives’ (1979: 22)

Met andere woorden, er zijn kennelijk voldoende argumenten om de vier
deelvaardigheden apart te toetsen. Heeft het daarnaast ook zin de sub-vaardigheden
apart te toetsen met zogenaamde ‘discrete point’-toetsen? Is het zinvol om
grammatica en lexicon apart te toetsen? Aangezien het gebruik van de taal juist het
geïntegreerd gebruik van woordenschat, grammatica, sociolinguïstische vaardigheid
enzovoort vergt en niet de geïsoleerde beheersing van die sub-vaardigheden, kan
men de vraag stellen of het wel zo'n goed idee is om die sub-vaardigheden
kunstmatig te isoleren.
Alweer moet men hier een onderscheid maken volgens de bedoeling van de

toetsen. Voor de diagnostische analyse van de taalvaardigheid kan het zijn nut
hebben om met dit soort versnipperende toetsen te werken, maar als het de
bedoeling is de taalbeheersing van een individu te meten, dat wil zeggen zijn
vaardigheid om functioneel taal te gebruiken in reële situaties, dan kan men beter
gebruik maken van deelvaardigheidstoetsen die de leerder in een zo realistisch
mogelijke taalgebruikssituatie plaatsen waarin hij de taal als lezer, luisteraar, schrijver
of spreker moet hanteren.

Om de deelvaardighedentoetsing in het onderwijs te introduceren is het wellicht
nuttig een overzicht te geven van de geschikte toetsvormen voor
vier-vaardighedentoetsing.

1. Lezen

In de laatste jaren is er heel wat te doen geweest om de cloze als de
leesvaardigheidstoets bij uitstek (Westhoff, 1981). Een voorbeeldje van een cloze
op elementair niveau toont hoe die geconstrueerd wordt.
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Cloze: Voorbeeld: de fiets

Mijn vriend had beloofd mij met zijn auto van de trein te halen. Maar toen
ik uit ______ station kwam, was hij _____ nog niet. Het regende. _____
had zin in koffie, _____ ging ik een café ______ tegenover de uitgang.

De eerste zin wordt intact gelaten. Van de rest van de tekst wordt elk vijfde, zesde
of zevende woord met mathematische regelmaat weggelaten en vervangen door
een streep van een vaste lengte.
Een cloze meet woordenschatkennis, grammatica en zelfs enigermate

tekstvaardigheid, Toch moeten we hier een paar opmerkingen bij maken. In de
eerste plaats stemt de taak die de lezer moet uitvoeren niet helemaal overeen met
de taak die een taalgebruiker normaal uitvoert als hij leest. Een verminkte tekst
herstellen is immers toch nog iets anders dan proberen een tekst te begrijpen.
Ten tweede kan men zich vragen stellen over de validiteit van de cloze als

leestoets. Westhoff stelt dan wel dat men ‘met betrekking tot de validiteit en de
bruikbaarheid van de cloze-procedure in de literatuur over het algemeen bijzonder
positief is’, maar vergeet er bij te vermelden dat het hier louter gaat om ‘concurrente
validiteit’. Dat wil zeggen dat de cloze een geldige maat blijkt vanwege de hoge
correlaties verkregen met andere tekstbegriptoetsen. Die andere tekstbegriptoetsen
zijn dan in de regel meerkeuzetoetsen.
Ten derde moet worden worden opgemerkt dat de cloze ook door

moedertaalsprekers niet perfect gemaakt kan worden, dat wil zeggen dat er voor
de cloze geen vast ankerpunt is voor de meting. Een goede test moet door een
moedertaalspreker correct gemaakt kunnen worden. Al deze nadelen samen met
de hiervoor al geformuleerde kritiek zijn voldoende reden om de waarde van de
cloze als leestoets niet te veralgemenen. Wel is het bij voorbeeld een uitstekende
woordenschattoets van een in de klas behandelde leestekst.

Wat de validiteit betreft moet de traditionele meerkeuzetoets met vier alternatieven
niet onderdoen voor cloze. Bij wijze van voorbeeld volgt hier een uittreksel uit een
meerkeuzetoets elementaire kennis.

Meerkeuze

Tekst: Sesamstraat of ‘hoe leuk leren kan zijn’
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‘Als de televisie gebruikt kan worden om auto's, bier en koffie te verkopen dan moet
hij toch zeker ook gebruikt kunnen worden om op een leuke manier iets te leren.’
Woorden van Joan Ganz Cooney, de vrouw die voor de televisie ‘Sesamstraat’

gemaakt heeft.
Sesamstraat was eigenlijk alleen bedoeld voor Amerikaanse kinderen tussen drie

en vijf jaar die thuis te weinig konden leren omdat men thuis niet genoeg met ze
praatte. Maar wat gebeurde: na een paar weken volgden meer dan acht miljoen
Amerikaanse kinderen en met hen miljoenen vaders en moeders elke dag
Sesamstraat.
1. Joan Ganz Cooney vindt

0 a. dat televisie gebruikt moet worden om auto's, bier en koffie te verkopen
0 b. dat televisie te lang gebruikt is om auto's, bier en koffie te verkopen
0 c. dat televisie te wenig gebruikt is voor andere dingen dan voor het verkopen

van auto's, bier en koffie

2. Sesamstraat
0 a. was eerst bedoeld voor kinderen die op school niet wilden leren
0 b. was eerst bedoeld voor Amerikaanse kinderen die niet konden praten
0 c. was eerst bedoeld voor Amerikaanse kinderen die jonger waren dan vijf jaar

Wat de taakstelling betreft beantwoordt de meerkeuzetoets veel meer aan de taak
die een lezer in de gewone leessituatie moet uitvoeren dan de cloze.
Meerkeuzevragen doen immers een beroep op dezelfde vaardigheden als gewone
leesteksten: ze vergen van de lezer dat hij erin slaagt de inhoud van de tekst te
begrijpen en dat hij in staat is die inhoud te relateren aan wat hij al gelezen heeft,
i.c. de tekst. Dat zijn twee vaardigheden die onmiskenbaar deel uitmaken van de
vaardigheid tekstbegrip. Wie een tekst wil begrijpen moet zowel in staat zijn zinnen
te interpreteren als de betekenis van geïnterpreteerde zinnen aan elkaar relateren.
Wat de psychometrische kwaliteit van de meerkeuzetoets betreft, geldt nog altijd

wat Harrison in 1983 schreef: ‘the production and statistical justification of multiple
choice tests has made other subjective assessments look weak by comparison’
(Harrison, 1983: 84).
Een recente aanwinst bij de meerkeuzeleestoets is de zogenaamde

‘korte-contexttechniek’. Dit is een techniek die bestaat uit het toetsen van
leesvaardigheid met behulp van korte teksten -
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meestal slechts twee of drie zinnen - gevolgd door een meerkeuzevraag betreffende
de algemene betekenis. De voordelen van die techniek zijn enerzijds de grotere
tekstdiversiteit en anderzijds de mogelijkheid om algemene leesdoelen te toetsen
(zie Jafarpur, 1987).
Behalve de cloze en demeerkeuze kanmen ook gebruik maken van de invultoets.

Anders dan bij de cloze kiest de toetsconstructeur bij de invultoets heel bewust de
woorden die hij weglaat. Het fragment hierna toont hoe dat gaat:

Invuloefening:

Aan ___1___ tafeltje zat een politieagent met een ___2___ warme koffie voor ___3___.
Naast hem zat een man ___4___ een jaar ___5___ dertig. ___6___ deze mij zag,
vroeg ___7___: en ___8___ mag het zijn voor meneer?

U ziet dat men met dat type toets kan kiezen wat men wil toetsen. Bij voorbeeld:
1. een: het gebruik van bepaald en onbepaald lidwoord;
2. kop: idiomatische verbinding/woordenschat: een kop koffie;
3. zich: wederkerend voornaamwoord;
4. van: gebruik van voorzetsels;
5. of: idiomatische constructie: een jaar of dertig, een stuk of vijftig;
6. toen: met verleden tijd toen (t.o. als in t.t.);
7. hij: tekstverband: anaforische referentie;
8. wat: idiomatische uitdrukking.

Dit type toets is ook uitstekend geschikt als objectieve schrijftoets omdat men er
heel wat deelaspecten van het schrijven mee kan aftasten.

Daarnaast is er recent nogal veel belangstelling voor communicatieve leestoetsen
(vgl. Van Krieken, 1983 enWijgh, 1983). In de communicatieve toetsen worden drie
vaardigheden getoetst: de grammaticale, de sociolinguïstische en de strategische.
De strategische vaardigheid wordt getoetst doordat men de leerling een taak laat
uitvoeren die hem verplicht
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efficiënt zoekend te lezen. De taak die hij moet vervullen is bovendien ook realistisch
in die zin dat er een beroep op wordt gedaan op dezelfde manier als in de realiteit.

2. Luistervaardigheid

Voor de luistervaardigheid blijkt de traditionele meerkeuzetoets met driekeuzevragen
nog altijd heel valide. Voorbeelden daarvan vindt u in L. Beheydt en P. de Kleijn
(1987) Teksten en Toetsen . belangrijk bij de meerkeuze luistertoets is dat de teksten
realistische spreektaal bieden (dialoog/voorleestekst).

Recent wordt bij het CITO in Arnhem ook geëxperimenteerd met de
waar/onwaartoets, een tweekeuzetoets dus. Een voorbeeld daarvan in het
Nederlands, kan er zo uitzien:

Tekst op de band:

Goedeavond dames en heren.
We hebben hier als gast in de studio de heer Balmans, hoofd van de dienst

marktstudie bij de Kredietbank en de heer Walterus, uitgever van ‘Testaankoop’
een publikatie van de verbruikersunie.

De vraag op het blad:

De twee gasten in de studio zijn politici

onwaarwaar
00

Natuurlijk is de raadkans bij een twee-keuzemogelijkheid vijftig procent. Maar om
de invloed van die raadkans te verkleinen worden bij de tweekeuzetoets meer vragen
gesteld dan bij een driekeuzetoets. Waar men bij een driekeuzetoets kan volstaan
met 15 of 18 vragen heeft men bij de tweekeuzetoets 20 tot 25 vragen. Om te
vermijden dat een groot aantal leerlingen bij de tweekeuzetoets alle vragen goed
beantwoordt, wordt bij dit type luistertoets soms taalmateriaal opgenomen dat zonder
de steun van de meerkeuzevragen voor de kandidaten te moeilijk is. Dat is bij
voorbeeld het geval met discussies die voor de driekeuzetoets niet geschikt blijken.

Verder wordt er voor de luistervaardigheid ‘sec’ ook wel getoetst met de zogenaamde
pieptoets. De pieptoets is geconstrueerd als een soort invultoets, waarbij in het
oorspronkelijke materiaal op
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de band een woord (of woordgroep) is weggeknipt en vervangen door een pieptoon.
Bij iedere pieptoon is een tweekeuzevraag geformuleerd en wel als volgt.

Op de band:

(signaal)

1. De internationale TGV-treinen stoten op ===(pieptoon)=== bij de milieugroepen
in de Europese landen.

-- (signaal) Een

Op het blad:

A. 0 wild enthousiasme1.
B. 0 heel wat verzet

Deze pieptoets doet minder een beroep op de leesvaardigheeid van de leerling dan
de driekeuzetoets en maakt de introductie mogelijk van materiaal dat leerlinggen
ook buiten schoolverband tegenkomen.

Een vaak gebruikte luistertoets die een beroep doet op het precieze auditieve
discrimineren is het zogenaamde half-dictee. In het half-dictee wordt aan de leerling
een lopende tekst ten gehore gebracht waarvan hij de uitgeschreven versie waarin
stukken zijn weggelaten voor zich heeft. Hij moet die stukken, die hij op de band
hoort, invullen. Dit type test vormt een vast onderdeel van de toetsen Basiskennis
in de bundel Teksten en Toetsen en ziet er als volgt uit.

Op de band:

Volgens Brusselse professoren is de oranje verlichting langs de autowegen zeer
gevaarlijk voor de ogen.

Op het toetsblad:

Volgens Brusselse professoren is de oranje verlichting langs de ........... .......... voor
de ogen.

Een andere pure luistervaardigheidstoets is het becommentarieerde plaatje. De
leerling krijgt een foto of tekening voor zich waarover de leraar eerst wat uitleg geeft
(eventueel in de moedertaal). Daarna krijgt de leerling een aantal commentaren te
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horen bij het plaatje waarvan hij moet zeggen of ze waar of onwaar zijn.

Voorbeeld:

Op het toetsblad

The man who's eating is Karel.
L'homme qui est en train de manger s'appelle Karel.

De leraar zegt:

FAUX/FALSEVRAI/TRUE
00Karel eet een broodje.A.
00Karel praat met zijn vriendin.B.
00Karel heeft een kop koffie.C.
00Karel is heel alleen in de snack-bar.D.

Erg bruikbaar voor begrijpend luisteren is de semantischeaanvullingstoets waarbij
de kandidaat moet aankruisen wat het beste aansluit (driekeuzevraag) bij de tekst
die hij op de band hoort.

Voorbeeld.

Op de band:
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Als je wilt weten wat er in de wereld gebeurt, kan je naar de radio luisteren, naar de
televisie kijken of .....

Op het toetsblad:

een brief schrijven0A.
naar bed gaan0B.
een krant lezen0C.

Een variant daarvan die meer communicatief van strekking is, toetst de gevoeligheid
voor communicatief correcte replieken.

Hoe laat is het?

om kwart over twaalf0A.
donderdagmiddag0B.
kwart voor zes0C.

In de communicatieve richting waar men veel belang hecht aan de realistische
taalgebruikssituatie, stelt men tegenwoordig vaak voor om luisteroefeningen in te
lassen die leerlingen toetsen op de herkenning van de communicatieve situatie.
Hier volgen een paar voorbeelden.

Herkennen van de communicatieve situatie.

Voor mij kip met friet en een glas rode wijn. Als dessert mag u mij een chocoladeijs
brengen.

in het station0A.Deze scène speelt zich
af

in de bus0B.
in de bioscoop0C.
in het restaurant0D.

Zo ook met:
- Leuven enkel, eerste klas alstublieft!
- Kan ik een nieuwe strippenkaart kopen alstublieft?
- Goedenavond, dames en heren, welkom bij ons in studio 6.
- Reizigersmet bestemmingGent worden verzocht zich naar perron 3 te begeven.
- Het vliegtuig uit Athene heeft een half uur vertraging.

Verder worden vaak toetsen die een evaluerend luisteren beogen gebruikt. Een
voorbeeld daarvan ziet er zo uit:
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U nodigt verschillende vrienden uit op een feestje. U hoort nu hun antwoord. Zet
een kruisje op uw lijstje:

- in de Ja-kolom als ze komen
- in de Nee-kolom als ze niet komen
- in de ?-kolom als ze het nog niet weten

Op het toetsblad

?NeeJa
0001.
0002.
0003.
0004.

ja hoor!0Voorbeeld
graag!0
ik kan niet0
als ik vrij ben0
zonder fout0
daarvoor altijd klaar0

3. Schrijven

Voor schrijven is er recent veel geëxperimenteerd met allerlei vormen. Cloze en
dictee blijken meer dan goede resultaten op te leveren, ook de C-test is in dit opzicht
erg bruikbaar, hoewel iets makkelijker dan de cloze.

De C-test is ontwikkeld aan de universiteit van Duisburg en is opgesteld volgens de
regel van twee. Vanaf de tweede zin, laat men van elk tweede woord de tweede
helft weg (de tweede helft + één letter als het woord een oneven aantal letters heeft).
Het weggelaten deel wordt vervangen door een streep met vaste lengte.

C-test:

Mannen kunnen niet goed alleen zijn, vrouwen veel beter. Dat bli_____ uit e_____
studie v_____ de Johns-Hopkinsuniver_____. Twaalf ja_____ lang he_____ men
a_____ deze univer_____ vierduizend man_____ en vro_____ gevolgd. N_____ het
ver_____ van h_____ vrouw zi_____ mannen va_____ binnen e_____ paar ja_____
ook do______.

Colloquium Neerlandicum 10 (1988)



166

Dit is een toets die men ook met een niet behandelde tekst kan uitvoeren om
woordkennis, spelling, morfologie en tekstvaardigheid te meten.

Voor schrijfvaardigheid is de objectieve beoordeling vaak een probleem. Daarom
is er ook geëxperimenteerd met meerkeuzeschrijftoetsen en interlineaire toetsen.
Meerkeuzeschrijftoetsen bestaan uit eenvoudige tekstjes waarbij meerkeuzevragen
gesteld worden die typische schrijfmoeilijkheden toetsen.

Voorbeeld:
1. Gisteravond kwamen de politie bij ons thuis omdat mijn vader te snel had

gereden. 2. .....

Vraag 1. Wat doet u met de eerste zin

zo laten staan0A.
vervangen door: heeft de politie bij ons thuis gekomen0B.
vervangen door: kwam de politie bij ons thuis0C.
vervangen door: ging de politie bij ons thuis0D.

De interlineaire toets bestaat uit een tekst met een vrije regel tussen de regels. De
regels waarin een fout staat die onderstreept is, moeten door de leerling tussen de
regels gecorrigeerd worden.

Voorbeeld:

Na de vergadering zei de voorzitter en de secretaris tegen elkaar (1): ‘Vreselijk wat
hier allemaal verteld gaat worden (2) op deze vergadering’, enzovoort.

Al deze toetsvormen hebben het nadeel dat de leerling niet echt schrijft. Hij hoeft
niet een tekst te verzinnen, te plannen, te structureren. Dat is wel het geval bij het
traditionele opstel dat echter moeilijk betrouwbaar te corrigeren is en bij het geleide
opstel waarin de leerling bepaalde punten moet behandelen.

Bij voorbeeld:

De televisieomroeper
1. Hoe ziet hij eruit?
2. Wat zegt hij?
3. Wat denkt u over hem?
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Als schrijfvaardigheidstoets komt verder uiteraard ook de samenvatting in
aanmerking, hoewel ook bij de samenvatting de betrouwbaarheid wel eens in het
gedrang komt. Toch blijven het opstel en de samenvatting noodzakelijk als
toetsvormen in het schrijfvaardigheidsonderwijs en wel omdat objectieve toetsvormen
als meerkeuze, interlineaire toets enzovoort een negatief terugslageffect hebben
op het onderwijs. Wat niet getoetst wordt, wordt ook niet geleerd. Als je leerlingen
nooit toetst op reëel schrijven dan leren ze ook niet zelf een stuk te schrijven.

4. Spreekvaardigheid

Voor spreekvaardigheid kan de toetsvorm op het elementaire niveau bestaan uit
een ‘drill’-vormig herhalen van een geleerde dialoog.

Voorbeeld:
A. Hoe heet jij?
B. Ik heet Jan Poutsma.
A. Waar woon je?
B. Ik woon in de Bakkerstraat 12, te Leuven.
A. Hoe oud ben je?
B. Ik ben veertig jaar.

Een andere, iets moeilijkere vorm kan bestaan uit het vrij beantwoorden van losse
vragen (interview):

Voorbeeld:
1. Hoe laat bent u vanmorgen opgestaan?
2. Slaapt u gewoonlijk lang?
3. Hoe bent u naar hier gekomen?
4. Wat vindt u van deze school?

Erg aardig, maar wel moeilijker is het voorleggen van een situatie die de leerling
moet oplossen. Een voorbeeld kan er zo uitzien:
1. U krijgt van een vriend honderd kilo appels, wat doe u ermee?
2. Het is twaalf uur 's nachts, een vriend van u belt u op. Hij staat op 10 km van

uw huis met een kapotte fiets. Wat doet u?

Een andere vaak gebruikte vorm van spreektoets bestaat uit het becommentariëren
van strips. De strip of het plaatje waar de leerling over moet praten is speciaal voor
de toets
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geconstrueerd. Wat te zien is op de plaatjes valt binnen de geleerde woordenschat.
Een voorbeeld van een dergelijke toets voor het Certificaat Nederlands - Elementair
niveau volgt hierna.

SERIE A: Een dagje thuis bij mevrouw Dewinter.
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Uiteraard bestaan er allerlei varianten op dit soort spreektoetsen. Zo kan men twee
tekeningen laten vergelijken en vragen wat de verschillen zijn. Of men kan een foto
laten beschrijven. Een goed overzicht van al die toetsvormen vindt u alweer in de
toetsenbundel van L. Beheydt & P. de Kleijn.

Daarnaast wordt er recent ook wel gewerkt met de zogenaamde ‘gesproken cloze’.
Maar hierbij gaat het om een indirecte toetsvorm: de leerling moet schriftelijk de
weggelaten woorden uit de transcriptie van een authentiek dialoogje invullen.
Bruikbaarder lijkt mij de conversatiecloze waarbij de leerling een blad voor zich heeft
waarvan hij de antwoorden hardop moet lezen en de weggelaten woorden invullen.

Voorbeeld:
A. Hallo, M....., hoe gaat het met je?
B. Heel _____, dank je.
A. Heb je al gedacht wat je gaat doen voor je vakantie?
B. Neen, ik vind het nog wat _____, maar ik denk dat ik misschien_____.
A. Mooi zo.

Het overzicht van de toetsvormen dat u hierbij aantreft is niet volledig, maar het
biedt wellicht voldoende aanleiding om op zoek te gaan naar realistische toetsvormen
voor de aparte vaardigheden. Het is belangrijk dat het onderwijs de vier
deelvaardigheden afzonderlijk traint en toetst, zodanig dat een analytisch
taalvaardigheidsprofiel van de leerling kan worden gemaakt dat hem gedifferentieerd
evalueert op de vier vaardigheden.
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Workshop: Didactiek van de taalkunde
Leiding: H. Eickmans
Bijdragen:

H. Eickmans
Inleiding: De situatie van de docent Nederlandse taalkunde extra muros

E. Mollay
Overeenkomsten en verschillen tussen Nederlandse en Hongaarse vaste

woordverbindingen: met het oog op het taalonderwijs

H. Eickmans
Didactische problemen bij het werken met Nederlandse taalkundige

leerboeken extra muros

R. Leclercq
Valentie, stiefkind in de Nederlandse grammatica
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Inleiding: De situatie van de docent Nederlandse taalkunde extra
muros
H. Eickmans

Onderwerp van deze workshop is de didactiek van de taalkunde en niet de didactiek
van het vreemde-talenonderwijs (vto), al blijft het onderwijs Nederlands als vreemde
taal (nvt) hier niet helemaal buiten beschouwing, omdat expliciet taalkundige uitleg
ook bij het vto - en zeker op universitair niveau - een rol speelt.
Didactiek van de taalkunde zou ik voor alle duidelijkheid willen definiëren als de

overdracht van expliciet linguïstische kennis van de vormen en structuren van het
hedendaags Nederlands, zijn historische ontwikkeling alsmede de externe
taalgeschiedenis. Ik zie twee domeinen waar een dergelijke overdracht van
taalkundige kennis voor neerlandici extra muros van belang is:

1. Het praktische onderwijs nvt op universitair niveau.

Ook al is het in strijd met sommige theorieën van het vto, toch zal de docent van
een vreemde taal er niet onderuit kunnen het een en ander expliciet uit te leggen
aan zijn studenten, die immers meestal filologiestudenten zullen zijn, dat wil zeggen
over de nodige grammaticale vooropleiding beschikken.

2. Het tweede domein vormen uiteraard de taalkundige werkcolleges

die niet alleen gegeven worden in het kader van de instituten Nederlandse taal- en
letterkunde waar een volledige studie Nederlandse filologie mogelijk is, maar ook
door vele eenmanslectoraten waar naast taalcursussen vaak ook taal- en/of
letterkundige werkcolleges aangeboden worden.

De taalkundige opleiding dient in principe alle facetten van het hedendaags
Nederlands te omvatten alsmede de historische grammatica en de externe
taalgeschiedenis, of met de woorden van eenWestduitse ‘Lehramtsprüfungsordnung’
(Lehrausbildung 1986, p. 152v.):

Die Studien in den Teilgebieten des Bereichs A [=taalkunde] sichern
Ueberblickskenntnisse in der Geschichte der niederländischen Sprache,
vertiefte Kenntnisse in der
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Sprachtheorie und in der synchronen Beschreibung der niederländischen
Gegenwartssprache, ferner Specialkenntnisse in der kontrastiven
Linguistik sowie die Fähigkeit zur Anwendung dieser Kenntnisse.

Ik wil me hier echter beperken tot aspecten, die zowel belangrijk zijn voor diegenen
die hoofdzakelijk bezig zijn met taalonderwijs als ook voor diegenen, die meer
speciaal taalkundige werkcolleges geven. Het raakvlak tussen beide is wat we
misschien het beste met de term ‘praktische grammatica’ kunnen aanduiden, in de
praktijk bijna altijd verbonden met een contrastieve benadering van de problemen.
De situatie van de docent Nederlandse taalkunde extra muros is gekenmerkt door

drie handicaps:
1. Het onderwijs taalkunde aan anderstaligen levert bij gebrek aan taalkennis en

taalgevoel van de studenten in veel gevallen grotere, dan wel andere,
moeilijkheden op dan bij moedertaalsprekers. Dat vooral het gebrek aan
taalgevoel ook een probleem voor de anderstalige docent vormt, zal zonder
meer duidelijk zijn.

2. De docent Nederlandse taalkunde extra muros beschikt niet over leerboeken,
die speciaal voor zijn doelgroep samengesteld zijn.

3. Ook voor demoedertaalstudenten Nederlands zijn er helaas te weinig bruikbare
leerboeken.

(Een apart probleem vormt de grammaticale terminologie, maar dat zou het thema
van een aparte workshop kunnen zijn.)
Over punt twee en drie wil ik nog een enkele opmerking maken. Wat betreft de

behoefte aan didactisch uitgewerkte leerboeken voor Duitstalige neerlandici bij
voorbeeld denk ik aan mijn collega's Engels of Frans. Die zitten wat dat betreft op
rozen, gezien de door verschillende uitgeverijen aangeboden reeksen van
leerboeken, speciaal geschreven voor het universitair onderwijs van de taalkunde
van het Engels of van de Romaanse talen in Duitsland. Dat er voor het Nederlands
geen dergelijke reeks bestaat heeft economische redenen.
Dat er volgens mij ook maar betrekkelijk weinig leerboeken in Nederland en België

verschijnen die voor onze doeleinden bruikbaar zijn, heeft misschien iets te maken
met ‘het huidige wetenschappelijke klimaat in de taalkunde’, zoals Haeseryn en De
Rooij (1985, p. 8) dit terughoudend hebben uitgedrukt; dat wil zeggen met de vaak
te theoretische oriëntatie van de Nederlandse linguïstiek. En zelfs binnen deze
theoretische oriëntatie moeten we dan nog een betreurenswaardige eenzijdigheid
constateren, met als gevolg dat andere theorieën, die bij voorbeeld een duidelijke
relevantie hebben ten aanzien van een meer praktijkgerichte
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taakbeschouwing, in de Nederlandse linguïstiek geheel verwaarloosd worden.
In het Duitse taalgebied - en niet alleen daar - is bij voorbeeld de

valentie-grammatica een buitengewoon belangrijke rol gaan spelen in de
praktijkgerichte taalhandboeken. De nieuwe Duden-Grammatik (1984) evenals de
pas verschenen zeer uitgebreide Deutsche Grammatik van Ulrich Engel (Engel
1988) zijn wat de syntaxis betreft geheel of ten dele volgens deze theorie bewerkt,
daarnaast hebben vooral ook linguïsten die zich met het onderwijs Duits als vreemde
taal bezighouden uitstekende valentiewoordenboeken doen verschijnen.
Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat de valentiegrammatica een zeer geschikt

kader biedt voor het taalkundig onderwijs aan anderstaligen en ik vind het daarom
een gemiste kans, dat bij voorbeeld het syntactische gedeelte van de Algemene
Nederlandse Spraakkunst (ANS) hier helemaal geen rekening mee houdt.
Een uitzondering voor het Nederlands vormt tot nu toe de taalbeschouwelijke

grammatica van De Schutter van Van Hauwermeiren (1983) en de lexicografie het
Basiswoordenboek Nederlands (De Kleijn en Nieuwborg 1983) en het Groot
woordenboek van hedendaags Nederlands (Van Sterkenburg en Pijnenburg 1884),
dat de lexicografische methode van Wahrig volgt.

Samenvattend kunnen we stellen: in de praktijk van het universitair onderwijs
Nederlandse taalkunde extra muros kunnen we, met de genoemde handicaps voor
ogen, op twee manieren te werk gaan:

- òf we moeten het materiaal waarmee we werken zelf samenstellen;
- òf we moeten aan de slag gaan met Nederlandse leerboeken.
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Overeenkomsten en verschillen tussenNederlandse enHongaarse
vaste woordverbindingen
Erzsébeth Mollay

De contrastieve analyse van vaste woordverbindingen (vw's) waarbij meestal
taalvormen van een vreemde taal met die van de moedertaal vergeleken worden,
is een terrein dat gekenmerkt wordt door een speciale wisselwerking tussen theorie
en praktijk. Op het praktische gebied bevinden zich de bekende problemen die zich
voordoen bij het onderwijzen van een vreemde taal, het tolken en vertalen, en het
redigeren van een woordenboek. Hoe belangrijk vw's in de taal zijn, welke
moeilijkheden ze geven in onderwijs en lexicografie heeft P. de Kleijn in zijn artikel
(De Kleijn, 1988) duidelijk uiteengezet. Er blijkt nog heel wat te doen: op het
vw-terrein moeten methoden ontworpen worden voor het taalonderwijs en voor de
systematiek van woordenboeklemma's. Allereerst moeten de vw's worden
geïnventariseerd. Vooral de praktische problemen geven aanleiding tot het
theoretisch onderzoek omtrent vw's. Ze voeren tot nadenken over fundamentele
linguïstische vragen zoals: Wat is een woord?, wat is een metafoor?, wat is het
verschil tussen spreekwoorden en gezegden? enzovoort. De resultaten van deze
theoretische onderzoekingen kunnen als het goed is worden gebruikt in de
taalkundige praktijk, bij voorbeeld in het samenstellen van oefeningen voor het
vreemde-taalonderwijs of in de onderbrenging van vw's in het woordenboek.
In verband met vw's merkt P. de Kleijn op: ‘En weten betekent hier natuurlijk niet:

nagaan hoe het in de moedertaal is. Die loopt soms wel maar vaker niet parallel
met het Nederlands.’ (De Kleijn, 1988, p. 3) Hierbij kunnen we aanknopen: de leerder
moet de overeenkomsten en verschillen bewust leren kennen en daarom moet het
onderwijs gebaseerd zijn op resultaten van contrastief onderzoek. Piet de Kleijn
behandelt in zijn artikel vooral de taken die verband houden met Nederlandstalig
vw's-onderzoek: inventarisatie, onderbrenging in verklarende woordenboeken,
frequentielijsten enzovoort.

De impuls tot contrastieve studie van Nederlandse en Hongaarse vw's ontving ik
uit de onderwijspraktijk. Mijn onderzoek is op de
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praktijk gericht, natuurlijk op het nut voor het leren van het Nederlands als vreemde
taal, het tolken en vertalen en het redigeren van een (gepland) Nederlands-Hongaars
handwoordenboek.
Het praktische doel maakt degelijke theorievorming noodzakelijk. Niet alleen de

docent, ook de leerling dient de aard van vw's en de bijbehorende problemen
theoretisch te kennen. Zoals bekend, is de vw een ingewikkeld verschijnsel, de
meest fundamentele vragen zijn niet beantwoord. Classificatie is daardoor zeer
moeilijk, om maar te zwijgen Van definiëring.
Gezien ons praktisch doel, is het niet onze taak, de theoretische problemen

omtrent vw's definitief op te lossen, maar om te bepalen, welke theoretische basis
wij voor ons doel geldig achten. De allereerste vraag is wat voor taalvormen wij tot
de vw's rekenen. Voor het genoemde doel zijn mijns inziens de volgende
eigenschappen van vw's van belang:
1. ze bestaan uit meerdere woorden (over de brug komen);
2. de woorden waaruit ze bestaan, vormen een semantische eenheid (‘betalen’);
3. de semantische eenheid, dat wil zeggen de betekenis van het geheel, is niet

af te leiden uit de afzonderlijke betekenis van de bestanddelen;
4. geen bestanddeel kan gemist of vervangen worden, en
5. de syntactische vorm is onveranderbaar.

(Voor het begrijpen van de theoretische principes krijgt de leerling natuurlijk ook
voorbeelden in zijn of haar moedertaal gepresenteerd.)
De genoemde kenmerken hoeven niet allemaal tegelijk bij elk concreet geval

aanwezig te zijn.
Voor bovengenoemd voorbeeld (over de brug komen) geldt bij voorbeeld niet dat

de syntactische vorm volstrekt onveranderlijk is. In een zin gebruikt neemt het
werkwoord van de uitdrukking (‘komen’) de vereiste vervoegde vorm aan. Wel
onveranderbaar zijn de complete spreekwoorden zoalsWie waagt, die wint of Keulen
en Aken zijn niet op één dag gebouwd. Bij Wie waagt, die wint ontbreekt daarentegen
kenmerk 3: de betekenis van het geheel kan zonder problemen uit de betekenis
van de afzonderlijke woorden afgeleid worden. Hetzelfde geldt voor verbindingen
als een voorstel doen, weerklank vinden. Toch bezorgen deze verbindingen docent
en leerling meer moeilijkheden dan enkele woorden. Bij spreekwoorden ontbreekt
kenmerk 2, dat toch in de definitie van vw's voor essentieel gehouden wordt.
Spreekwoorden zijn in tegenstelling tot de meeste andere vw's geen sememen,
geen lexicale eenheden, maar ze formuleren een gedachte. Hun betekenis bestaat
uit een inhoud die voor een algemene waarheid wordt gehouden. Daarnaast hebben
de spreekwoorden enkele kenmerken met de andere vw-typen gemeen.
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Een vw is een ingewikkelder lexicale eenheid dan een woord en geeft de leerder of
gebruiker van een vreemde taal dan ook meer moeilijkheden. Om te beginnen is
een vw omvangrijker dan een woord, terwijl de samenstellende delen onveranderlijk
zijn. De echte complicatie wordt echter veroorzaakt door de dubbele bodem in hun
semantiek. Over de brug komen, betekent als vaste verbinding iets heel anders dan
als vrije verbinding, namelijk ‘betalen’, of ‘zich bloot geven’. Men moet van de -
gekende - zelfstandige betekenis van de afzonderlijke woorden afstand nemen ten
behoeve van de betekenis van het geheel, waarin meestal niets te herkennen is
van de zelfstandige betekenis van de bestanddelen. Deze dubbele bodem vergroot
de mogelijkheid van interferentie. Daar komt nog iets bij. De meeste vw's hebben
een specifieke stilistische waarde die hun synoniemen missen. Hij heeft veel op zijn
kerfstok is expressiever, levendiger dan hij heeft veel misdaan. Deze stilistische
waarde komt voort uit het beeld dat door de letterlijke betekenis gevormd wordt.
Dus hoewel de uitdrukking in de overdrachtelijke betekenis gebruikt wordt, mag ook
de letterlijke betekenis niet helemaal buiten beschouwing worden gelaten.
Het kan dus nuttige resultaten opleveren als we het fraseologisch systeem van

een taal inventariseren en met dat van een andere taal vergelijken.

De meest geschikte methode voor het contrastief onderzoek bleek de vw's op basis
van de semantische equivalentie (de idiomatische, overdrachtelijke betekenis) met
elkaar te vergelijken (Hessky, 1980). Lang niet elke vw heeft in de andere taal een
vw als semantisch equivalent. Daarom is het doelmatig het onderzoek unilateraal
te verrichten. Het is voordeliger van de vreemde taal uitgaande de semantische
equivalenten in de moedertaal te zoeken, omdat onze kennis van de moedertaal
altijd beter is dan die van een vreemde taal. Er bestaat een zeer omvangrijke
verzameling Hongaarse spreekwoorden en gezegden van de Hongaarse lexicograaf
Gábor O. Nagy (Nagy, 1982).
We gaan dus van de Nederlandse vw uit en ondezoeken of er onder de Hongaarse

equivalenten eveneens vw's te vinden zijn. Zo ja, dan vergelijken we ook de letterlijke
betekenis (eventueel ook syntactische structuur, valentie, gevoelswaarde). Op deze
manier heb ik vijf typen equivalentie onderscheiden, die hierna worden behandeld.
De leerder moet weten welke vw's-typen de twee talen gemeen hebben. Tot een

redelijke talenkennis behoort ook een ‘voorraad’ van vw's van al die typen. Een niet
onbelangrijk bijproduct van contrastieve analyse is een inventaris van voorbeelden.
Omdat tot de vw's heel verschillende soorten uitdrukkingen kunnen worden gerekend,
is het doelmatig de voorraad onder te verdelen. Ik heb
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verschillende soorten vw's met uiteenlopende structuren bij het onderzoek betrokken:
spreekwoorden, zegswijzen, werkwoordelijke uitdrukkingen zonder beeldspraak
(die meestal met meerdere woorden iets omschrijven wat ook met een enkel
werkwoord gezegd kan worden, bij voorbeeld een bezoek brengen aan) en ook een
bepaald type samenstellingen zoals apenliefde, monnikenwerk, die ook kenmerken
van vw's vertonen: zij bevatten een beeldspraak, die synchroon onverstaanbaar,
alleen cultuurhistorisch verklaarbaar is, zoals ook bij zegswijzen het geval is.

Aan de hand van het verzameld en onderzocht materiaal heb ik de volgende vijf
typen equivalentie tussen Nederlandse en Hongaarse vw's onderscheiden:

Type I: ‘volledige equivalentie’
De Nederlandse en de daarme semantisch equivalente Hongaarse vw's drukken

dezelfde overdrachtelijke betekenis met dezelfde beeldspraak uit: ook de
samenstellende delen van de uitdrukking afzonderlijk zijn elkaars equivalenten in
beide talen. Een paar voorbeelden van Nederlandse vw's die ‘letterlijk’ in het
Hongaars kunnen worden vertaald.
Spreekwoorden: Blaffende honden bijten niet, Wie een kuil graaft voor een ander,

valt er zelf in. Zegswijzen: Iemand de deur wijzen, Veel op zijn kerfstok hebben, Iets
uit zijn mouw schudden. Verbale uitdrukkingen: verschillen vertonen, een voorstel
doen, een keer nemen. Composita: haarkloverij, zevenslaper. Hoewel de oorsprong
en de oorzaken van deze volledige overeenkomst verschillend zijn, vormen deze
vw's bij het vreemdetaalverwerven een homogene groep:
1. ze zijn het gemakkelijkst te leren en kunnen dus ook in het onderwijs aan

niet-gevorderden worden gebruikt;
2. resultaten van het unilateraal onderzoek zijn tevens bilateraal geldig.

In het onderwijs van de vreemde taal kunnen vw's van dit type een nuttige rol spelen.
Reeds beginners kunnen de dubbele bodem van de betekenis doorzien en dus de
stijlwaarde van de vw. Spreekwoorden zijn vaak ware kunstwerken van de taal. De
werkwoordelijke uitdrukkingen hebben over het algemeen geen bijzondere
gevoelswaarde, maar de leerder kan er al gauw abstracte inhouden mee uitdrukken.
Voor degene die vertaalt of tolkt, is het nuttig te weten welke vw's woord voor

woord te vertalen zijn, om dezelfde idiomatische betekenis expressief uit te drukken.
Dat de Nederlandse en de Hongaarse vw's elkaars ‘precieze vertalingen’ zijn,
betekent natuurlijk niet - zoals ook bij vrije verbindingen - dat de grammatische
structuren van de twee betreffende vw's precies
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gelijk zijn. De vw's bevatten elk de eigen grammaticale kenmerken van de
afzonderlijke taal.

Type II: ‘kleine verschillen’
Deze groep verschilt van type I doordat de letterlijke betekenis van de Nederlandse

en Hongaarse vw niet helemaal dezelfde is. Het is niet altijd goed te bepalen of de
letterlijke betekenissen volledig identiek zijn of dat er kleine verschillen zijn. De
verschillen zijn meestal zo klein dat de leerling de vreemdtalige vw als het
semantische equivalent van een vw in zijn moedertaal toch herkent. Hieronder treft
u enkele voorbeelden aan.

HongaarsNederlands
Spreekwoorden:

veel koks verzouten de soepveel koks verzouten de brij
een gegeven paard moet men niet naar
de tanden kijken

Een gegeven paard moet men niet in de bek
zien
Zegswijzen:

water voor zijn molenkoren op zijn molen
water naar de Donau dragenwater naar de zee dragen

Nominale uitdrukkingen:
aanstoot opwekkenaanstoot geven
een verdrag bindeneen verdrag sluiten
een beslissing brengeneen beslissing nemen

Type III: ‘ander beeld’
Het meest interessant zijn de gevallen waarin de twee talen eenzelfde

overdrachtelijke betekenis door geheel verschillende beelden uitdrukken. Als we
de beeldspraak van de talen met elkaar vergelijken, zien we dat die uit de
karakteristieke geografische en sociale omgeving van het betrokken volk voortvloeit
en de verschillende denk- en leefwijze weerspiegelt. De Nederlandse spreekwoorden
en zegswijzen hebben vaak een beeld dat aan het water en zijn omgeving ontleend
is. Bij voorbeeld:

HoongaarsNederlands
Zegswijzen:

in dezelfde schoenen lopenin hetzelfde schuitje zitten
van de ene emmer in de andere rakenVan de wal in de sloot raken
een huik na de regenbuimosterd na de maaltijd
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Spreekwoorden:
men moet zich niet verder strekken dan
de deken lang is

Men kan niet verder springen dan zijn
polsstok lang is

Type IV: ‘vw zonder vw-equivalent in de andere taal’
Het leren van vreemde talen kan bijzondere moeilijkheden geven als voor een

Nederlandse vw in het Hongaars geen vw te vinden is, alleen maar een enkel woord,
of zelfs dat niet. Men moet dan zijn toevlucht nemen tot een omschrijving. Het is in
dat geval moeilijk de betekenis goed te begrijpen en te onthouden, omdat de leerder
noch in de letterlijke betekenis, noch in demoedertaal een steun vindt. Dezemoeilijke
groep is groot en bevat frequent gebruikte vw's. Veel van deze vw's bevatten
beeldspraak die uit de specifieke leefwijze van de Nederlandse taalgemeenschap
voortvloeit. Voorbeelden van Nederlandse vw's die in het Hongaars slechts met één
woord, òf met een vrije verbinding, òf met een betekenisomschrijving kunnen worden
weergegeven zijn:

Aal is geen paling;
De laatste loodjes wegen het zwaarst;
's Lands wijs, 's lands eer;
Ergens geen been in zien;
Buiten de waard rekenen,
iets met de natte vinger doen,
in de rode cijfers raken.

Nominale omschrijvingen:
Kou vatten;
Ontslag nemen;
Aan de kook brengen;
Overleg plegen.

Voor sommige Nederlandse vw's vinden we geen semantisch equivalente vw in de
Hongaarse standaardtaal, maar wel in Hongaars regionaal of archaïsch taalgebruik,
bij voorbeeld Hoge bomen vangen veel wind en Gedane zaken nemen geen keer.
Type V: ‘valkuil’
Ware valkuilen zijn dié vw's waarin de leerling ten onrechte een volledig

equivalente vw van de moedertaal meent te herkennen. De letterlijke betekenis is
in beide talen overeenkomstig, de overdrachtelijke niet.
Bij voorbeeld: de Nederlandse uitdrukking de kat op het spek binden doet denken

aan de Hongaarse zegswijze kecskére bízza a káposztát ‘de kool aan de geit
toevertrouwen’. De betekenis van de Nederlandse vw is ‘iemand in verleiding
brengen’, die van de Hongaarse is daarentegen ‘iets aan iemand toevertrouwen die
daar misbruik van zal maken’.
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De Nederlandse uitdrukking iemand de ogen uitsteken betekent ‘iemand jaloers
maken’. De letterlijke Hongaarse vertaling betekent ‘iemand met een kleinigheid
proberen tevreden te stellen’.
De uitdrukking ergens met schele ogen naar kijken betekent ‘iets jaloers aanzien’,

de letterlijke Hongaarse vertaling betekent daarentegen ‘iets met tegenzin aanzien’.
Ten slotte een compositum: de letterlijke Hongaarse vertaling van het Nederlandse

compositum zoutzak wordt in het Hongaars schertsend gebruikt voor een kindje,
dat zwaar is, moeilijk op te tillen. Het Nederlandse woord betekent daarentegen
iemand die in een uitgezakte houding zit, niet rechtop, krachteloos, zonder energie.
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Didactische problemen bij het werkenmet Nederlandse leerboeken
in het onderwijs Nederlandse taalkunde extra muros
H. Eickmans

Nederlandse taalkundige leerboeken gaan ervan uit dat de gebruikers, studenten
en docenten, ‘native speakers’ zijn, dus als moedertaal Nederlands spreken; dat is
vanzelfsprekend en kan geen punt van kritiek vormen.
Niettemin is het voor anderstaligen een probleem, omdat deze de moedertalige

competentie en het nodige taalgevoel missen om bepaalde uitspraken en
voorbeelden te kunnen beoordelen.
Heel vaak betekent dit dat Nederlandse leerboeken te weinig uitleg geven. Dingen

die voor een Nederlander zonder meer duidelijk zijn, dienen voor anderstaligen
uitvoeriger verklaard te worden. Soms is het echter ook omgekeerd. Bepaalde
verschijnselen, die om historische redenen voor een Nederlander een tamelijk
ingewikkelde verklaring nodig maken, zijn voor de spreker van een anders
gestructureerde taal - zoals het Duits - contrastief, dus in vergelijking met zijn eigen
moedertaal eenvoudiger te begrijpen. Daartegenover staat dan helaas weer het feit,
dat het vaak juist de moedertalige grammatica is, die het inzicht in de structuur van
een vreemde taal bemoeilijkt en belemmert.
Ik zal dit uitleggen aan de hand van de objecten in het Nederlands. De

morfologische vereenvoudiging van het Nederlands, in casu het verlies van de
naamvalsvormen van het zelfstandig naamwoord, heeft een verregaande
consequentie gehad voor het taalgevoel van de Nederlandstaligen ten opzichte van
de objecten. De noties ‘direct object’ of lijdend voorwerp en ‘indirect object’
(meewerkend voorwerp e.a.) ondergaan in het Nederlands een herdefinitie, omdat
de casusonderscheiding datief/accusatief ontbreekt.
Voor een Nederlander bestaat logischerwijs geen verschil tussen de objecten in

de zinnen:

Ik sla hem.
Ik help hem.
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Beide zijn directe objecten en beide worden bij passivering subject:

Hij wordt geslagen.
Hij wordt geholpen.

Voor een Duitstalige student is dit maar moeilijk te begrijpen, want zijn eigen
taalgevoel zegt hem, dat hij in de eerste zin met een direct object (=accusatief) en
in de tweede met een indirect object (=datief) te maken heeft, dus:

Ich schlage ihn.
Ich helfe ihm.

Passief:

Er wird geschlagen.
Ihm wird geholfen.

(Zoals trouwens ook in het Mnl.: Hem werd geholpen.)

Door het verlies van de casusonderscheiding datief/accusatief ontstaat er in het
Nederlands een uniforme groep van - in termen van de valentiegrammatica -
divalente werkwoorden, dat wil zeggen van werkwoorden, die één object bij zich
hebben. In vroeger Nederlands waren er net zoals in het hedendaags Duits divalente
werkwoorden met een accusatief = direct object en zulke met een datief = indirect
object; naast helpen noem ik als voorbeelden nog dienen en gehoorzamen:

Men kan geen twee heren dienen. (Matth. 6:24)
Hij was er niet mee gediend.
Hij gehoorzaamt mij.
Ik word gehoorzaamd.

Het is buitengewoon interessant de beschrijving van dit fenomeen in de Nederlandse
grammatica's van de laatste honderd jaar na te gaan. De ook vandaag nog lang
niet achterhaalde Nederlandse spraakkunst van Den Hertog (deel I, 1892) kent nog
divalente verbamet een indirect object: gehoorzamen behoort er volgens Den Hertog
bij. Hij probeert hiervoor een inhoudelijke definitie te geven (Den Hertog 1973, p.
57 vv.):

Het meewerkend voorwerp is de naam of de aanduiding van de
zelfstandigheid, die in het algemeen op actieve wijze betrokken is in de
werking of toestand, die het gezegde van het onderwerp vermeldt.

Toch ziet ook Den Hertog de problemen die vooral de leerlingen bij het
onderscheiden van de twee soorten object zullen hebben en hij voegt een didactische
opmerking toe (p.59):

Het inzicht, dat benaming en definitie van het tweede object het algemeen
karakter ervan vrij juist uitdrukken,
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kan door de leerlingen pas verkregen worden, wanneer ze tal van deze
voorwerpen hebben waargenomen.
In het begin zullen ze dit karakter in alle gevallen even zuiver willen
herkennen en zullen ze bezwaren ontlenen aan voorbeelden, waarin de
actieve betekenis van het meewerkend voorwerp zeer verbleekt is. Maar
langzamerhand zullen zij gaan begrijpen, dat de algemene betekenis van
het voorwerp daardoor niet weggecijferd wordt en het zal hun dan tevens
duidelijk worden, hoe door wijzigingen in de voorstelling of door
achteloosheid vroegere datief-objecten accusatief-objecten konden
worden. Ook wordt dan, wanneer zij het Duits gaan beoefenen, het raadsel
voor hen opgelost, waarom werkwoorden, welke in onze taal een lijdend
voorwerp hebben, bij onze naburen, wier taalzin zoveel gevoeliger dan
de onze voor de kracht van de datief is, een meewerkend voorwerp
hebben.

Ondanks alle pogingen van Den Hertog de notie indirect object in verband met
divalente werkwoorden te handhaven volgen de latere grammatica-schrijvers hem
niet.
Volgens De Vooys is gehoorzamen een halve eeuw nadien een transitief

werkwoord met een direct object, hij schrijft (De Vooys 1947, p. 306):

Opmerkelijk is nu, dat bij de (...) werkwoorden: (iemand) gehoorzamen,
vertrouwen, waarbij een direct object ontbreekt, het oorspronkelijke
datief-object overgaat in een direct object bij het transitief geworden
werkwoord, zodat de passieve constructie: ‘ik word gehoorzaamd,
vertrouwd’ mogelijk wordt.
Hetzelfde doet zich voor bij een vierde rubriek van verba, die betrekking
hebben op verhoudingen in de ruimte, als naderen, volgen, bijstaan,
ontwijken e.d.

Hij komt dan wel tot een heel andere conclusie dan Den Hertog: ‘De deflectie bij
het oude datief- en accusatief-object heeft de duidelijkheid niet geschaad.’ (p. 305)

Voor de nieuwe grammatica's uit de jaren tachtig bestaat het probleem überhaupt
niet meer. De Schutter/Van Hauwermeiren (1983, p. 104) beschouwen de genoemde
gevallen in het kader van hun valentiebeschrijving consequent als direct object, ook
al voegen ze er nog aan toe dat bij sommige zinnen ‘heel wat traditioneel geschoolde
taalbeschouwers zullen aarzelen’ of zelfs ‘categorisch met ‘neen’ reageren’ en wel
juist bij die zinnen, ‘waarin sommige talen (o.a. het Duits) geen accusatief gebruiken
zoals voor de meeste DO's, maar een datief.’
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De ANS gaat niet expliciet in op dit thema. Uit de opmerking dat zinnen met een
indirect object op een enkele uitzondering na ook altijd een ander voorwerp bevatten,
kunnen we wel opmaken dat alle voorwerpen van divalente verba als directe objecten
worden beschouwd.

Een volgens mij inconsequente uitzondering is voor de ANS gehoorzamen, waarbij
men het voorwerp als indirect object beschouwt. Dit heeft als gevolg, dat men ook
bij de passivering gehoorzamen als uitzondering moet vermelden, want het gedraagt
zich gewoon als een transitief werkwoord. Ook volgens de ANS (p. 1053) is namelijk
de zin:

De ouderen wordt tegenwoordig niet meer gehoorzaamd.

uitgesloten, het moet luiden:

De ouderen worden tegenwoordig niet meer gehoorzaamd.

Tot zover de grammaticale feiten.

Bij mijn werkcollege ‘Inleiding in de syntaxis van het Nederlands’ gebruik ik het boek
van Pollmann en Sturm (1977): Over zinnen gesproken , dat ik op veel punten juist
ook voor anderstalige studenten een geslaagde inleiding vind.
Wat de introductie van de voorwerpen betreft is het boek maar ten dele bruikbaar

voor het onderwijs aan Duitstaligen, omdat het zoëven geschetste probleem, vanuit
een Nederlands oogpunt volkomen terecht, verwaarloosd wordt.
In dit geval moet ik als docent duidelijk maken, dat de notie direct object in het

Nederlands door de morfologische vereenvoudiging een betekeniswijziging heeft
ondergaan en dat er daarom in het Nederlands transitieve werkwoorden zijn, die in
het Duits een intransitieve tegenhanger hebben. Omgekeerd zijn de pogingen, die
in dit boek gedaan worden om voor Nederlandstaligen het verschil uit te leggen
tussen directe en indirecte objecten veel te omslachtig voor iemand die - bewust of
onbewust - de zinnen vergelijkt met de Duitse pendants en dan puur qua vorm kan
beslissen of iets direct of indirect object is.
De contrastieve behandeling van de objecten in het Nederlands is dus aan de

ene kant didactisch noodzakelijk om bepaalde misverstanden en foute interpretaties
uit te sluiten, aan de andere kant geeft zij ook onder een algemeen linguïstisch
gezichtspunt de mogelijkheid, de gevolgen van naamvalsverlies voor de structuur
van een taal en voor het taalgevoel van de sprekers van die taal evident te maken.

En zo zouden we nog veel voorbeelden kunnen geven, die het belang van de
contrastieve grammatica voor de didactiek van de taalkunde van een vreemde taal
duidelijk maken.

Colloquium Neerlandicum 10 (1988)



191

Met een laatste voorbeeld wil ik de moeilijkheden schetsen, die het gebrek aan
taalkennis en/of taalgevoel kan opleveren bij het werken met een Nederlands
leerboek. Ariane van Santens leerboek Morfologie van het Nederlands acht ik dan
wel niet in alle opzichten geslaagd, maar het is toch een bruikbare basis voor een
werkcollege woordvorming. Het terrein van de Nederlandse woordvorming lijkt op
het eerste gezicht voor Duitstaligen niet zo problematisch, omdat er qua vormopbouw
nauwelijks principiële verschillen tussen het Duits en het Nederlands bestaan. Bij
nadere beschouwing zien we echter al gauw dat het verschil tussen systeem en
norm, tussen datgene wat qua taalsysteemmogelijk is of zoumoeten zijn, en datgene
wat door de taalgemeenschap in feite wordt gerealiseerd, bijna nergens zo groot is
als op het vlak van de woordvorming. Vanuit het taalsysteem bekeken verschilt de
substantiefcompositie in het Nederlands en Duits niet of nauwelijks. (Het probleem
van de zogenaamde bindingsklanken laat ik hier buiten beschouwing al is het een
goed voorbeeld voor een moeilijk ‘didactiseerbaar’ onderwerp.) In de praktijk is er
echter een heel groot verschil doordat het Nederlands over het algemeen in mindere
mate van deze procedure gebruik maakt, vooral als het gaat om samenstellingen
met meer dan twee leden. Ik geef een paar voorbeelden uit een willekeurige Duitse
krant van deze dagen: ‘Atemwegserkrankungen’, ‘Gefangenenhilfeorganisation’,
Verbrauchsteuererhöhungen’, ‘Landesbeamten-Arbeitszeit’, ‘Teilruhestandregelung’.
Aan dergelijke woorden heeft De Vooys ongetwijfeld gedacht toen hij zijn

grammatica (p. 178) voor de ‘afschrikwekkende Duitse voorbeelden’ waarschuwde.
Over dit contrastief buitengewoon belangrijke aspect dat veel of alles te maken heeft
met taal- of stijlgevoel, vinden we in het vele bladzijden omvattende hoofdstuk over
samenstellingen geen enkel woord. Wel komen we het voorbeeld
‘contactgeluidsisolatieverbetering’ tegen, zonder een opmerking erover, dat dit -
moge het dan qua vorm mogelijk zijn - stilistisch slecht Nederlands is.

Ook bij de behandeling van de productiviteit, frequentie en vooral ook de betekenis
van afleidingen wordt doorgaans - meestal impliciet - een beroep gedaan op het
taalgevoel en de taalkennis van een moedertaalspreker. Dit wordt bijzonder duidelijk
bij de vragen en oefeningen. Ik noem als voorbeeld vraag 1 bij hoofdstuk 2: ‘Bepaal
of de volgende procédé's produktief zijn of niet’. Dit soort vragen plaatst anderstalige
studenten voor onoplosbare problemen en kunnen alleen door het raadplegen van
grammatica's of speciale morfologische studies beantwoord worden. Ook het werken
met de tekst wordt bemoeilijkt doordat vele voorbeelden gegeven worden die zelfs
niet tot een uitgebreide woordenschat
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van anderstaligen behoren en wier geïdiomatiseerde betekenis de studenten extra
muros dus bijna nooit kennen.

De conclusie is, dat bij alle grammaticale onderwerpen, waar het taalgevoel en/of
de competentie van een moedertaalspreker verondersteld wordt, de Nederlandse
taalkundige leerboeken te weinig uitleg geven. Op deze punten valt dientengevolge
heel Wat extra werk te doen voor de docent taalkunde extra muros.
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Valentie - Stiefkind in de Nederlandse taalkunde
Robert Leclercq

In de Europese taalkunde neemt het bewustzijn, dat zinsstructuren ook zelf betekenis
dragen, in de loop van de twintigste eeuw langzaam toe. Zo heeft het thema-rhema-
(topic-comment-)onderzoek al heel wat licht doen vallen op de communicatieve
functie van de woordvolgorde.
Maar ook de verticale, hiërarchische structuren in de zin zijn niet willekeurig: deze

hangen nauw samen met de betekenis van de in de zin voorkomende verba en
nomina. De meeste structuralistische richtingen in de taalwetenschap gaan aan dit
belangrijke fenomeen geheel voorbij. In de meer functioneel georiënteerde
grammatica is voor deze relatie tussen vorm en betekenis van een syntactische
structuur de term ‘valentie’ sinds jaren in gebruik. Valentie is een eigenschap van
de verbale en nominale woordsoorten. De verbale valentie is de potentie van het
werkwoord, op grond van zijn betekenis woorden en woordgroepen als zinsdelen
aan zich te binden.

(1) het meisje opent het raam

(Valente zinsdelen zijn onderstreept.) De verbale kern van de zin is ‘openen’.
‘Openen’ bindt op grond van zijn betekenis twee componenten aan zich: a. iemand
die opent en b. iets dat geopend wordt. ‘Openen’ kent dus twee valente zinsdelen.
Het werkwoord is bivalent.

(2) zij geeft hem het boek

De verbale kern ‘geven’ bindt op grond van zijn betekenis drie componenten aan
zich: a. iemand die geeft, b. iets dat gegeven wordt en c. iemand aan wie gegeven
wordt. ‘Geven’ kent drie valente zinsdelen. Het werkwoord is trivalent.
Valente zinsdelen noemen we met de Franse linguïst Tesnière (1959) Actanten

(afgekort: A). Niet-valente zinsdelen zijn - eveneens met Tesnière - Circonstanten
(afgekort: C). De non-valente C staat dus buiten de valentie van de verbale kern,
dat wil zeggen hij is niet alleen weglaatbaar - weglaatbaar is ook elke niet
obligatorische A, bij voorbeeld ‘hem’ in de zin ‘ik geef (hem) een boek en wat geef
jij?’ de C vormt ook een eigen
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propositie, een ‘zin’ in de zin, hij is zelf een gecondenseerde zin en is daarom door
middel van een plaatsvervangend proverbum (‘doen’ voor handelingsverba,
‘gebeuren’ voor procesverba, ‘zijn’ voor toestandsverba) in een zelfstandige zin
transformeerbaar:

zij geeft hem het boek graag morgen(3)
graag= Czij geeft hem het boek en doet dat graag
morgen= Czij geeft hem het boek en doet dat morgen

De A is niet transformeerbaar, hij kan vanwege zijn afhankelijkheid van het verbum
niet van de kernzin worden gescheiden:

hem= Azij geeft het boek en doet dat hem
hij stierf in Parijsa(4)

in Parijs= Chij stierf. Dat gebeurde in Parijs
hij woonde in Parijsb

in P= Ahij woonde en dat gebeurde/was in Parijs*

‘Sterven’ is op grond van zijn betekenis monovalent, ‘wonen’ (=zich ergens bevinden)
is bivalent. Dat ook het sterven in 4a ergens plaatsvindt, heeft niets te maken met
de valentie van ‘sterven’ maar met het feit, dat elk handelen en elk gebeuren op
een bepaalde plaats en ook op een bepaalde tijd geschiedt. De mens is niet in staat
om buiten plaats en tijd te leven.
In 4a kan ‘in Parijs’ dus nooit syntactisch-semantisch, maar wel

pragmatisch-communicatief obligatorisch zijn, bij voorbeeld als antwoord op de
vraag: waar stierf hij? Het zinsdeel is dan rhematisch.

Naast mono-, bi- en trivalente werkwoorden kent het Nederlands ook quattrovalente:

(5) wie heeft die roman uit het Frans in het Nederlands vertaald?

en avalente (werkwoorden zonder actacten):

(6) het waait, het vriest.

Behalve de verba kennen ook de nomina - substantieven èn adjectieven - valentie:

a de vertaling van die roman uit het Frans in het Nederlands door je vriend
(vind ik geslaagd)

(7)

b de door hem uit het Frans in het Nederlands vertaalde roman

We concluderen: substantieven en adjectieven, die door nominalisering uit verba
ontstaan, behouden in principe de verbale valentie. Daarnaast beschikken ook alle
andere relationele begrippen over valentie:

a zij is een meisje (meisje = relationeel, = avalent)(8)
b zij is het meisje van mijn broer (meisje = relationeel, meisje - vriendin
van, = monovalent)
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a de toren is hoog (hoog = relationeel, = heeft grote hoogte)(9)
b de toren is drie meter hoog (hoog = relationeel, = heeft bepaalde hoogte,
hoog is monovalent)

We concluderen: de structuur binnen het zinsdeel wordt eveneens door de valentie
geregeld.

Een verdere conlusie luidt:
Polysemie van de verbale of nominale kern valt in een valentieanalyse direct op.

Polysemie verdicht zich syntactisch vaak tot homonymie. We definiëren homonymie
synchronisch: een homoniem is een woord met minstens twee valenties.
Een voorbeeld van verbale homonymie is ‘geloven’.

a ik geloof je (geloven= geloof schenken; bivalent, altijd met een persoonlijk
object als actant);

(10)

b ik geloof dat dat klopt (geloven= denken; bivalent, altijd met een
onpersoonlijk object als actant, dat aan de oppervlakte primair als zin,
secundair als onpersoonlijk demonstratiefpronomen (het, dat, dit) verschijnt;
c ik geloof in god/in het succes (geloven= zijn vertrouwen stellen in; bivalent,
altijd met een voorzetselvoorwerp met de prepositie ‘in’);
d ik geloof aan god/aan spoken (geloven= overtuigd zijn, dat iets bestaat;
bivalent, altijd met een voorzetselvoorwerp met de prepositie ‘aan’).

Het wordt steeds duidelijker: de verschillende betekenissen van een woord treden
in de regel in syntactisch-semantisch verschillende omgevingen op. Maar ze zijn
anderzijds ook te herkennen aan deze verschillende omgevingen. Met andere
woorden de structuur van een zin is dus geen toeval, maar een gevolg van het feit,
dat de verbale en nominale kernen telkens een bepaalde betekenis hebben. Daarbij
is de nominale valentie tegenover de verbale secundair: de verbale valentie regeert
de structuur van de gehele zin, de nominale valentie regeert de structuur binnen
het zinsdeel.

Voorbeeld 10 maakt duidelijk dat de betekenis van de verbale kern niet alleen het
aantal maar vooral ook de aard van de actanten vastlegt. We spreken van
kwantitatieve en kwalitatieve valentie. ‘Geven’ is trivalent: iemand maakt dat een
ander iets heeft. De semantische componenten iemand, een ander, iets zijn er in
deze betekenis van ‘geven’ altijd bij. Maar ze staan in de basisstructuur van zinnen
met ‘geven’ ook altijd in dezelfde vorm:
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(11) mijn zus geeft haar vriend de sleutel

mijn zus: nominatief (herkenbaar aan het substituut zij) A1 de sleutel: accusatief
(herkenbaar aan het substituut hem) A2 haar vriend: datief (herkenbaar aan het
substituut aan hem) A3 We zeggen nu: het werkwoord ‘geven’ heeft de structuur:
A1 - (A3) - A2

De A3 is in oppervlaktestructuren niet obligatorisch maar facultatief en staat daarom
tussen haakjes:

(12) ik geef een boek en wat geef jij?

Niet alleen ‘geven’ maar alle werkwoorden van de betekenisrichting ‘geven’ kennen
deze trivalente structuur:

(13) zij schenkt hem een horloge
hij leent haar dat boek
ik stuur je dat formulier
de jury kende haar de prijs toe (toekennen: iemand beslist
dat een ander iets krijgt)
hij liet de opvoeding van de kinderen aan haar over waarom gun je hem
dat niet?

Het syntactisch gedrag van een verbum is dus een gevolg van de betekenis van
dat verbum en geeft bijgevolg uitsluitsel over die betekenis. In een structuur A1-A2-A3
treden wel werkwoorden op met een geven-betekenis, maar bij voorbeeld geen
werkwoorden die een waarnemen, een proces of een toestand betekenen. Valentie
is in syntactische structuur uitgedrukte betekenis. Valentie heeft dan ook een
syntactische en een semantische component: we spreken van syntactische en
semantische valentie. Ons voorbeeld ‘geven’ is syntactisch en semantisch (geven=
iemandmaakt dat een ander iets heeft) trivalent. Tot de semantische valentie behoort
ook de semantische reikwijdte van een actant. Zo staat bij voorbeeld de A1 van
‘geven’ (in de betekenis ‘schenken’) alleen open voor persoonlijke subjecten. Heeft
de A1 betrekking op een zakelijk subject, dan krijgt ‘geven’ de betekenis ‘verschaffen’,
‘veroorzaken’:

(14) dat vele beton geeft aan het huis iets kouds.

Als bij ‘geven’ een A3 helemaal niet mogelijk is, krijgt het werkwoord de betekenis
‘van zich doen uitgaan’. De A1 kan nu zowel persoonlijk als zakelijk zijn:

(15) hij geeft een schreeuw - de lamp geeft weinig licht.

Naast A1, A2 en A3 bestaan er nog minstens de volgende actanten:
Aprep: de prepositionele actant, het traditionele voorzetselvoorwerp bij de
werkwoorden met een vaste prepositie:

(16) ik wacht op mijn tante
het gaat om de macht
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Apred: de predicatieve actant, het naamwoordelijk deel van het gezegde bij
koppelwerkwoorden:

(17) zij is lerares - zij is ziek

Aadv: de adverbiale actant, de bijwoordelijke bepaling, treedt op als Aloc (locatieve
actant) bij alle werkwoorden die in hun betekenis een locatieve component hebben:

(18) hij woont in Gent
ik breng je naar het station

Atemp (temporele actant) bij alle werkwoorden die in hun betekenis een temporele
component hebben:

(19) wanneer was dat? dat was gisteren

Amod: (modale actant) bij alle werkwoorden die een modale component in hun
betekenis hebben:

(20) de supporters gedroegen zich correct

Ainf: een infinitief als primaire actant hebben de werkwoorden die bevelen,
verzoeken, verbieden, toestaan betekenen:

(21) ze beval/verzocht/venbood/stond ons toe, te komen

Azin: een zin als primaire actant hebben de verba dicendi:

(22) a ze zei me dat jij niet komt
b ik denk dat je gelijk hebt

Met deze actanten en hun diverse combinaties worden in het Nederlands talrijke
verschillende syntactische structuurpatronen gevormd. Ik beperk me nu verder tot
enkele groepen van trivalente werkwoorden.
Dat bij verba dicendi een zin als actant opduikt, is geen toeval maar typisch voor

de betekenisstructuur van deze werkwoorden. Dat wat een subject ‘zegt’ (meedeelt,
schrijft, antwoordt) is in de regel een zin, een elliptische zin of een zinsequivalent.
We spreken niet in morfemen en lexemen maar in communicatieve eenheden, dat
wil zeggen in zinnen en teksten. De basisstructuur van deze werkwoorden is:
A1-A3-Azin (22a). Evenmin verwonderlijk is dat de werkwoorden die een ‘denken’
betekenen - een subgroep van de verba dicendi - een bivalente structuur hebben:
A1-Azin. Hier ontbreekt natuurlijk de adressaat (vgl. 22b). De inhoud van de Azin
kan in een pronomen gecondenseerd worden:

(23) hij zei me dat - ik denk dat

De accusatief ‘dat’ is hier echter geen A2, maar een secundaire, afgeleide structuur.
‘Dat’ is een anaforische vorm van de Azin. Ook de infinitief in de zin

(24) hij zegt niet te komen
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is geen primaire structuur. Deze infinitief is alleen mogelijk als het agens van ‘zeggen’
met dat van ‘komen’ identiek is. De primaire actant in beide zinnen (23 en 24) is
Azin. Dat dit de enig juiste interpretatie is, bewijst ook het feit dat er van
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enig betekenisverschil tussen ‘zeggen’ in (23) en (24) en in (22a) geen sprake is.
De zinsstructuur luidt steeds: A1 - (A3 -) Azin.
Evenmin toevallig als de Azin bij verba dicendi is de Ainf bij werkwoorden die een

bevelen/verzoeken/verbieden/toestaan betekenen. Dat wat
bevolen/verboden/toegestaan is, is altijd een handeling die een persoonlijk subject
van een object verwacht. De syntactische vorm waarin een handeling gekleed gaat
is logischerwijze primair de onbepaalde wijs, de infinitief:

(25) hij beveelt/verbiedt ons te komen.

Secundaire vormen zijn ook hier mogelijk:
a hij verbiedt ons dat (anaforisch pronomen)
b hij verbiedt ons dat wij komen (weinig gebruikelijk)
c hij verbiedt ons het deelnemen/de deelname aan de staking
(onder c zijn alleen gesubstantiveerde en genominaliseerde infinitievenmogelijk,
nomina actionis, die dus zelf handelingsvormen zijn).

De secundaire vorm b wijst op de semantische verwantschap van deze werkwoorden
met de verba dicendi. Primair blijft hier de Ainf. Zelfs daar waar een werkwoord van
deze groep soms met een zogenaamde vrije accusatief (A2) verbonden wordt, bij
voorbeeld

(26) hij verbiedt haar dit boek

verwijst deze accusatief niet naar het voorwerp alleen, maar vooral ook naar de
handeling, die het object ermee verricht:

hij verbiedt haar dit boek te lezen.

Zin 26 heeft inzoverre een elliptisch karakter.

Als proverbum voor deze relatief grote groep van werkwoorden kan ‘laten’ fungeren:

(27) hij laat ons komen.

Syntactisch treedt dit verbum altijd met een zuivere Ainf op, die geen secundaire
vormen naast zich duldt:

hij laat ons het komen + - hij laat ons dat +.

Semantisch vertegenwoordigt ‘laten’ beide betekenisrichtingen: ‘bevelen’ en
‘toestaan’.

Intussen is duidelijk, waarom een verbum dicendi als ‘zeggen’ met een primaire Ainf
verbonden kan worden, namelijk dan als ‘zeggen’ de betekenis ‘bevelen’ of
‘verzoeken’ aanneemt:

(28) a hij zei ons, op tijd te komen.

Deze zin betekent inderdaad iets heel anders dan:

b hij zei ons dat wij op tijd komen.
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Vergelijk ook het syntactische gedrag van ‘vragen’:

(29) a hij vraagt ons of we komen Azin (vragen= een vraag stellen (verbum
dicendi))
b hij vraagt ons te komen Ainf
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(vragen= verzoeken).

Anderzijds is ook duidelijk, dat ‘zeggen’, als met met een primaire A2 verbonden
wordt, eigenlijk geen verbum dicendi is:

(30) hij zegt ons de waarheid.

Deze zin betekent niet: hij zegt, dat het waar is. En ook niet:

hij zegt: ‘de waarheid’.

Het subject zegt niet ‘de waarheid’, het zegt iets anders, maar de spreker houdt het
gezegde voor waar. Deze betekeniscomponent (oordeel van de spreker over het
gezegde) onderscheidt dit ‘zeggen’ van het zuivere verbum dicendi. ‘Zeggen’ in (30)
heeft de structuur: A1 - (A3-) A2. En dat is niet toevallig de structuur van de
werkwoorden met een geven-betekenis. De structurele verwantschap, die hier
zichtbaar wordt tussen de werkwoorden, die een geven, een meedelen of een
bevelen (respectievelijk toelaten) betekenen, wordt gedekt door de semantische
verwantschap: al deze weerkwoordgroepen kennen een adressaat, aan wie een
agens iets geeft: meedelen= informatie geven, bevelen= bevel geven. Een
semantische analyse van een aantal werkwoorden toont deze verwantschap aan:

iemand maakt dat een ander iets heeftGEVEN =
iemand maakt dat een ander iets niet meer heeftAFNEMEN =
iemand maakt dat een ander iets weetMEEDELEN =
iemand maakt dat een ander iets niet weetVERZWIJGEN =
iemand maakt dat een ander iets doetBEVELEN =
iemand maakt dat een ander iets niet doet.VERBIEDEN =

Uit het voorafgaande concluderen we: verticale zinsstructuren zijn niet willekeurig,
maar ze vormen een afbeelding van de betekenisrichting van de verbale en nominale
kernen.

Als we alle werkwoorden op deze wijze zouden onderzoeken, zouden we niet alleen
komen tot een gefundeerde indeling van de werkwoorden volgens semantische
criteria, maar ook tot een gefundeerde indeling en beschrijving van syntactische
structuurpatronen, tot een syntaxis van het Nederlands op basis van de valentie.
Een zo opgebouwde syntaxis is geen ivoren-toren-wetenschap meer, maar wel een
levend hulpmiddel bij het oplossen van zo vele semantische en pragmatische
vraagstukken. Voordat het zover is, is er nog heel wat valentie-vooronderzoek te
verrichten.

Intussen is echter wel al duidelijk geworden, dat valentieanalyse van zeer groot
belang is voor de lexicografie. De behandeling van polysemie en homonymie in het
woordenboek is pas dan adequaat als er van de valentie wordt uitgegaan. De indeling
van een lemma als het werkwoord ‘zeggen’, waarvoor zowel van Dale Groot
Woordenboek
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der Nederlandse Taal als van Dale Groot Woordenboek Nederlands-Duits elf
betekenissen bieden, blijft voor de gebruiker - vooral voor de niet-Nederlandstalige
- problematisch, omdat nergens duidelijk naar het syntactisch verband, waarin een
bepaalde betekenis optreedt, wordt verwezen. Hadden de samenstellers dit wel
gedaan, dan was het hun ook opgevallen, dat sommige betekenissen zich soms
nauwelijks van andere onderscheiden (bij voorbeeld de betekenissen 2, 6 en 9 in
van Dale Nederlands, de betekenissen 0.4 en 0.10 in van Dale Nederlands-Duits),
dat anderzijds onder een bepaalde betekenis voorbeelden naast elkaar staan, die
‘zeggen’ in verschillende valenties en betekenissen voorstellen. Zo staan onder
betekenis 1 in van Dale Nederlands naast elkaar:

‘dat hij blij was hoef ik je zeker niet te zeggen’
(zeggen= meedelen, valentie: A1-A3-Azin trivalent)
‘hij zegt de waarheid’, ‘hij zegt niet veel’
(zeggen= spreken, valentier: A1-A2 bivalent)
‘hij zegt oom tegen mij’
(zeggen tegen + A2= noemen, valentie A1-A2-Apred trivalent)

Toch is ook in de Nederlandse lexicografie reeds een begin gemaakt met de
behandeling van lemma's vanuit de valentie, en wel in het Basiswoordenboek
Nederlands (De Kleijn en Nieuwborg, 1983). Bij vele van de 2000 woorden - zij het
lang niet bij alle - wordt naar de valentie onderscheiden, en wel naar de syntactische
valentie, nog niet naar de semantische, zodat bij een lemma als ‘inzien’ twee geheel
verschillende betekenissen (‘een rapport inzien’ en ‘een fout inzien’) met dezelfde
oppervlakte-valentie worden voorgesteld. Met enig valentie-vooronderzoek zijn ook
zulke problemen op te lossen.

Valentieonderzoek in de Nederlandse taalkunde

In de Nederlandse taalkunde staat het valentieonderzoek nog in de kinderschoenen.
Van alle moderne grammatici gaan alleen De Schutter en Van Hauwermeiren uit
van de valentie van de werkwoorden. De Schutter en Van Hauwermeiren (p. 32 em
vlg.) onderscheiden avalente, monovalente, bivalente en trivalente werkwoorden.
Binnen de afzonderlijke groepen wordt er in bescheidenmate verder gedifferentieerd
(p.31-39). Dat is zeker een hoopvol begin maar in dit korte bestek ook niet meer
dan dat. Omdat De Schutter en Van Hauwermeiren geen theoretische grondslag
zoeken voor hun valentiebegrip en dus ook de valentie niet kunnen zien als in
syntactische structuur omgezette betekenis, vindt er hier nog geen indeling van de
zinspatronen volgens de valentie plaats. Actanten worden maar vaag van elkaar
onderscheiden, sommige zijn nog niet bekend (bij voorbeeld Azin en Ainf). Ook
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van de valentie van substantieven en adjectieven is nog geen sprake.
De semantische categorisering van de werkwoorden houdt alleen rekening met

de ‘Aktionsart’ (p. 31) en met een aantal ‘relatie-types’, die slechts vaag of helemaal
niet gedefinieerd worden (p.35-39), zodat hier slechts een oppervlakkige, bijna
willekeurige etikettering overblijft. Zo worden ‘vergezellen’ (‘de regen vergezelde
ons’) en ‘overlaten’ (‘we laten het oordeel aan anderen over’) verba met een
continuatieve Aktionsart (p. 34) genoemd. ‘Ontmoeten’ en ‘evenaren’ worden als
locatieve werkwoorden beschouwd (p. 37), terwijl echte locativa als ‘wonen’ en ‘zich
bevinden’ ontbreken. Het valentienbegrip, dat De Schutter en Van Hauwermeiren
hanteren, sluit de vele verba met een valente bijwoordelijke bepaling blijkbaar uit.
Dit geldt ook voor de trivalente werkwoorden. Het type ‘ik breng je naar de bus’
ontbreekt, terwijl zinnen als ‘ik geef je dit boek’ en ‘ik neem je dit boek af’, die
structureel en semantisch alles met elkaar te maken hebben, toch in twee
verschillende types van ‘datieve’ en ‘privatieve’ werkwoorden uit elkaar raken.

De andere moderne Nederlandse grammatica's schenken geen aandacht aan de
valentie. Valente en niet-valente zinsdelen worden niet gescheiden. Daar waar het
begrip ‘valentie’ gebruikt wordt (bij voorbeeld in de ANS 1984, p. 20-22 en in Van
den Toorn 1984 p. 145) is eigenlijk alleen sprake van een oppervlakkige
morfologische valentie, nauwelijks van syntactische en helemaal niet van
semantische valentie. In de Duitse taalwetenschap is het valentie-onderzoek al
zover geïntegreerd, dat zelfs een gebruiksgrammatica als de Duden-Grammatik
sinds 1973 de zinspatronen indeelt naar de valentie van de verbale kernen. Echter
ook hier wordt de valentie als een hoofdzakelijk syntactisch fenomeen beschouwd.
Duitse theoretici beroepen zich hierbij graag op de Fransman Lucien Tesnière,

die in 1959 in zijn Elements de syntaxe structurale voor het eerst de valentie tot het
uitgangspunt van syntactische waarnemingen zou hebben gemaakt. Toch was het
een Nederlander, die tien jaar voor Tesnière het belang van de syntactische valentie
duidelijk onderkende: A.W. de Groot (1949). De Groot (p. 114): ‘We onderscheiden
(...) naar de syntactische valentie van het kernwoord (...) d.w.z. naar de mogelijkheid
van het kernwoord om door verschillende typen van woorden bepaald te worden.
Die valentie betreft de mogelijkheid of onmogelijkheid door een ander woord bepaald
te worden of een ander woord te bepalen.’ Bepalingen die op grond van de betekenis
van het kernwoord verwacht kunnen worden noemt De Groot ‘syntactisch
complement’ (Tesnière: actant). Intransitiva en impersonalia hebben geen syntactisch
complement, maar ze kunnen wel met ‘vrije
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bepalingen’ (Tesnière: circonstants) verbonden worden (De Groot p. 116-117). Ook
de weglatingsproef was voor De Groot (p. 149) al een middel om valenties vast te
stellen.
De Groots opvattingen over syntactische valentie waren snel vergeten. In 1962

stelt Schultink vast: ‘Het morfologisch valentieonderzoek is thans zoveel verder
gevorderd dan het syntactische’ (Schultink 19652, p. 19). Het zou nog tot 1983
duren, voordat de draad door De Schutter en Van Hauwermeiren weer opgenomen
werd.

Na al het voorafgaande behoeft geen betoog meer, dat valentieonderzoek en
-analyse hun diensten kunnen enmoeten aanbieden aan het vreemde-talenonderwijs,
zowel op het gebied van de grammatica als op dat van de woordenschat. In een
woordenboek wil men juist aan de niet-native-speaker niet alleen semantische
informatie geven, maar ook informatie over de gebruiksmogelijkheden, en dan niet
in de vorm van willekeurige voorbeeldzinnen maar van valentiestructuren. In een
grammatica wil men ook aan de niet-native-speaker geen holle syntactische
informatie geven, maar informatie over de functie die een bepaalde structuur in een
taal heeft. Zinsontleding kan geen beter doel hebben dan een bijdrage te leveren
tot de interpretatie van de zin.
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Ervaringen met de ANS
Roel Vismans

De workshop ‘Ervaringen met de ANS’ bestond uit twee onderdelen, een korte
inleiding van ongeveer twintig minuten door de leider van de workshop, gevolgd
door een discussie en aanbevelingen. Het was de bedoeling dat de workshop een
uitwisseling van ideeën en ervaringen zou zijn. In hoeverre dat ook werkelijk het
geval was, laat ik aan het oordeel van de lezer over, maar het feit dat er uit deze
workshop een resolutie voor de plenumvergadering van het colloquium is
voortgekomen, geeft wel aan dat de workshop zinvol is geweest.

Op een bijeenkomst als het Tiende Colloquium Neerlandicum is een historische
uiteenzetting over het ontstaan van de ANS eigenlijk overbodig. De rol van de
colloquia en de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek als een soort
pressiegroep bij het tot stand komen van de ANS is onder de leden van de IVN
ongetwijfeld bekend. In de ‘Inleiding’ van de ANS wordt dat trouwens ook erkend.
Er wordt in de eerste alinea al op gewezen (p. 9). Het is derhalve niet verrassend
dat er vier jaar na het verschijnen van de ANS in het colloquiumprogramma ruimte
is vrijgemaakt om de ervaringen met de ANS uit te wisselen.

Je zou kunnen zeggen dat de ANS opminstens twee verschillende vlakken gebruikt
kan worden: ten eerste in onderzoek, en dan ofwel bij eigen onderzoek ofwel dat
van studenten (bij voorbeeld voor het schrijven van scripties); ten tweede in het
onderwijs, en dan ofwel in theoretisch grammatica-onderricht (taalkunde dus) ofwel
in een meer praktisch gerichte grammaticales (taalverwerving).
Uit de samenvatting voor het colloquiumprogramma zal wel al duidelijk geweest

zijn dat het tijdens de workshop vooral om de onderwijsaspecten zou gaan, hoewel
bijdragen over onderzoekservaringen uiteraard ook welkom waren.

Ik ben me ervan bewust dat in dit kader de vraag kan rijzen (en misschien moet dat
zelfs wel) of er binnen de taalverwerving wel plaats voor grammatica-onderwijs is.
Gezien het feit dat die vraag zelf een hele workshop zou kunnen vullen, leek het
niet
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verstandig er verder op in te gaan. Hij was overigens ook al indirect gerezen in de
workshop ‘Vertalen als didactische werkvorm’.

Eén manier van de ANS te gebruiken is haar in het kader van het eerstejaars
programma (voor beginners dus) te plaatsen, zoals dat onder andere in Hull gebeurt.
In het eerste trimester van tien weken stormen wij daar door Levend Nederlands
heen, aangevuld met een wekelijks college over de behandelde grammatica aan
de hand van het Engelse Self-study Supplement to Levend Nederlands . In de
resterende twee trimesters wordt dat grammaticacollege gevuld met het bespreken
van een aantal grammaticale onderwerpen waar Engelstalige studenten Nederlands
moeite mee hebben. Hierbij wordt van de ANS veelvuldig gebruik gemaakt. Dit
college is een nuttige aanvulling op het overigens praktische
taalverwervingsprogramma en wordt getoetst door middel van een korte vertaling
Engels-Nederlands aan het einde van het jaar. Deze vertaling bevat een aantal
duidelijke grammaticale valstrikken zoals bij voorbeeld verschillende modale
hulpwerkwoorden en passieve zinnen. De onderwerpen die aan de orde komen zijn
woordvolgorde, modale hulpwerkwoorden, de lijdende vorm, en het gebruik van de
verleden en de voltooide tijd.

In de ‘Inleiding’ van de ANS staat, wellicht ten overvloede: ‘De ANS is niet opgezet
als leerboek van het Nederlands voor beginners maar hoogstens voor de gevorderde
student en zeker de docent in het Nederlands als vreemde taal’ (pp.10-11). Je kunt
dus niet verwachten dat een eerstejaars student zelf in de ANS gaat zitten
grasduinen, aangezien het Nederlands van die student daar niet goed genoeg voor
is. Bovendien is het nog maar de vraag of de ANS voor een dergelijke student wel
te begrijpen is. Overigens heb ik dezelfde twijfels over tweedejaars studenten en ik
vraag me af in hoeverre zelfs iemand in het laatste jaar van de studie Nederlands
veel zinnigs uit de ANS weet te halen zonder deskundige hulp. Het is dus zaak de
inhoud van de ANS, waar mogelijk in de moedertaal, vereenvoudigd, en liefst in
schema op een ‘hand-out’ te zetten. Met behulp daarvan kan het betrokken
onderwerp besproken worden, voorzien van eigen opmerkingen van de docent en/of
voorbeelden uit een andere bron, met als afsluiting een aantal oefeningen.

Het leek in de context van deze workshop zinvol om ook even aandacht te besteden
aan recensies die over de ANS zijn verschenen. Dat zijn er in de afgelopen paar
jaar natuurlijk tientallen geweest, maar door Reinier Salverda uit Jakarta zijn er twee
speciaal vanuit het standpunt van de neerlandistiek extra muros geschreven, een
in Neerlandica Extra Muros en een in Forum
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der Letteren . Vooral in de laatste recensie is Salverda op zijn zachtst gezegd maar
matig positief over het nut van de ANS voor de buitenlandse neerlandistiek. Hij zegt
(p.57):

De ANS vertoont echter ook een aantal gebreken. Zij bevat geen klankleer
en baseert de taalbeschrijving soms, zoals bij de diminutief, op de spelling.
De taalbeschrijving is soms erg traditioneel van opzet: zo wordt de
beschrijving van het lidwoord gebaseerd op een semantisch uitgangspunt.
De taalbeschrijving in de ANS is te weinig ingericht op het keuzeprobleem
dat zich voordoet bij vormvariatie en alternanties. De spreektaal is in de
ANS onderbedeeld; informatie over aanspreekvormen en sociale formules
is niet toegankelijk. Er wordt te weinig met frequentiegegevens gewerkt.
Het taalgebruik is vaak te moeilijk voor anderstaligen. Al deze punten
wijzen in één en dezelfde richting: de ANS is eigenlijk een primair op
moedertaal-sprekers gerichte, traditionele schrijftaalgrammatica, met,
zoals we gezien hebben, een aantal aantrekkelijke extra's.

Salverda doet daarnaast ook een aantal aanbevelingen. Zo pleit hij in de
eerstgenoemde recensie voor een basisgrammatica Nederlands als een soort
pendant van het Basiswoordenboek Nederlands , evenals dat woordenboek gericht
op het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal; tevens pleit hij voor het opzetten
van een instituut voor de Nederlandse grammatica als een tegenpool van het Instituut
voor Nederlandse Lexicologie. In de recensie in Forum der Letteren vraagt hij om
de toevoeging van een klankleer, en een strakkere presentatie en grotere
toegankelijkheid.

Ik heb Salverda's recensies niet aangehaald omdat ik het met hem eens ben, maar
omdat zijn aanbevelingen een aardige kapstok leken om een verdere discussie aan
op te hangen. Zo lijkt het me onrealistisch te eisen dat een grammatica met de
omvang van de ANS ook nog toegankelijk zou moeten zijn voor anderstaligen die
net begonnen zijn Nederlands te leren. De taak van de docent ligt immers juist in
het toegankelijk maken voor die anderstalige neerlandicus-in-spé van de gegevens
en de kennis die in de ANS zijn verzameld. Het is mijns inziens ook twijfelachtig of
een spraakkunst wel de juiste plaats is om een klankleer aan te bieden, hoewel ik
het er weer wel mee eens kan zijn dat bij morfonologische gevallen als het diminutief
van de klankleer uitgegaan moet worden. En op de presentatie en het systeem van
verwijzen van de ANS kun je altijd wel kritiek blijven leveren, perfect zal zij wat dat
betreft wel nooit kunnen worden.
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Aan de kwaliteit van de discussie die op de inleiding van de workshop volgde en
ruim een uur duurde, kan hier slechts gedeeltelijk recht worden gedaan.1 In het
volgende verslag heb ik getracht de opmerkingen zoveel mogelijk inhoudelijk bij
elkaar te zetten. Het is dus geen chronologisch verslag geworden. Ook worden de
namen van slechts enkele discussianten genoemd.

Aan Salverda's oproep voor een basisgrammatica werd door dr. J. Lalleman uit
Leiden gehoor gegeven. Zij liet weten samen met haar studenten bezig te zijn met
een samenvatting van de ANS. In eerste instantie zal deze alleen voor studenten
van het Leidse Dutch Studies programma bestemd zijn, maar mevrouw Lalleman
sloot publicatie in een later stadium niet uit. Ook de heer P. de Kleijn vermeldde dat
elders in het kader van het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal aan een
basisgrammatica gewerkt werd. In verband hiermee rees de vraag of in een dergelijke
basisgrammatica dezelfde volgorde zou moeten worden aangehouden als in de
ANS, aangezien op die volgorde ook wel enige kritiek te leveren viel. Zo vond een
deelnemer de informatie bij voorbeeld te verspreid staan. Mevrouw Lallemanmeende
dat haar samenvatting als een doorlopende tekst leesbaar zou moeten kunnen zijn.
Dr. J. de Rooij (lid van de ANS-redactie) haakte hier nog op in door op te merken
dat de redactie zich wel bewust was van de kwestie van volgorde, maar dat de ANS
tenslotte een naslagwerk was en niet een leerboek.

Er werd van diverse kanten ingegaan op het verzoek om een klankleer. De reacties
hierop waren overwegend negatief, omdat de reikwijdte van de ANS als spraakkunst
met een dergelijke aanvulling te groot zou worden, en er andere onderwerpen waren
waarvan opname in de ANS urgenter zou zijn. Onder andere werd er gepleit voor
meer informatie over het formeren van zinnen. Bovendien zouden de verschillen
tussen Noord- en Zuidnederlands op het gebied van fonetiek en intonatie grote
problemen met zich mee brengen. Wel werd in verband hiermee gewezen op de
wenselijkheid van een instituut of academie voor de studie van de grammatica en
de fonetiek van het Nederlands. Dit leidde tenslotte tot het formuleren van een
resolutie die in de plenumvergadering werd aangenomen.2

Onder diverse deelnemers aan de workshop leefde ontevredenheid over het gebruik
dat momenteel in de ANS wordt gemaakt van het woord ‘regionaal’. Waar een vorm
(of constructie) als ‘regionaal’ wordt gekenmerkt, staat niet aangegeven in welke
regio('s) die vorm dan wel voorkomt. Zo stellen studenten met enige voorkennis van
het Nederlands (bij voorbeeld studentenmet een Nederlandstalige ouder) regelmatig
vragen over regionale vormen zonder te

1 Met dank aan professor Peter King die de notulen voor dit verslag heeft bijgehouden.
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weten wat nu eigenlijk wel mag en wat niet. Eveneens zou het voor studenten
Nederlands in het buitenland nuttig zijn te weten of bepaalde vormen bij voorbeeld
wel tot een soort Zuidnederlandse standaardtaal gerekend kunnen worden, maar
in het noorden niet als standaard aanvaardbaar zijn. Hier werd door J. de Rooij
tegenin gebracht dat, hoewel nadere specificering door de redactie wel in overweging
was genomen, de ANS nu eenmaal trachtte de standaardtaal te beschrijven en dat
kwesties van regionaliteit problemen veroorzaakten die te gecompliceerd waren om
binnen de ANS opgelost te worden. Daar werd nog aan toegevoegd dat een meer
vergelijkende aanpak tussen Zuid- en Noordnederlands taalgebruik een zeer grote
groep raadgevers noodzakelijk zou maken.

Ook het theoretisch standpunt van de ANS werd aan de orde gesteld met de vraag
of er misschien meer theorie in zou moeten staan en wellicht minder voorbeelden.
Hier werd tegenin gebracht dat de kracht van de ANS juist in haar rijkdom aan
voorbeelden lag. Bovendien gaat het in de ANS om een beschrijving van het
Nederlands en niet om een taaltheorie, aldus J. de Rooij, die daar nog bij vermeldde
dat de theorieën waarvan bij die beschrijving gebruik was gemaakt, uiteraard wel
geboekstaafd waren.

Als afsluiting van de discussie merkte de heer De Rooij op dat de redactie bij de
Nederlandse Taalunie een voorstel had gedaan om het werk aan de ANS voort te
zetten. Op dit voorstel was door de Taalunie positief gereageerd. De ANS heeft dus
blijkbaar haar plaats binnen onze taalgemeenschap gevonden.
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Eindnoten:

2 Zie p. 377 van deze Handelingen.
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[Vrije markt]
Pasklaar, lees- en luisterteksten voor onderwijs van het Nederlands
als vreemde of tweede taal op een tussenniveau
B.L.A. de Boer en S.C.J. Nanning

Onderwerp van onze bijdrage is een (proef-)pakket lees- en luistermateriaal dat
onder bovenstaande titel is samengesteld door een werkgroep van zes toegepast
taalkundigen en neerlandici, die allemaal op de een of andere manier verbonden
zijn aan het Instituut voor Toegepaste Taalkunde aan de Rijksuniversiteit te
Groningen.
Hieronder besteden we na een korte introductie, aandacht aan enkele

uitgangspunten die zijn gehanteerd bij de samenstelling van Pasklaar en aan de
manier waarop die uitgangspunten in het materiaal terug te vinden zijn. Vervolgens
doen we verslag van de eerste reacties op Pasklaar uit het onderwijsveld en geven
we aan hoe we die reacties verwerken in een tweede nummer van Pasklaar*

1. Introductie

Pasklaar is bedoeld voor gevorderde leerders van het Nederlands als vreemde of
tweede taal en wil tegemoet komen aan een behoefte aan bruikbaar lees- en
luistermateriaal voor deze groep. Meer in het bijzonder wordt de doelgroep van
Pasklaar gevormd door leerders voor wie authentiek materiaal - uit kranten,
tijdschriften en van de radio - nog net iets te moeilijk is.
Het Pasklaar (proef-)pakket bestaat uit een geluidscassette met een viertal

luisterteksten en een reader waarin, behalve een vijftal leesteksten, ook de
uitgeschreven tekst van het luistermateriaal en een korte inleiding op het pakket als
geheel is opgenomen.
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2. Uitgangspunten

Een centrale gedachte achter de samenstelling van Pasklaar is dat veel en adequaat
taalaanbod (input) van groot belang is voor taalverwerving.
Het taalverwervingsproces kan worden gestimuleerd door het lezen en beluisteren

van tekstaanbod, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan:
- inhoudelijke aansluiting bij de interesses van de taalverwervers;
- authenticiteit (het taalaanbod moet een ‘natuurlijk’ karakter hebben);
- functionaliteit;
- begrijpelijkheid;
- uitdaging (het taalaanbod moet leerzaam zijn voor de taalverwerver, bij
voorbeeld doordat er woorden en zinnen in voorkomen die de taalverwerver
zelf nog niet hanteert) en

- variatie.

Geprobeerd is dan ook in Pasklaar een verzameling gevarieerd en natuurlijk
taalaanbod bijeen te brengen.
De basis van het pakket wordt gevormd door authentieke teksten uit kranten,

tijdschriften en van de radio over heel uiteenlopende onderwerpen: Fietsendieven
in de Randstad, Samenwonen of trouwen, de Oosterscheldedam, enzovoort. Deze
teksten zijn herschreven tot een eenvoudiger versie waarbij het authentieke karakter,
dat wil zeggen de oorspronkelijke structuur en de oorspronkelijke toon van het
betoog, zo min mogelijk is aangetast. Daarbij werd aangesloten bij de gedachten
van Widdowson (1978): de herschreven versies vormen als het ware een ‘simple
account’ en een opstapje naar de authentieke versie.
Pasklaar biedt verschillende mogelijkheden, zowel voor gebruik in een groep, als

voor zelfstudie. Doordat van elke tekst de authentieke én een herschreven versie
voorhanden is, kan bij voorbeeld gedifferentieerd worden in die zin dat cursisten
van eenzelfde groep de versie aangeboden krijgen die het beste aansluit bij hun
niveau. Van belang is daarbij dat de verschillende versies in essentie zoveel
overeenkomsten vertonen dat een en ander gezamenlijk kan worden verwerkt en
nabesproken.
Verder zijn de teksten mede geselecteerd op grond van het criterium dat ze de

lezer of luisteraar een beeld moeten geven van Nederland en Nederlanders. Dat
betekent dat met Pasklaar behalve aan taalverwerving in zekere zin ook aan
‘Landeskunde’ kan worden gewerkt.
De teksten in Pasklaar zijn nadrukkelijk niet bedoeld om woord voor woord in alle

details doorgeploegd te worden. Het is de bedoeling dat ze door de cursisten worden
gelezen en beluisterd
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op een manier die zoveel mogelijk overeenkomt met de manier waarop normaal
gesproken krantenartikelen worden gelezen en radioprogramma's worden beluisterd.

3. Reacties en toekomstplannen

Het Pasklaar (proef-)pakket is met een lijst vragen omtrent de bruikbaarheid ervan
voorgelegd aan vijftig docenten Nederlands als vreemde of tweede taal. De reacties
die inmiddels ontvangen zijn betreffen met name de lengte van de teksten, de
moeilijkheidsgraad en het ontbreken van (grammatica-)oefeningen bij de teksten.
Ten aanzien van elk punt bespreken we hier kort de reacties en de manier waarop
die worden verwerkt in een tweede nummer van Pasklaar.

- Lengte

De teksten in het proefpakket variëren in lengte van één pagina tot vijfeneenhalve
pagina; de langere teksten worden over het algemeen door de docenten als té lang
beoordeeld.
In het tweede nummer van Pasklaar zullen daarom meer kortere teksten worden

opgenomen.

- Moeilijkheidsgraad

Niet alle teksten in het proefpakket hebben dezelfde moeilijkheidsgraad. Over het
algemeen worden de eenvoudigere teksten door de docenten als bruikbaar
beoordeeld en de moeilijkere teksten als té moeilijk.
Ook op dit punt zal bijstelling plaatsvinden. Bovendien zal tegemoet gekomen

worden aan de behoefte aan een indicatie van de moeilijkheidsgraad. Bij de teksten
van het tweede nummer van Pasklaar zal aangegeven worden in hoeverre ze
niet-frequente woorden bevatten, dat wil zeggen woorden die niet in het
Basiswoordenboek Nederlands staan.

- Grammatica-oefeningen

In Pasklaar ontbreken (grammatica-)oefeningen omdat, zoals hiervoor al is
aangegeven, de teksten vooral bedoeld zijn om ‘gewoon’ gelezen en beluisterd te
worden. Het gaat erom dat cursisten greep leren krijgen op de inhoud en de rode
draad van een tekst. Naar onzemening zouden bijgevoegde grammatica-oefeningen
die bedoeling van de teksten te veel versluieren. Immers, grammatica-oefeningen
richten de aandacht op de taalvorm en op details.
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* Dit tweede nummer van Pasklaar is eind 1988 verschenen.
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Woordwijs of thematische aanpak vanwoordenschataanbreng op
basis van de Woordenlijst Elementaire Kennis
Kris Van de Poel

1. Inleiding

Woordenschatverwerving kan vanuit verschillende aspecten bekeken worden. De
hierna volgende uiteenzetting concentreert zich enkel op de pedagogisch-didactische
aspecten ervan en niet op de cognitief-psychologische.
Vanuit reële tijdnood voor woordenschataanbreng in de dagelijkse praktijk, is te

Aarhus (Denemarken) een pakket ontstaan dat berust op drie pijlers:
zelfwerkzaamheid, zelfinstructie en zelftoetsing. Het pakket werd drie jaar lang
uitgetest als onderdeel van een intensieve cursus Nederlands voor beginners en
gevorderden, die twintig uur beslaat en die aan elk semesterbegin wordt
georganiseerd. In het onderstaande zal geen bijdrage tot de theorie van de
verwerving geleverd worden, maar zal concreet uiteengezet worden hoe het pakket
is opgebouwd en welke ervaringen ermee opgedaan werden.

2. Zelfwerkzaamheid als kernbegrip bij woordenschatverwerving

Woordwijs rust op drie pijlers, waarvan zelfinstructie met het element van
terugkoppeling (‘feedback’) naar de klassituatie als het meest wezenlijke. Onder
zelfinstructie moeten we verstaan:

The label ‘self-instruction’ is used to refer to situations in which a learner,
with others, or alone, is working without the direct control of a teacher
(Dickinson 1987,5).

Zelfwerkzaamheid is zelfinstructie met aangepast materiaal. Het kan op eigen houtje
gebeuren of onder begeleiding.
In Woordwijs zitten didactische lijnen en beslissingen in het materiaal verwerkt,

die door de leerkracht eventueel toegelicht, aangepast of geïndividualiseerd kunnen
worden. De verwerving en het tempo zijn echter de verantwoordelijkheid van de
studenten
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zelf. De voordelen van zelfwerkzaamheid kunnen als volgt samengevat worden. Er
is in de eerste plaats een tijdsvoordeel. Tijdens het seminarie wordt tijd gecreëerd
voor het verinnerlijken van de woordenschat of het bereiken van andere, meer
complexe, communicatieve doelstellingen. Bovendien kan door het individueel laten
doornemen van de woordenschat het accent tijdens de seminaries op creatieve
verwerking komen te liggen. Deze creatieve verwerkingsoefeningen kunnen op hun
beurt gegradeerd worden, waardoor binnengroepsdifferentiatie mogelijk is.
Gevorderde studenten corrigeren elkaar en doen aan foutenanalyse, beginners
stellen vragen bij de themata, schrijven korte teksten bij een thema en doen
rollenspellen of scenario's. Het leren wordt zo voornamelijk door de studenten zelf
gestuurd. Bovendien worden door zelfwerkzaamheid de individuele niveauverschillen
tussen de studenten opgevangen: in het geval van Aarhus volgen beginners en
gevorderden hetzelfde onderricht. Ten tweede wordt een beginsituatie met studenten
uit verschillende studierichtingen niet noodzakelijk als negatief ervaren; zo hebben
taalstudenten bij voorbeeld een andere vooropleiding en andere verwachtingen dan
studenten exacte vakken.

Gedifferentieerd lesgeven wordt op deze manier een reële mogelijkheid. De
leerdoelen worden gedeeltelijk aan de studenten toegespeeld. De studenten zijn
verantwoordelijk voor hun eigen leren en kunnen bij voorbeeld door middel van een
leercontract deze verantwoordelijkheid ook daadwerkelijk op zich nemen.
De twintig uur die in Aarhus gebruikt wordt om de 900 lemmata te verwerven zijn

krap bemeten; voor een optimale verwerking en echte verdieping zou er op ongeveer
dertig uur gerekend moeten worden. Er is aan deze snelle verwerving wel het
voordeel verbonden dat de studenten hun vooruitgang zowel receptief als actief
zeer goed ervaren, wat intrinsiek motiverend werkt. Aan de andere kant zet
Woordwijs de studenten ook aan om over hun eigen leermethode te reflecteren en
dat is op zich ook waardevol.

3. De opbouw van Woordwijs

Taal is taal in gebruik en speelt zich bijgevolg niet af in een vacuüm. Communicatie
is tegelijk een proces en een produkt (cf. Widdowsens ‘discourse-as-product’ en
‘discourse-as-process’).
Binnen de vreemdetalenpedagogie zou naar beide interactionele elementen

gestreefd moeten worden en zouden beide bovendien als gelijkwaardige partners
ervaren moeten worden.
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3.1. Taalmateriaal

Het aanbod van taalmateriaal in Woordwijs omvat vijf categorieën. Ten eerste
inhoudelijke woorden, zowel concreta als abstracta, waarvan de eerste visueel
worden aangebracht en de tweede categorie in context of in oppositie met elkaar.
Ten tweede zijn er functiewoorden zoals conjuncties, logische verbindingswoorden
en grammaticale categorieën voor modaliteit en dergelijke. Ten derde zijn er vaste
en idiomatische uitdrukkingen, die noodzakelijk zijn voor de interactie. Een vierde
categorie omvat een thematische ordening van tijd, plaats, hoeveelheid enzovoort.
De laatste categorie omvat culturele en sociale interactionele elementen zoals vraag
en antwoord, groeten, beleefdheidsroutines, enzovoort die zowel vervat zitten in de
tekeningen en minidialogen als in authentieke teksten.

3.2. Basis

Als basis voor Woordwijs werd gebruik gemaakt van Beersmans' & Beheydts
Woordenlijst Elementaire Kennis (1983), die 888 lemmata omvat en verschillende
frequentielijsten als uitgangspunt heeft. Daarenboven werd occasioneel teruggevallen
op Uit den Boogaarts lijst van 1975 (zie verderop).

3.3. Selectie

De 888 lemmata uit de Woordenlijst Elementaire Kennis werden in vijftien
semantische velden opgedeeld en gegradeerd van algemeen naar specifiek. Indien
binnen een bepaald semantisch subveld een onevenwichtigheid vastgesteld werd
door het ontbreken van een bepaald lexicaal element (zoals bij voorbeeld het geval
is met ‘ontbijt’, dat in Beersmans en Beheydt te vinden is, maar
‘lunch/avondmaal/diner’ die daar ontbreken) dan werden de frequentielijsten van
Uit den Boogaart (o.c.) en De Jong (1979) geraadpleegd. Indien deze laatste tellingen
een acceptabele frequentie aangaven werd het lemma in het semantisch subveld
opgenomen.

Er werd geopteerd voor een woordenschataanpak, waarbij het inoefenen van
woordenschat centraal staat en de grammatica op de tweede plaats komt, dat wil
zeggen een pakket zonder openlijke, geformaliseerde grammatica. Niettegenstaande
moest er een inventaris van de aan te bieden en te oefenen structuren voorzien
worden. Van functionele en grammaticale woorden werd daarom een indeling
gemaakt die loopt van eenvoudig naar complex. Ze werden dus structureel
gegradeerd, volgens een schaal van 1 tot 15, met als gevolg dat de grammaticale
woorden voornamelijk in de eerste

Colloquium Neerlandicum 10 (1988)



218

themata aangeboden worden. Deze indeling verliep aanvankelijk volgens intuïtie
en werd later aangevuld met de ervaring opgedaan met de betreffende doelgroep.
Beide indexen, de lexicale en de grammaticale, of de semantische en structurele,

werden met elkaar verbonden. Sommige items werden als vanzelfsprekend met
elkaar in verband gebracht, zoals adjectiefverbuiging met kleuren en verleden met
getallen, tijd enzovoort.
De opbouw van het pakket is gradueel en cyclisch. Herhaling wordt ingebouwd

zowel voor de grammaticale als voor de lexicale elementen. In het 16de thema
komen alle draden, zowel semantische als structurele, samen.

4. Voorbeeld aan de hand van het eerste thema: ‘Eten en drinken’

Het hele pakket begint met een handleiding voor gebruik (voorlopig alleen maar in
het Deens, maar andere talen zijn in voorbereiding), dan volgen de zestien themata,
een sleutel bij de meer complexe oefeningen, een scoresleutel voor de
zelftoetsingsfase met een terugverwijzing naar herwerkingsoefeningen en ten slotte
een index op lexis en grammaticale structuren.
Elk thema vertoont eenzelfde structuur. Het eerste deel bevat de presentatie van

de concrete substantievenmet hun bepaald voornaamwoord enmeervoud en visuele
tegenhanger en de abstracta en adjectieven in contrast met elkaar. Ze zijn
gegroepeerd volgens subvelden, wat soms een vrij arbitraire indeling met zich
meebrengt, maar het memoriseren zou kunnen ondersteunen. Zo staan ‘fruit’, ‘appel’
en ‘citroen’ op een eilandje evenals ‘wijn’, ‘water’, ‘melk’, ‘bier’, ‘limonade’, ‘koffie’
en ‘thee’. Dan volgen de abstracta en eventueel adjectieven.

Deel twee concentreert zich rond het morfologisch en communicatief inoefenen van
woorden. Eerst wordt structureel geoefend op enkelvoud, meervoud en bepaald
lidwoord, dan worden substantieven door middel van conjuncties met elkaar
verbonden. De eerstemini-interacties tussen klanten en obers worden gepresenteerd.
Een voorbeeld:
- Mijnheer?
- Kip met friet en ijs met fruit, alstublieft.
Naast het verbinden door middel van conjuncties worden ook partitiva toegevoegd

zoals bij voorbeeld:
- Een kop koffie of een glas wijn?
- Koffie graag.
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Selectie-oefeningen bieden de studenten de mogelijkheid hun eigen
achtergrondkennis en culturele kennis met de betekenis van de nieuwe woorden te
verbinden:

v.b. Wat hoort hier niet thuis?
de koffie - de thee - het glas

Vervolgens worden de nieuwe substantieven en adjectieven in minicontexten met
het basiswerkwoord ‘zijn’ verbonden. De correcte adjectieven moeten geselecteerd
worden en in een korte context ingebouwd worden. Enkele basispreposities en de
negatie worden ingeoefend.

Deel drie is geconcentreerd rond de presentatie van werkwoorden binnen hetzelfde
semantische veld en oefeningen daarmee, in combinatie met de eerder aangeboden
substantieven.

Het vierde deel is een afronding met een authentieke tekst waarbij de nadruk ligt
op contextueel verstaan en nieuwe woorden visueel of in contrast worden
voorgesteld.
Het themawordt afgerondmet een toets, waarbij in de sleutel aanwijzingen worden

gegeven voor de interpretatie van de score en verteld wordt wat de volgende stappen
moeten zijn. De zelftoetsing gebeurt in de vorm van cloze, meerkeuzentoets of een
creatievere oefening, waarbij een halve zin aangevuld moet worden en dergelijke.

5. Conclusie

Na een drie jaar lange uitprobeerfase wordt Woordwijs nog steeds bijgestuurd, meer
bepaald in de richting vanmeer communicatieve oefeningen, die, zo leert de ervaring,
voor individuele zelfwerkzaamheid bijzonder geschikt zijn.
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Tijdsaanduiding in het Afrikaans
Bruce Donaldson

Het imperfectum is vrijwel uitgestorven in het Afrikaans en alleen ‘hebben’ is als
hulpwerkwoord in het perfectum gehandhaafd, behalve als hulpwerkwoord bij ‘wees’
(= zijn). Bij voorbeeld ‘ek het gedoen’ - ik heb gedaan, ‘ek het gegaan’ ik ben gegaan,
‘ek is gewees’ - ik ben geweest.1
a) Van de volgende werkwoorden is het imperfectum gehandhaafd:

‘was’-‘wees’2
‘had’ (uitgestorven - behalve dialectisch en literair - en dus
is er ook geen plusquamperfectum)

-‘hê’

‘sou’-‘sal’
‘kon’-‘kan’
‘mog’ (zeldzaam, zie g))-‘mag’
‘moes’-‘moet’
‘wou’-‘wil’
‘dag’/‘dog’ (‘ek dag/dog jy is siek maar jy is/was nie) ‘het
gedag/het gedog’ (ek het gedag/het gedog jy is siek etc.)
‘het gedink’ (‘ek het dikwels aan jou gedink)

-‘dink’

‘wis’ (aan het uitsterven; gelijk aan ‘het geweet’ (realis)
maar komt ook als irrealis voor, bij voorbeeld ‘As jy wis
hoeveel geld hy het, sou jy hom nie jammer kry nie’)

-‘weet’

Het volgende illustreert hoe modale hulpwerkwoorden zich gedragen in
samengestelde tijden.

Preteritale assimilatie (b, c, h en i)

Na de tijdsvormen ‘sou’ en ‘het’ (dat wil zeggen ‘het’ als hulpwerkwoord in het
perfectum) komt vaak een verschijnsel voor dat in de Afrikaanse taalkunde ‘preteritale
assimilasie’ heet; die is niet verplicht, maar vooral in de spreektaal is die assimilatie
de gebruikelijkste constructie. Omdat de infinitiefvormen ‘kan’, ‘moet’ en ‘wil’ gelijk
zijn aan de tegenwoordige tijd van die
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werkwoorden, pleegt men de transformatie van ‘kan’, ‘moet’ en ‘wil’ in ‘kon’, ‘moes’
en ‘wou’ in zulke constructies te beschouwen als een vervanging van de
tegenwoordige tijd door de verleden tijd. Bij voorbeeld:

Hy sou jou kon help--Hy sou jou kan helpb)
Hy sou jou moes help--Hy sou jou moet help
Hy sou jou wou help--Hy sou jou wil help

Hy het my kon help (-- Hy kon my help)--Hy het my kan helpc)
Hy het my moes help (-- Hy moes my
help)

--Hy het my moet help

Hy het mywou help (-- Hy wou my help)--Hy het my wil help

Dit paradigma is als volgt te interpreteren. In een dubbele infinitiefconstructie waar
men te maken heeft met het perfectum van een modaal hulpwerkwoord, is het
gebruikelijker om de constructie met ‘kon’, ‘moes’ en ‘wou’ te gebruiken maar er is
in feite een voorkeur in zulke gevallen om het perfectum überhaupt te vermijden ten
gunste van het imperfectum; met andere woorden, hoewel in het Afrikaans over het
algemeen alleen het perfectum gehandhaafd is, is er toch een duidelijke voorkeur
voor het imperfectum in die gevallen waar het imperfectum gehandhaafd is, speciaal
waar het de hulpwerkwoorden ‘was’, ‘kon’, ‘moes’ en ‘wou’ betreft.

Nederlands: kan gedaan hebben3kan gedoen het=d)
Nederlands: moet gedaan hebbenmoet gedoen het=

Dit paradigma is gelijk aan dat in het Nederlands behalve dat het Afrikaans de
persoonsvorm ‘het’ in zulke samengestelde tijden gebruikt waar het Nederlands
een infinitief gebruikt. Ik kom onder h) op dit paradigma terug.

= Nederlands: kon doen3‘kon doen’e)
= Nederlands: moest doen‘moes doen’
= Nederlands: wou doen‘wou doen’

Dit paradigma is precies hetzelfde als dat in het Nederlands. Ik kom onder g) hierop
terug.

= Nederlands: had kunnen doen (ANS (reg.) kon
gedaan hebben)4

‘kon gedoen het’f)

=Nederlands: hadmoeten doen (ANS (reg.) moest
gedaan hebben)

‘moes gedoen het’
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‘wou gedoen het’ = Nederlands: had willen doen (ANS niet vermeld)

Deze constructie komt volgens de ANS regionaal voor in het Nederlands. Regionaal
betekent in dit geval voornamelijk Zuidnederlands, waar het de gebruikelijkste
constructie schijnt te zijn5, maar zij schijnt ook in het Gronings bekend te zijn (zie
Sassen 1985, p. 158). Het is mogelijk dat deze constructie in de zeventiende eeuw
ook in het westen van Nederland voorkwam en dus in het Afrikaans gehandhaafd
is. Het komt in feite overeen met het Engelse ‘could/should have done’ maar de
constructie in het Afrikaans mag mijns inziens niet beschouwd worden als een
anglicisme (vgl. de titel van Sassens artikel: ‘Een syntactisch ingvaeonisme?’).

‘Wou gedaan hebben’ wordt niet in de ANS vermeld. Ik kom onder g) hierop terug.

Preteritale verplaatsing

valt dus samen met f)-- ‘moes gedoen het’‘moes doen’g)
valt dus samen met f)-- ‘kon gedoen het’‘kon doen’

-- ‘wou gedoen het’‘wou doen’
meest gebruikelijke vorm-- ‘mag gedoen het’‘mog doen’

Er kan een semantisch verschil zijn in het Afrikaans tussen ‘wou doen’ en ‘wou
gedoen het’, een onderscheid dat in het Nederlands niet gemaakt kan worden
aangezien de tweede constructie in het Nedelands onbekend is, althans niet in de
ANS vermeld staat. ‘Wou gedoen het’ wordt gebruikt in hypothetische zin, en ‘wou
doen’ in niet-hypothetische zin, maar in de praktijk wordt de eerste constructie ook
dikwijls in het tweede geval gebruikt, maar niet anders om, bij voorbeeld
‘Ek wou gegaan het maar ek kon nie’ (hypothetisch)
‘Ek wou gaan en ek het’ (niet-hypothetisch)
‘Ek wou gegaan het en ek het’ (niet-hypothetisch)
*‘Ek wou gaan maar ek kon nie’ (hypothetisch)
Dit gebruik van ‘wou gedoen het’, waar men eigenlijk ‘wou doen’ zou moeten

gebruiken, noemt Ponelis (1979, p.272) ‘preteritale verplaasing’. Met betrekking tot
‘wou doen’ is het een bekend verschijnsel, maar het wordt ook toegepast op ‘kon
doen’ en ‘moes doen’, hoewel op veel kleinere schaal dan in het geval van ‘wou
doen’, bij voorbeeld ‘Die bediende moes die paadjie gevee het’= De bediende moest
het paadje vegen. Maar als preteritale verplaatsing op deze manier toegepast wordt
in plaats van het gewone imperfectum, ‘moes veeg’, te gebruiken, valt de zin samen
met de Afrikaanse vertaling van ‘De bediende had het paadje moeten vegen’ (zie
f). Er ontstaat dus een dubbelzinnigheid.6
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‘Mog doen/mag gedoen het’ is een verhaal op zich. Zoals aangeduid onder a), is
‘mog’ zo goed als uitgestorven. De verleden tijd van ‘mag’ wordt gewoonlijk op twee
manieren uitgedrukt, òf door ‘mag gedoen het’ òf door de perifrastische constructie
‘is toegelaat’, bij voorbeeld:

Hy mag nie gegaan het nie òfNederlands: Hij mocht niet gaan=
Hy is nie toegelaat om te gaan nie

Het gebruik van ‘mag gedoen het’ is dus nog een voorbeeld van preteritale
verplaatsing, waar ‘mog’ in plaats van ‘mag’ gebruikt zou moeten worden om die
constructie helemaal op één lijn te kunnen stellen met ‘kon/moes gedoen het’ in de
betekenis van ‘kon/moes doen’ maar door het in onbruik raken van ‘mog’ is dat in
dit geval niet mogelijk.

Een tweede geval van preteritale assimilatie (zie ook b en c)

‘kon gedoen het’ valt dus ook samen met f)‘kan gedoen het’ --h)
‘moes gedoen het’ valt dus ook samen met
f)

‘moet gedoen het’ --

De constructie ‘kan/moet gedoen het’ ondergaat, vooral in de spreektaal, een
preteritale assimilatie met het gevolg dat die samenvalt met de constructie onder
f), maar de constructie onder g) valt ook vaak samen met die onder f). Kortom:

Nederlands:
= 1) had kunnen/moeten doen (zie f)‘kon/moes gedoen het’
= 2) kon/moest doen (zie g)
= 3) kan/moet gedaan hebben (zie h)

1) is standaard Afrikaans en 2) en 3) blijven alsnog voornamelijk beperkt tot de
spreektaal. In deze constructie met betekenis 2) schijnt preteritale verplaatsing niet
altijd mogelijk te zijn. Dit is namelijk het onderwerp van mijn onderzoek: onder welke
omstandigheden is preteritale verplaatsing in de tweede betekenis met betrekking
tot ‘kan’ en ‘moet’ wel mogelijk? Omdat dit verschijnsel zich schijnbaar vooralsnog
alleen in de spreektaal voordoet, is het niet makkelijk om er greep op te krijgen.

Een derde geval van preteritale assimilatie (zie ook b, c en h)

i) (verleden tijd) ‘...om te kan/moet doen’ -- ‘om te kon/moes doen’

Het is de moeite waard om volledigheidshalve de lezer op nog een geval van
preteritale assimilatie in het Afrikaans attent te maken. Wanneer een hoofdzin met
het werkwoord in de verleden tijd gevolgd wordt door een beknopte bijzin, wordt de
‘tegenwoordige’
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7 tijdvorm ‘kan/moet’ geassimileerd aan de verleden tijdvorm in de voorafgaande
bijzin, bij voorbeeld:

‘Hy het dit geniet om daar te kon wees’
‘Hy was verbaas om te moes sien hoe dit verander’8
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Eindnoten:

1 De verleden tijd van ‘wees’ kan op drie, of eventueel vier, manieren gevormd worden: ‘ek was’,
‘ek is gewees’, ‘ek was gewees’ en in ondergeschikte volgorde is gebruik van ‘het’ als
hulpwerkwoord verplicht, bij voorbeeld ‘Het jy geweet dat hy siek gewees het’. Door het verdwijnen
van ‘had’, en dus van het plusquamperfectum, is de vorm ‘ek was gewees’ semantisch geen
plusquamperfectum. In gesproken Afrikaans is bovendien demeest frequente vorm ‘was gewees’
en in ondergeschikte positie is ‘was’ veel frequenter dan het boven vermelde ‘gewees het’, bij
voorbeeld ‘Hy was siek gewees’ - ‘Het jy geweet dat hy siek was’.

2 Van alle werkwoorden hebben alleen ‘wees’ en ‘hê’ een persoonsvorm in de tegenwoordige tijd
die anders is dan de infinitief, namelijk ‘is’ en ‘het’.

3 In het Afrikaans is alleen de volgorde ‘kon gedoen het/kon doen’ mogelijk, waar men in het
Nederlands de keuze heeft tussen ‘gedaan kan hebben/kon doen’ en ‘kan hebben gedaan/doen
kon’ (of eventueel ook nog ‘kan gedaan hebben’, vooral in het Zuidnederlands) en: ‘heeft kunnen
doen’.

3 In het Afrikaans is alleen de volgorde ‘kon gedoen het/kon doen’ mogelijk, waar men in het
Nederlands de keuze heeft tussen ‘gedaan kan hebben/kon doen’ en ‘kan hebben gedaan/doen
kon’ (of eventueel ook nog ‘kan gedaan hebben’, vooral in het Zuidnederlands) en: ‘heeft kunnen
doen’.

4 Vergelijk het Duits waar zowel ‘Er könnte es getan haben’ als ‘Er hätte es tun können’ mogelijk
zijn met een duidelijk verschil in betekenis.

5 In de discussie die na deze lezing plaatsvond vertelde professor J. Taeldeman (RU Gent) dat
het gebruik van ‘kon/moet gedaan hebben’ in plaats van ‘had kunnen/moeten doen’ een van de
hardnekkigste Zuidnederlandismen is in het Nederlands van Vlamingen (zie ook Sassen 1985,
p. 158).

6 Deze dubbelzinnigheid kan eventueel opgelost worden door de ‘moes gedoen het’ -constructie
die ‘had moeten doen’ betekent, te vervangen door ‘behoort te gedoen het’, bij voorbeeld: ‘Die
bediende behoort die paadjie te gevee het’.

7 Dit gebruik van ‘tegenwoordige’ tijdvorm is uitgelegd onder a).
8 Ook ‘verander’ in deze zin kan vertaald worden door ‘verandert’ of ‘veranderde’, maar de verleden

tijdsfuncties van de tegenwoordige tijd in het Afrikaans zijn een apart verhaal.
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Verbale fraseologie van het Nederlands
Zofia Klimaszewska

1. Fraseologie in het onderwijs van vreemde talen

In mijn bijdrage wil ik de aandacht vestigen op het probleem van de fraseologie (in
de westerse taalkunde beter bekend als idiomatiek - over de terminologie kom ik
nog te spreken) bij het aanleren van het Nederlands als vreemde taal. De fraseologie
levert in het onderwijs aan anderstaligen altijd grote moeilijkheden op. Wat het
Nederlands betreft is dit gebied tamelijk verwaarloosd: een grondige
wetenschappelijke studie ontbreekt, een fraseologisch woordenboek eveneens. In
de bestaande woordenboeken van de Nederlandse taal zoekt men ook tevergeefs
naar een adequate, consequente presentatie van de vaste woordverbindingen. P.
van Sterkenburg was met zijn Woordenboek Hedendaags Nederlands de eerste
die in de Nederlandse lexicografie met het fraseologisch systeem rekening ging
houden. Voor andere talen, bij voorbeeld het Engels, Duits en Pools, bestaan er al
lang aparte fraseologische woordenboeken, die in het onderwijs van vreemde talen
goede diensten bewijzen.
Het woordjes-leren is niet voldoende om een vreemde taal te beheersen. Men

moet ze weten te verbinden. We kunnen met Hausman (1984) vaststellen:
‘Wortschatzlernen ist Kollokationslernen’. Het ligt voor de hand dat de
combineerbaarheid van woorden in geen enkele taal helemaal vrij is. In de
syntagmatiek van woorden worden we geconfronteerd met selectierestricties, met
collocaties. Onder collocatie versta ik met D. Geeraerts (1986: 134): ‘(...) een
idiosyncratische restrictie op de verbindbaarheid van woorden’. Een bijzonder soort
collocaties vormen zogenaamde idiomen, dat wil zeggen vaste woordverbindingen
die ook semantisch idiosyncratisch zijn - gefixeerde structureel-semantische
eenheden. De idiomaticiteit dient dynamisch opgevat, want in de taal vinden we
geen scherp afgebakende grenzen, maar veeleer een continuüm tussen
niet-idiomatisch en idiomatisch. Er zijn gradaties van idiomaticiteit. Naast
combineerbare woorden vinden we pasklare, vaste woordverbindingen:
freaseologismen. Sommigen (bij voorbeeld Koller 1977) beweren dat deze laatste
als secundaire vormen in het onderwijs in vreemde talen niet aan de
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orde hoeven te komen, omdat ze altijd door primaire lexemen geparafraseerd kunnen
worden. Ik ben echter van mening dat ze in het onderwijs aan anderstaligen, zelfs
in het basisonderwijs, wel plaats moeten krijgen. Zoals Schultink (1961: 113) terecht
opmerkt wordt het routine-taalgebruik door idiomaticiteit beheerst, we kunnen ze
dus als relevant kenmerk van het taalgebruik in het onderwijs niet buiten beschouwing
laten. We moeten de leerlgingen al op basisniveau woorden in verband, ook
geïdiomatiseerd verband, bijbrengen, om een adequate, actieve taalcompetentie
te ontwikkelen. Helaas bestaan er nog geen frequentielijsten van fraseologismen
die we voor dit doel zouden kunnen gebruiken. Maar ook zonder die frequentielijsten
kunnen we zelf al intuïtief inzien dat dergelijke vaste woordverbindingen als ‘de
moeite waard zijn’, ‘afscheid nemen’, ‘iemand iets kwalijk nemen’, ‘iets in orde
brengen’, ‘in orde komen’ e.d. wel in het onderwijs van het Nederlands als vreemde
taal op basisniveau thuishoren (al die voorbeelden staan trouwens ook in het
Basiswoordenboek Nederlands , 1983). In zijn artikel met de veelzeggende titel
‘Kennis van vaste verbindingen: belangrijk en moeilijk’, verschenen in Neerlandica
Extra Muros 50, (1988), heeft P. de Kleijn hierop gewezen. In de Sowjet-Unie, waar
aan dit probleem veel meer belang gehecht wordt, heeft men het zelfs over de
‘didactiek van de fraseologie’ (‘frazeodidaktika’) als onderdeel van de didactiek van
het vreemde-talenonderwijs.

2. Fraseologie in de taalkunde

De fraseologie als taalkundige discipline is in het Nederlandse taalgebied onbekend,
wat verklaart waarom de Nederlandse fraseologismen nog geen uitvoerige
behandeling gekregen hebben. Als wetenschappelijke discipline wordt de fraseologie
in de Sowjet-Unie beoefend, en ook in de Duitstalige landen vindt ze geleidelijk
ingang als deelgebied van de lexicologie. Aansluitend bij de theorie van Ch. Bally
(1909) hebben Vinogradov (1946) en zijn leerlingen de grondslagen gelegd voor
de Russische fraseologische school, die het aanzien van de germanistische
fraseologie (cf. Häusermann 1977, Fleischer 1982, Pilz 1981, Burger 1982) in hoge
mate bepaald heeft. In het bestek van deze bijdrage kan ik hierop jammer genoeg
niet dieper ingaan.

Voor het Nederlands bestaat er nog geen monografie over de fraseologie, maar
enkele Nederlandse linguïsten, zoals Van Es en Kooij, hebben aan de verbale
fraseologismen wel enige aandacht geschonken, zonder ze grondig te onderzoeken.
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Van Es (1966: 125) gebruikt met betrekking tot deze groep de term ‘stereotyperingen’.
Hij beschouwt deze als ‘een bijzonder facet van het idioom’ (1971: 80) en bespeurt
hierin ‘de op alle niveaus van syntactische structuren zich manifesterende neiging
tot fixering van bepaalde woordcombinaties’ (ibid.). Van Es onderkent het heterogene
karakter van de groep der ‘stereotyperingen’ en wijst op de aanwezigheid van
verschillende types (bij voorbeeld ‘in twijfel trekken’ naast ‘ten beste geven’), zonder
echter een classificatie te beproeven.
Kooij (1975: 86-90) interpreteert de verschillen binnen deze groep als ‘graden

van idiomatisering of van stereotypie’ en wijst erop dat ‘idiomatisch’ een relatief
begrip is en een te vage term voor syntactische beschrijving. Verder onderzoek
moet er volgens Kooij in de eerste plaats op gericht zijn aan te tonen ‘(...) dat er in
semantische specialisatie wel degelijk sprake kan zijn van een systeem’.

3. Terminologie

Met het oog op het verdere betoog dienen hier enkele begrippen scherper gesteld
te worden: fraseologisme, fraseologisch, idiomatisch, fraseologisering en
idiomatisering. Onder ‘fraseologisme’ versta ik een structureel-semantische eenheid
in de vorm van een syntagma dat onderhevig is aan bepaalde syntactische restricties
en daarnaast ook vaak (maar niet noodzakelijk) een niet-compositionele betekenis
heeft (dat wil zeggen dat de betekenis van het geheel niet uit die van de afzonderlijke
bestanddelen af te leiden valt). Deze semantisch-structurele eenheid kan men als
fraseologische gebondenheid opvatten. De processen die tot het ontstaan van
dergelijke complexe eenheden leiden vat ik onder de term ‘fraseologisering’ samen.
‘Fraseologisch’ is dus een veel algemener begrip dan ‘idiomatisch’. ‘Idiomaticiteit’
is in principe een zuiver semantisch verschijnsel: het berust op het
niet-compositionele karakter van de betekenis. Een fraseologisme hoeft niet
idiomatisch te zijn. Ommaar enkele voorbeelden te geven: ‘hulp bieden’ en ‘afscheid
nemen’ zijn fraseologismen, maar niet geïdiomatiseerd. Het zijn pasklare
woordverbindingen (men kan namelijk niet zeggen ‘hulp geven’ of ‘afscheid plegen’),
maar de betekenis is zonder al te veel moeite uit die van de bestanddelen af te
leiden. Wel geïdiomatiseerd zijn bij voorbeeld ‘een appeltje met iemand te schillen
hebben’, ‘de draak met iemand steken’ enzovoort.
Natuurlijk zijn er graden van idiomaticiteit. In sommige gevallen is de betekenis

nog wel af te leiden uit die van de bestanddelen,
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bij voorbeeld ‘met één been in het graf staan’, ‘niet op eigen benen kunnen staan’,
in andere gevallen is dat niet meer mogelijk, bij voorbeeld ‘een blauwtje lopen’,
‘iemand de bons geven’. Hoewel datgene wat fraseologisch is, niet idiomatisch hoeft
te zijn, kan men omgekeerd wel vaststellen dat een hoge graad van idiomatsiering
vaak gepaard gaat met sterke structurele restricties.

4. Verbale fraseologismen

De verbale uitdrukkingen verdienen onze aandacht door hun rijkdom en hun
frequente toepassing in zowel geschreven als gesproken taal. Het is dan ook
opvallend dat in de Nederlandse vakliteratuur tot nog toe geen grondige studie aan
dit verschijnsel gewijd is. Juist deze leemte heeft de aanleiding gevormd tot mijn
onderzoek.

Verbale fraseologismen bevatten een vervoegbaar werkwoord, in tegenstelling tot
spreekwoorden, sententies, enzovoort, die met een vaste persoonsvorm optreden.
Kenmerkend voor verbale fraseologismen is dat ze op het eerste gezicht niet van
vrije syntagmen verschillen. Hun eigenaardigheden komen pas aan het licht als
men hun transformationele eigenschappen onderzoekt, bij voorbeeld als men ze in
de lijdende vorm wil zetten, van één van de bestanddelen het antecedent van een
betrekkelijke bijzin wil maken enzovoort. Hierop kom ik dadelijk terug.

Algemeen kunnen we stellen dat verbale fraseologismen bestaan uit een werkwoord
en een niet-werkwoordelijk deel, die samen een structuur- en betekenisgeheel
vormen. Het niet-werkwoordelijk deel kan bij voorbeeld bestaan uit: lijdend voorwerp
(de toon aangeven), voorzetselbepaling (tegen windmolens vechten), lijdend
voorwerp en voorzetselbepaling (geen blad voor demond nemen), lijdend voorwerp
en bepaling van gesteldheid (het hart hoog dragen), bijwoordelijke bepaling
(stiefmoederlijk behandelen), enzovoort.
In vergelijking met de vrije syntactische structuren vertonen de verbale

fraseologismen zeker beperkingen in hun syntactisch paradigma. Morfosyntactische
criteria kunnen toegepast worden voor de afgrenzing van de verbale fraseologismen
enerzijds en de vrije syntactische groepen anderzijds. De analyse brengt de volgende
beperkingen aan het licht.
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I. Informatievragen die tot het isoleren van een element van de woordgroep zouden
moeten leiden zijn niet mogelijk. Het nietwerkwoordelijk deel kan evenmin door een
voornaamwoord vervangen worden (substitutieproef). Bij voorbeeld:

Hij neemt afscheid van de gastvrouw
* Wat neemt hij van de gastvrouw? Afscheid.
* Hij nam afscheid van de gastvrouw, maar van de gastheer nam hij het
niet.

II. Het nominale deel lijkt op het eerste gezicht een lijdend voorwerp te zijn. Nu kan
een echt lijdend voorwerp volgens Van den Toorn (1979: 25) aan het licht gebracht
worden door de ‘gekloofde zin-proef’. Deze leidt in het geval van de fraseologismen
tot een ongrammaticale zin:

* Wat hij van de gastvrouw nam was afscheid.

III. Als er bij een werkwoord een echt lijdend voorwerp staat, kunnen we er altijd
een betrekkelijke bijzin aan koppelen, bij voorbeeld

Het boek dat hij me gaf was interessant.

Bij weinig geïdiomatiseerde uitdrukkingen met lijdend voorwerpachtig element is dit
eveneens mogelijk, bij sterk geïdiomatiseerde niet meer:

(een gesprek voeren)
Het gesprek dat we voerden was interessant.
(de bons geven)
* De bons die zij me gaf kwam heel onverwacht.

De graad van transformationele defectiviteit weerspiegelt de graad van idiomatisering
van een uitdrukking.

IV. De meeste verbale fraseologismen kunnen niet passief gemaakt worden, tenzij
het om een onpersoonlijk passief gaat:

Zij namen de benen.
* De benen werden door hen genomen.
De gasten nemen afscheid.
Er wordt afscheid genomen
* Afscheid wordt door de gasten genomen.

Mogelijkheid tot toepassing van de passief-transformatie schijnt op een geringere
idiomatiseringsgraad te wijzen:

een beslissing nemen
Een beslissing wordt genomen.
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V. Het werkwoord kan in het verband van een fraseologisme een andere valentie
aannemen, maar hoeft dat niet noodzakelijk.
Zonder valentiewijziging:

Hans zet alles op het spel.
(Hans zet alles op de tafel.)

Met valentiewijziging:

De zieke gaf de geest.
(Hij gaf een boek aan zijn vriendin.)

De verandering van valentie gaat gepaard met afwijkingen in de semantische
connectiviteit (woorden als ‘geest’ treden normaal niet op als lijdend voorwerp van
een werkwoord als ‘geven’).

VI. De voorzetsels in het niet-werkwoordelijk deel verliezen hun locaal of temporeel
karakter:

iemand op een gedachte brengen
iets in twijfel trekken
tot ontwikkeling komen

VII. De modificatie door attribuering van het niet-werkwoordelijk deel is aan
aanzienlijke beperkingen onderhevig:

Het voorstel werd ter discussie gesteld.
* Het voorstel werd ter levendige discussie gesteld.

In sommige gevallen is attribuering wel mogelijk:

een interessant gesprek voeren
in grote armoede geraken

VIII. Het gebruik van lidwoorden ligt vast en is niet te verklaren op grond van de
algemene regels voor het optreden van lidwoorden in vrije constructies.
Zonder lidwoord:

afscheid nemen, pret maken, hulp bieden

Met lidwoord - bepaald:

de vlucht nemen, het woord nemen, op de hoogte brengen
- onbepaald:
op een kier zetten, het op een lopen zetten

Meer dan één mogelijkheid:

gelegenheid / de gelegenheid bieden

IX. Het nominale deel vertoont doorgaans geen oppositie enkelvoud/meervoud:

Hij nam het woord.
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Minder geïdiomatiseerde constructies vertonen wel deze oppositie:

Ik meet nog een boodschap/boodschappen doen.

De uit het onderzoek blijkende defectiviteit van het syntactisch paradigma
(transformationele beperkingen en beperkingen wat de functie als zinsdeel betreft)
is het gevolg van de fraseologisering, dat wil zeggen van de lexicale en syntactische
stabiliteit van de onderzochte verbale fraseologismen, die gepaard gaat met
idiomatisering, oftewel met het proces van semantische isolering. Hoe groter de
syntactische onregelmatigheden, des te sterker is ook de semantische specialisering
van het fraseologisme.
Tot besluit zou ik nogmaals de aandacht willen vestigen op de noodzaak van het

aanleren van de fraseologie in het onderwijs aan anderstaligen. Ik hoop aangetoond
te hebben dat ‘fraseologisch’ een breder begrip is dan ‘idiomatisch’. Het zou verkeerd
zijn zich te beperken tot het aanleren van idiomatische woordverbindingen. Deze
zijn een meer opvallend verschijnsel, omdat ze voor de leerling onbegrijpelijk zijn
als hij ze niet geleerd heeft.

Niet-geïdiomatiseerde fraseologismen kan hij wel begrijpen, maar hij kan ze niet
actief gebruiken zonder ze geleerd te hebben. Beheersing van de fraseologie is dus
een essentieel bestanddeel van de taalvaardigheid.
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De polysemie in Italiaanse en Nederlandse structuren
Dolores Ross

In deze bijdrage wil ik nader ingaan op het verschijnsel van de meerduidigheid,
polysemie, toegelicht aan de hand van lexicale structuren in het Italiaans en het
Nederlands. Indirect wil ik hiermee aangeven dat een gedegen contrastieve kennis
van lexicale, morfosyntactische en grammaticale structuren van de moedertaal en
de vreemde taal een basisvereiste is voor een goede vertaling. Ik zal kort inhaken
op studies omtrent de betekenisstructuur en ten slotte zal ik enige woorden wijden
aan het concept van de willekeur in de taal, dat in de laatste jaren deels gereviseerd
is.

Het begrip meerduidigheid is zo alomvattend dat het moeilijk in een waterdichte
definitie gevangen kan worden.
Bekend zijn de problemen om het verschijnsel van polysemie en homonymie

(gelijkluidendheid) van elkaar te scheiden. Afgezien van dergelijke
afgrenzingsproblemen, is het ook niet gemakkelijk de verschillende betekenissen
van een woord van elkaar te onderscheiden, aangezien daar duidelijke criteria voor
ontbreken. Het is een wezenskenmerk van talen dat lexicale betekenissen in elkaar
overgaan en steeds verder uitgebreid kunnen worden. Voortdurend moet de
taalgebruiker in staat zijn naar nieuwe zaken te verwijzen. Bovendien verandert
voortdurend de visie op de buitentalige werkelijkheid en ook dit moet kunnen worden
verwoord, hetgeen kan geschieden onder meer dankzij de plooibaarheid van
betekenissen. Eén en hetzelfde woord is voor een ‘verbazingwekkende
verscheidenheid van zaken’ bruikbaar, zoals Uhlenbeck (27) stelt. Hönig en Kussmaul
formuleren dan ook heel accuraat: ‘Wörter sind fast immer mehrdeutig oder polysem.
Normalerweise ist dies jedoch für die Kommunikation und das gegenseitige
Verstehen völlig unproblematisch, denn durch den Kontext, durch das Vorwissen
und durch die Begleitumstände der Situation ist immer klar, welches der Sememe
eines Wortes gemeint ist. Wörter sind immer - abgesehen von absichtlicher
Mehrdeutigkeit (...) nur potentiell polysem. Durch den Kontext wird einWort eindeutig
gemacht oder monosemiert’ (91).
Het zou te ver gaan te zeggen dat woorden (en zinnen) zonder context of

situationeel kader geen betekenis hebben, maar feit is
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wel dat de talige kennis en de werkelijkheidskennis van de taalgebruiker zorgen
voor de juiste interpretatie en het eenduidig maken van het betekenispotentieel.

Polysemie kan tot uiting komen en onderzocht worden in intralinguaal verband, dus
binnen één en dezelfde taal, ofwel in interlinguaal verband, via contrastief onderzoek
van twee talen. Interlinguale, contrastieve polysemie is opnieuw een uiterst
misleidende benaming. In feite dekken de woorden van een taal zelden of nooit
volledig de betekenis van de overeenkomende woorden van een andere taal. De
buitentalige werkelijkheid wordt immers door elke taal en taalgemeenschap op eigen
wijze onderverdeeld en geëtiketteerd; de semantische opbouw van twee talen is
dus per definitie verschillend. Dit impliceert overigens dat de woorden van L1,
alvorens ze vergeleken kunnen worden met L2, eerst in hun functioneren binnen
het L1-systeem moeten worden bestudeerd. Hun plaats binnen het hele systeem
is fundamenteel.

Nu blijkt uit contrastief onderzoek van de Nederlandse en de Italiaanse woordenschat
een essentieel verschil naar voren te komen. De lexicons van beide talen neigen
respectievelijk naar oligosemie en polysemie, dat wil zeggen het Nederlandse woord
vertoont relatief weinig betekenissen, terwijl het Italiaanse woord in niet onaanzienlijke
mate op een veelvoud van betekenisvarianten vertrouwt.
Men heeft in wetenschappelijke en minder wetenschappelijke onderzoeken en

vergelijkingen tussen de Franse en de Duitse taal enerzijds, de Franse en de Engelse
taal anderzijds, reeds vrij veelvuldig beweerd dat het Frans graag gebruik maakt
van algemene woorden, terwijl het Duits (in mindere mate misschien het Engels)
een voorkeur heeft voor precieze woorden. (Men vergelijke bij voorbeeld wat Ullman
en Bally, alsmede de comparatisten Malbanc, Vinay en Darbelnet zeggen.)
Soortgelijke opmerkingen heeft onder meer L. Renzi gemaakt in summiere
vergelijkingen tussen het Duits en het Italiaans. Weliswaar zijn deze beweringen
nooit gestaafd door uitgebreid onderzoek of statistieken, reden waarom ze wel eens
bekritiseerd worden, maar ze schijnen toch een zekere typologische waarde te
hebben.

Bij vergelijkingen tussen de Italiaanse en Nederlandse taal dringt zich hetzelfde
contrast op. Het Italiaanse lexicon maakt veelvuldig gebruik van algemene woorden,
terwijl het Nederlands de voorkeur geeft aan woorden met een minder breed
semantisch veld.

Dit contrast is aan te duiden in:
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1. de categorie der werkwoorden:

1.1. De werkwoorden van beweging

Het Italiaans kent bij lange na niet de rijkdom die het Nederlands heeft aan
samengestelde en gekoppelde werkwoorden, zodat vooral in de Nederlandse
werkwoorden van beweging een veelheid aan informatie zit die de Italiaanse
equivalenten niet hebben. Tegenover algemene en veelvuldig gebruikte Italiaanse
werkwoorden als: ‘partire’ (vertrekken), ‘andare’ (gaan), ‘venire’ (komen), ‘uscira’
(uitgaan), ‘entrare’ (binnengaan), staan grote hoeveelheden Nederlandse
samengestelde of gekoppelde werkwoorden, bij voorbeeld ‘partire’: weggaan,
wegvliegen, wegrennen, weghollen, wegrijden, wegfietsen, wegschuifelen enzovoort.
Doorgaans voegt het Italiaans demanier van voortbeweging alleen toe als de context
niet voldoende informatie biedt, dit uiteraard om vorm en stijl niet onnodig te
verzwaren. Evenmin kan het Italiaans met zoveel gemak als het Nederlands de
voorzetsels met de werkwoorden verbinden, zodat groepen als ‘over de brug fietsen’
in het Italiaans doorgaans op zeer resultatieve en generaliserende wijze weergegeven
moeten worden, in de trant van ‘de brug oversteken’, waarbij vormen als ‘met de
fiets’ of ‘al fietsende’ alleen worden toegevoegd als de context niet voldoende
informatie biedt en indien de vorm dit toelaat.

1.2. De werkwoorden van actie

In het algemeen zijn de werkwoorden van actie, met name de instrumentele
werkwoorden, in het Nederlands veel gedifferentieerder opgebouwd dan in het
Italiaans. Bij voorbeeld ‘lavare’= wassen, maar ‘lavarsi i denti’= de tanden poetsen,
‘lavare il pavimento’= het huis dweilen. Uit de vele voorbeelden is het de moeite
waard het werkwoord ‘tagliare’ te noemen, dat knippen, snijden, hakken en zelfs
maaien en slijpen kan betekenen. En dan zwijgen we nog over de preciezere
Nederlandse werkwoorden in de vorm van samenstellingen en koppelingen, als
inknippen, uitsnijden, omhakken enzovoort.

1.3. De werkwoorden van positie

De werkwoorden liggen, zitten, staan, hangen wordenmaar al te vaak in het Italiaans
geneutraliseerd in ‘essere’ (zijn). Alleen als het echt noodzakelijk is, als de context
niet voldoende
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uitsluitsel biedt, zal het Italiaans de positie verduidelijken. (Zie D. Ross, 1986.)1

2. De categorie der voorzetsels

Het Italiaanse voorzetsel heeft, veel minder dan het Nederlandse, de steun van de
context nodig om tot volledige betekenisaanduiding te komen. Bij voorbeeld het
voorzetsel ‘da’ geeft richting (naar), vertrekpunt (van), situatie (bij) aan en heeft
onder andere ook temporele waarde (sedert). Het voorzetsel ‘a’ geeft onder andere
zowel de richting (naar) als de plaats (in) aan.

3. De categorie der substantieven

Men treft menig geval aan van Italiaanse substantieven die algemener en
polysemischer zijn dan de Nederlandse equivalenten. Het woord ‘nodo’, bij voorbeeld,
komt overeen met knoop, maar ook met knooppunt (van het verkeer), met knelpunt,
vraagstuk, kwestie. ‘Intervento’ is interventie, maar ook optreden, ingrijpen (van de
politie), (medische) ingreep, maar ook toespraak, redevoering, betoog (in de Kamer).
‘Fede’ is het geloof, maar ook trouwring, om slechts een kleine greep te doen uit de
talrijke voorbeelden.2

Het Nederlandse lexicon blijkt dus over het geheel genomen veel specifieker te zijn
dan het Italiaanse. Dit betekent echter niet dat een willekeurige Nederlandse tekst
meer informatie geeft dan een overeenkomstige Italiaanse. De Nederlandse woorden
hebben in het algemeen een grotere semantische autonomie, zijn onafhankelijker
van de context. De Italiaanse woorden zijn gauw contextgebonden, hun betekenis
is implicieter, aangezien ze meer op de context vertrouwen. De Italiaanse neiging
tot semantische vaagheid en generalisering impliceert wellicht een genuanceerder
syntactisch functioneren.

Voor sommige auteurs duidt de contrastieve polysemie erop hoezeer de talen
onderhevig zijn aan willekeur. Hoe nauwer twee talen met elkaar verwant zijn, hoe
ongemotiveerder en willekeuriger de verschillen die ze tonen. Onder andere
Wandruszka uit zich herhaaldelijk in dergelijke termen, en hij noemt de ‘faux amis’
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zelfs de ‘kroongetuigen van het toeval’ (224). (Wat hij overigens bij de ‘faux-amis’
rekent is veelal niet te onderscheiden van polysemie in het algemeen.)
Een dergelijke opvatting strookt met het idee dat woordbetekenissen los van

elkaar staan, dat ze gescheiden eenheden zijn. Tegenwoordig spreekt men evenwel
liever van het betekeniscontinuüm. De lexicale eenheden alsmede de
betekenisvarianten lopen in elkaar over, zijn althans niet scherp gescheiden. Dit
komt min of meer overeen met wat de buitentalige werkelijkheid te zien geeft, want
hoe is precies het verschil vast te leggen tussen bij voorbeeld een berg en een
heuvel? Het Italiaans onderscheidt niet een trap van een ladder en noemt beide
‘scala’. Het Nederlands spreekt meestal grofweg over ‘blauw’, terwijl men in het
Italiaans meteen deze tint moet specificeren: ‘celeste’, ‘azzurro’ of ‘blu’? En andere
talen leren betekent andere grenzen leren trekken, want iedere taalgemeenschap
segmenteert op haar manier de werkelijkheid. Het zou echter te drastisch zijn te
beweren dat dergelijke segmentaties en afgrenzingen volledig toevallig zijn en dat
alle interlinguale contrasten aan willekeur zijn toe te schrijven.
In de laatste jaren zijn tamelijk veel studies verschenen, vooral Amerikaanse,

waarin dit idee van willekeur, waar tot dan toe in de taalverschijnselen zo'n grote
rol werd toebedeeld, enigszins wordt herzien. Tegenwoordig neigt men er ook toe
het idee dat de lexicale structuren van de verschillende talen uiterst heterogeen
zijn, ietwat af te zwakken. Op verscheidene gebieden, allereerst in het kleurenlexicon,
daarna ook in het lexicon van dierenamen en plantenamen, is men gestoten op
zekere constanten, op een zekere regelmaat, zodat men tot nu toe kan concluderen
dat de lexicale systemen van diverse talen weliswaar variëren, maar binnen bepaalde
marges.3 Er zijn constante factoren, biologische, sociale, culturele, ecologische
enzovoort die de taalkundige willekeur enigszins aan banden leggen en een beperkte
motivatie tot stand brengen. Een soort van relativiteit dus in het verklaren van
intralinguale verschijnselen en interlinguale verschillen. Als schoolvoorbeeld van
ongemotiveerdheid en willekeur in de taal is altijd beschouwd het grammaticale
genus. Zelfs daar bespeurt men momenteel een zekere regelmaat en motivatie: zie
Zubin en Köpcke.4
Tot slot wil ik erop wijzen dat het in deze bijdrage behandelde contrast tussen het

Nederlandse en het Italiaanse lexicon uiteraard niet als een absolute dichotomie
gezien moet worden, maar als een typologische indicatie over het functionerren van
beide talen, welke speciaal in de vertaaldidactiek van nut is.
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Eindnoten:

1 De neiging tot generalisering is duidelijk zichtbaar in o.a. het Italiaanse werkwoord ‘stare’ dat
oorspronkelijk alleen staan betekende, maar thans steeds meer ook in de betekenis van ‘essere’
(zijn) fungeert; men vergelijke daartoe: ‘essere seduto’ = ‘stare seduto’, (zitten), ‘essere disteso’
= ‘stare disteso’ (uitgestrekt zijn).

2 Vooral in werkwoorden en substantieven die geluiden aanduiden hebben de comparatisten in
het Engels en het Duits een preciezere woordenschat bespeurd dan in het Frans. Hetzelfde
komt in de vergelijking Italiaans-Nederlands naar voren. Een voorbeeldje: ‘cantare’ is zingen
maar ‘il canto del gallo’ is het kraaien van de haan.

3 Zie D. Ross, ‘La Semantica dei colori’ (zal binnenkort verschijnen).
4 Deze opvattingen vallen deels samen met de ontwikkelingen die in de semantiek hebben geleid

tot de prototheorie, volgens welke de betekenis van een woord prototypisch is opgezet. De
menselijke segmentering van de buitentalige werkelijkheid verloopt volgens deze visie via
categorieën, die elk een interne structuur hebben, met (proto)typische en perifere exemplaren.

Colloquium Neerlandicum 10 (1988)



De categorieën zijn niet scherp van elkaar afgegrensd, en evenmin zijn de leden binnen een
categorie scherp van elkaar gescheiden.
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Een onbekend Middelnederlands gebedenboek in de
Dombibliotheek in Wrocław*

Stanisław Prędota

In de Dombibliotheek in Wrocław heb ik een handgeschreven Middelnederlands
getijden- en gebedenboek (signatuur: no 716) ontdekt dat tot nu toe onbekend was.1
In deze bijdrage worden de volgende aspecten van dit in zeer goede staat verkerende
handschrift behandeld: 1) de uiterlijke vorm, 2) de herkomst, 3) de
verervingsgeschiedenis, 4) de inhoud en 5) de aangebrachte miniaturen.

1. De uiterlijke vorm

Het devotieboek is een perkamenten codex, bestaande uit 174 bladen die onlangs
met potlood zijn gefolieerd, plus drie ongenummerde bladen. Elk blad is 158 mm
hoog bij 114 mm breed. De schrijfspiegel meet 92 bij 66 mm en omvat negentien
regels. Het manuscript is door verschillende scriptoren geschreven die allen een
duidelijke en fraaie hand hadden. Daarbij hebben zijn littera textualis formata
toegepast. De codex bezit vele fraaie randversieringen, vooral met planten- en
dierenmotieven, talrijke meestal verluchte initialen, vaak op goud, en vijf prachtige
miniaturen.

2. De herkomst

Ons ‘Liber orationalis’ is vervaardigd binnen de grenzen van het vroegere bisdom
Utrecht. Dat blijkt uit de opgenomen kalender (F 1 r - 6 v) en de litanie van alle
heiligen (F 117 r - 123 v). De kalender vermeldt namelijk de volgende specifiek
Utrechtse heiligenfeesten2: Ponciaenmartelar (12 januari), Agnes iuncfer (21 januari),
Pancreas martelar (12 mei), Servaes biscop (13 mei), Bonifacius mit syn ghesellen
(5 juni), Odulphus confessoer (12 juni), Lebuijn confessoer (15 juni), Martijns
oueruoringhe (4 juli), Lambert biscop (17 september), Mauricius ende syn ghesellen
(22 september), Gereon ende syn ghesellen (10 oktober), Willibrordus biscop (7
november), Martijn biscop (11 november) en Lebuijn confessoer (12 november).
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Het boek dateert uit de tijd na 1484 want het vermeldt in het rood het feest Conceptio
Beatae Mariae Virginis (Marien ontvancnisse, 8 december), dat in 1484 is ingevoerd.

3. De verervingsgeschiedenis

Gedurende zijn vijfhonderdjarige geschiedenis behoorde het ‘Liber orationalis’
achtereenvolgens toe aan vertegenwoordigers van drie verschillende sociale lagen
in twee landen: de Munsterse burgers, de Munsterse adel en de Poolse
geestelijkheid.3
De eerste eigenaars waren leden van welgestelde burgerfamilies in Munster in

Westfalen, namelijk Byspynck (Bispingk), Pilsticker en Römer. Zij hadden het
gedurende de 16de en de eerste helft van de 17de eeuw in hun bezit.
In de tweede helft van de 17de eeuw kwam het door huwelijk in het bezit van de

familie zur Mühlen, een oud adellijk geslacht in Munster. Het is aannemelijk dat het
in hun handen gebleven is tot 1809. Daarna werd het eigendom van de familie von
zur Mühlen die ook in Munster woonachtig was.
In de verervingsgeschiedenis van het devotieboek ontbreekt een schakel van

ongeveer een eeuw. Het bleek namelijk onmogelijk te achterhalen wie de eigenaars
zijn geweest gedurende de tweede helft van de 19de en de eerste helft van de 20ste
eeuw.
Sinds de TweedeWereldoorlog bevindt het zich in Neder-Silezië en wel inWiazow,

een klein stadje ongeveer 50 kilometer ten zuiden van Wrocław. Het was toen in
het bezit van de prelaat Jan Kucy (1909-1988). De in Romasówka, diocees Lwów,
geboren priester was vanaf 1946 tot 1988 pastoor in Wiazow. In 1961 heeft hij het
gebedenboek geschonken aan de Dombibliotheek in Wrocław waar het sindsdien
wordt bewaard.
In verband hiermee blijven twee vragen onbeantwoord: hoe en wanneer het

devotieboek naar Neder-Silezië is gekomen en hoe prelaat Jan Kucy het in bezit
heeft gekregen.

4. De inhoud

De inhoud van het getijden- en gebedenboek is rijk en gedifferentieerd. Het was
bedoeld voor persoonlijk gebruik van een vrome vrouw (F 97 v - ‘ick arme
sundersche’) en het omvat in overgrote meerderheid niet-liturgische gebeden.
Bovendien bevat het ook inlichtingen over twee devote broederschappen: de
Broederschap van Onze Lieve Heer en die van Onze Lieve Vrouw, twee morele
onderrichtingen en twee exempelen. Achtereenvolgens vindenwe daarin de volgende
teksten:
a. de korte Kruisgetijden,
b. vijf verschillende gebeden over het lijden van Christus,
c. een gebed tot de H. Drievuldigheid,
d. acht verschillende eucharistische gebeden,
e. inlichtingen over de Broederschap van Onze Lieve Heer,
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f. acht gebeden bij verschillende gelegenheden (om een goede dood, voor een
crucifix, om vergiffenis van de zonden, om bescherming voor de duivel, een
aanbeveling aan God en aan de heiligen, dankgebeden),

g. twee onderrichtingen (een morgenonderrichting en een onderrichting over de
juiste verhouding van de mensen tot God),

h. de getijden van de H. Maagd,
i. zeven verschillende Mariagebeden,
j. de rozenkrans naar de manier van Dominicus Prutenus (ca. 1382-1460),
onderprior van de Kartuizers bij Trier,

k. zeventien gebeden tot de volgende heiligen: Anna, Margaret, Katharina,
Barbara, Dorothea, Johannes de Evangelist, Petrus, Paulus, Jozef, de
tienduizend martelaren, Erasmus, Christofer, Sebastianus, Antonius, Thomas
van Aquino, Rochus),

l. een gebed tot de engelbewaarder,
m. een zegening.
n. de zeven boetepsalmen,
o. de litanie van alle heiligen,
p. de lange Vigilie of Dodenofficie,
q. twee gebeden voor de overledenen,
r. een gebed tot alle heiligen,
s. inlichtingen over privilegiën en plichten van de Broederschap van Onze Lieve

Vrouw en
t. twee exempelen.

Een sleutelprobleem bij de karakteristiek van elk devotieboek is de vraag in hoeverre
de gebeden oorspronkelijk zijn. Bij de beoordeling van de originaliteit van onze
codex passen we het volgende criterium toe: als oorspronkelijk beschouwen we
deze gebeden die niet vermeld zijn in De godsvrucht in de Nederlanden van M.
Meertens4. Daarbij moet men echter beseffen dat deel IV en V van haar werk, met
Maria- en heiligengebeden, nooit zijn verschenen. Onze schattingen betreffen dus
slechts gebeden over het lijden van Christus en eucharistische gebeden. Daarbij
zijn we tot de conclusie gekomen dat ongeveer 40% van die gebeden niet voorkomen
in het werk vanM. Meertens, dat wil zeggen dat ze als oorspronkelijk opgevat kunnen
worden.

5. De aangebrachte miniaturen

De codex bezit vijf miniaturen die elk een gehele bladzijde beslaan. Alle zijn in goede
staat en de kleuren maken een frisse en natuurlijke indruk.
Bladzijde 14 v - vóór de gebeden over het lijden van Christus. In het midden van

de miniatuur staat Christus naakt in het graf. Zijn gehele lichaam is bedekt met
wonden en zijn hoofd is
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gekroond met doornen. Op de achtergrond staat het kruis, de geselkolom en
verschillende martelwerktuigen.
Bladzijde 53 v - vóór de getijden van de H. Maagd. Maria zit op rode kussens op

een omheind grasveld waar bloemen groeien. Zij omhelst haar zoon die ap haar
schoot zit. Links en rechts van haar staat een vrouwelijke heilige. Op een banderol
staat geschreven: ‘Ortus oclusus es dei genitrix, ortus oclusus, fons sanctorum’.
bladzijde 67 v - vóór een gebed tot Maria om bescherming. Een jonge vrouw met

lange blonde haren die een blauw kleed draagt staat met gevouwen handen te
bidden in de kruisgang.
Bladzijde 71 v - vóór een gebed tot Maria. Maria staat vol glorie op de halve maan.

Op haar rechterarm draagt zij haar zoon. Zij is gekleed in een blauw kleed en een
vaalpaarse mantel. Voor haar knielen twee vrouwen met een rozenkrans: links een
non en rechts een burgervrouw. Op de banderol lezen we: ‘Ave maria gratia plena,
dominus tecum’.
Bladzijde 74 v - vóór de rozenkrans naar de manier van Dominicus Prutenus.

Maria boodschap. Rechts in een gotische kamer staat Maria voor een geopend
boek dat op een lessenaar ligt. Zij heeft haar hoofd gewend in de richting van de
aartsengel Gabriël die links in de kamer staat. In zijn handen bevindt zich een
banderol met het opschrift: ‘Ave gratia plena, dominus tecum’.

Eindnoten:

* Hiermee zeg ik de weleerwaarde heer dr. Józef Pater, directeur van de Dombibliotheek in
Wrocław, oprecht dank voor zijn hulpvaardigheid en waardevolle inlichtingen.

1 LIEVENS, R. Middelnederlandse handschriften in Oost-Europa, Gent, 1963, p. 202.
2 GAILLIARD, E. enW. de VREESE, ‘Dietsche kalenders’, in: Jaarboek der Koninklijke Vlaamsche

Academie voor Taal- en Letterkunde 23 (1909) p. 5-88; 24 (1910), p. 5-98.
3 PREDOTA, S. en H.J. WARNECKE. ‘Uber die Eigentümer des mittelniederländischen

Gebetbuches Nr. 716 in der Dombibliothek in Wrocław’, in: Neerlandica Wratislaviensia (ter
perse).

4 MEERTENS, M. De godsvrucht in de Nederlanden, naar handschriften van gebedenboeken der
XVe eeuw, delen t. I-III en deel t. VI, (z.p.) 1930-1934.
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Nederlandse oude drukken (16de en 17de eeuw) in de
universiteitsbibliotheek van Wrocław
Stefan Kiedron

De verzameling van oude drukken in de universiteitsbibliotheek van Wrocław vormt
voor de onderzoeker een moeilijk te overschatten rijkdom. Men vindt hier een lange
reeks incunabelen uit de vijftiende eeuw, alsook een zeer groot aantal boeken uit
de zestiende en zeventiende eeuw. Ze behandelen de meest uiteenlopende
onderwerpen, van theologie, filosofie, literatuur en kunst tot anatomie en astrologie.

Bij het bekijken van de catalogus van deze verzameling wordt men gauw verrast
door de steeds weer in het oog springende neerlandica: boeken uit de Nederlanden,
over de Nederlanden of van Nederlandse auteurs, geschreven niet alleen in het
Latijn maar ook in het Nederlands, het Duits, het Frans, het Engels en zelfs in het
Italiaans. Het is moeilijk te zeggen hoe groot deze verzameling van neerlandica is,
want er bestaat geen aparte catalogus van die boeken, maar het zijn er duizenden.

De huidige universiteitsbibliotheek is niet dezelfde als die van vóór de Tweede
Wereldoorlog. Deze werd tijdens de gevechten om de ‘Festung Breslau’ voor twee
derde vernietigd. De Poolse autoriteiten besloten in 1945 de rest te verenigen met
de voormalige ‘Stadtbibliothek Breslau’ (die in een redelijke toestand verkeerde) en
aan te vullen met provinciale bibliotheken uit verschillende plaatsen van
Neder-Silesië. Op die manier ontstond de huidige universiteitsbibliotheek Wrocław
(Kocowski 1955, p.8, 30). De kern van de verzameling oude drukken is dus de
Stadtbibliothek. Deze bestaat wederom uit drie - in de tweede helft van de
negentiende eeuw samengevoegde, maar voordien aparte - deelbibliotheken. Een
ervan was de St.-Elisabeth-bibliotheek, wiens stichter de naam aan de hele
Stadtbibliothek gaf: ‘die Rhedigersche Stadtbibliothek Breslau’.

Bij Thomas Rhediger begint onze speurtocht naar het antwoord op de vraag langs
welke wegen de 16de en 17de-eeuwse neerlandica in Wrocław belandde. Deze
edelman, in 1540 in Breslau geboren,
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ondernam lange reizen in verbandmet zijn ‘peregrinatio academica’ en kwam onder
andere in 1562 naar Antwerpen en Leuven. Hij raakte bevriend met Carolus Clusius
en met Gerhard Falkenburg uit Nijmegen, met wie hij sinds 1571 in Keulen bleef
wonen. Hier ontmoette hij in 1573 of 1574 de beroemde Justus Lipsius, die later
zijn werk Commentarius antiquarum lectionum aan Rhediger opdroeg (Gerlo 1978,
p. 143). Rhediger verzamelde al sinds enige tijd boeken voor zijn bibliotheek en
toen hij in 1576 aan een ziekte bezweek, werd die bibliotheek met circa 300
handschriften en 6000 boeken (waaronder vele uit de beroemde ‘officina Plantiniana’)
krachtens zijn testament overgebracht naar de familie in Breslau, die ze voor iedereen
toegankelijk moest maken. Dit gebeurde pas in 1645 (Markgraf 1888, p. 590; Biber
1931, 116sq; Kocowski 1955, p. 31).
Maar niet alleen Rhediger was bemiddelaar tussen Breslau en de Nederlanden.

Er was bij voorbeeld de Hongaar Andreas Dudith (1553-1589), die lange jaren in
Breslau woonde en de vriendschap van Ortelius, Dousa en Lipsius genoot
(Nauwelaerts 1983, p. 75 sq).
In de laatste jaren van de zestiende eeuw verschenen aan de in 1575 gestichte

Leidse universiteit de eerste studenten uit Silesië. Het aantal Silersiërs dat deze
universiteit voor hun studie koos, groeide elk jaar. Vooral in 1618-1648 (de
Dertigjarige Oorlog in Duitsland) werd Leiden het aantrekkingspunt voor hen. Daar
waren enkele redenen voor: géén eigen universiteit, de protestantse godsdienst,
en de Nederlandse ‘Gouden Eeuw’ met een grote economische en culturele bloei
en zonder oorlogen. Maar ook later gingen tientallen Silesiërs naar de Nederlanden.
‘Durch das Studium der Schlesier in Leiden war in Schlesien Holland näher, die
holländische Dichtung bekannter als anderswo (...)’ (Schneppen 1960, p. 38). In
het Leidse ‘Album Studiosorum...’ ontmoeten we ca. 600 Silesische namen tot het
einde van de zeventiende eeuw (Fasel Kampen 1961, 331 sq); hele families
studeerden hier. Albert von Sebisch (1610-1688) ging in 1630 naar Parijs, waar hij
Grotius ontmoette, en dan naar Leiden; vóór hem studeerde een Henricus Sebisch
in Leiden (in 1615), later een Johannes Georgius à Sebysch (1635). Een late
nakomeling van Rhediger, Gulielmus Sigismundus a Redinger, studeerde in Leiden
in 1684. De neef van Martin Opitz, Caspar Kirchner, en diens vriend, Andreas
Gryphius, waren hier ook (respectievelijk in 1617 en 1638). Ook iemand van de
familie Milich uit Görlitz, Joannes Milichius, studeerde aan de Leidse universiteit
(1639).
Het noemen van namen heeft hier zin; Thomas Rhediger, Albert von Sebisch,

Caspar Kirchner, Christian Gryphius (zoon van Andreas), Heinrich Milich - ze waren
de bezitters van vele Nederlandse boeken, waarvan hun eigenhandige onderschriften
en notities in die boeken getuigen. Maar er waren ook nog anderen: Hieronymus
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Eyben, die in 1623 in Leiden was; Jan van Duisberg, de uitgever van de Psalmen
Davids (Amsterdam, 1701); Gottlob Kranz, sinds 1700 bibliothecaris van de
Rhediger-bibliotheek...
De Nederlandse boeken werden dus in de Nederlanden gekocht of cadeau

gekregen en naar Silesië gebracht. De Nederlandse invloeden werden daardoor
nog versterkt en dat op de meest uiteenlopende gebieden.

Nu moet de vraag naar de inhoud van die boeken gesteld worden. Zoals gezegd:
er is van alles. Het feit dat er tot diep in de achttiende eeuw Nederlandstalige boeken
naar Silesië kwamen, bewijst dat die taal in hogere kringen niet onbekend was.
Daarenboven zijn er nog vele vertalingen van het Nederlands in het Duits (en andere
talen), wat ons niet verwonderen mag, als men alleen al aan de twee grote
bemiddelaars Opitz en Gryphius denkt.
Maar we beginnen niet met de letterkunde. Allereerst moet het oudste Nederlandse

boek in de Wrocławse universiteitsbibliotheek genoemd worden: de Opera van
Thomas a Kempis, gedrukt in Utrecht omstreeks 1473 (cfr. Kocowski 1959, p. 129).
Van het begin van de zestiende eeuw zijn er de werken van Erasmus (bij voorbeeld
Moriae encomium , Strassbourg, 1511), die eigenlijk een natie apart is - van zijn
hand is hier bijna alles.
Er is een groot aantal theologische geschriften en dat van verschillende

strekkingen. Er zijn werken van Arminius en boeken tegen Gomarus (met het motto:
‘Attendite a phalsis prophetis’), maar ook van Gomarus (bij voorbeeld Opera
Theologica Omnia , Amsterdam, 1664); een Nederlandstalige Historie der reformatie
van Geeraert Brandt; en aan de andere kant de Defensio fidei Catholicae vanGrotius;
honderden exemplaren van filosofische en godsdienstige werken van Lipsius, onder
andere De una religione , die tegen Coornhert gericht was (Coornhert zelf is niet te
vinden); zeer vele boeken van Antonius Thysius, die tijdens de Dordtse Synode
actief was.
Theologie en wijsbegeerte waren in die tijd nauw met elkaar verbonden en zo

kunnen we hier opnieuw Lipsius noemen, wiens De Constantia in achttien
Lantijnstalige exemplaren en nog twee Duitstalige te vinden is, en zijn Politicorum
libri sex in 24 exemplaren, daaronder twee Frans- en twee Italiaanstalige. Talrijk
zijn ook de (Duitstalige) exemplaren van De Bijenkorf... van Marnix. Baruch Spinoza
wordt hier op grond van zijn woonplaats genoemd; naast Latijnse en Duitse zijn er
ook Nederlandstalige werken van hem in de besproken verzameling. Een wat minder
bekende Nederlander, Adrian Heereboord, wordt hier ook door zijn Philosophia...
(Leiden 1654) vertegenwoordigd.
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Van de geschiedschrijvers zijn er P.C. Hooft met zijn Nederlandse Historiën in het
kort , Pontus Heuterus met zijn Rerum Belgicarum... en Emanuel Meteranus, wiens
Duitstalige Niederlandische Krieghandel... in verschillende uitgaven als een soort
barokke encyclopedie opgevat kan worden. Daarnaast zijn er twee zestiende-eeuwse
geleerden van wat kleiner formaat: Jacobus Marchantius met zijn De rebus gestis
a Flandriae van 1557 en Laevinus Torrentius met zijn De bello turcico van 1574, en
een zeventiende-eeuwse: Aubertus Miraeus, wiens Rerum Belgicarum Chronicon
van 1636 in enkele exemplaren bestaat; zijn De Bello Bohemico (Keulen 1622) was
het eigendom van de Societas Jesu, zoals uit een handgeschreven notitie in dat
boek blijkt. Tenslotte zijn er onder vele andere ook geschiedkunige boeken van
Joannes Gerhardus Vossius.
Net zoals theologische en filosofische werken zijn ook geschiedkundige,

aardrijkskundige en zelfs taalkundige boeken moeilijk van elkaar te scheiden. Het
is misschien beter te spreken van de polyhistoren, zoals Joannes Goropius Becanus,
die in zijn werken (de Opera van 1580 kunnen we inWrocław vinden) over het begin
van de wereld, de eerste taal van demensheid en verschillende werelddelen schreef.
In deze reeks treden in onze verzameling Augerius Busbequius met zijn Epistolae
turcicae , Johannes de Laet - met zijn Novus Orbis sive descriptio Indiae Occidentalis
van 1633, maar ook de Nederlandstalige Historie ofte Iaerlijck Verhael van de
Verrichtinghen der Geoctroyeerde West-Indische Compagnie... van 1644, Paulus
Merula met de Cosmographia van 1605, Gerhard Mercator met zijn Chronologia
van 1569 en AbrahamOrtelius en zijn Thesaurus Geographicus van 1597. Daarnaast
hebben we Jan van Linschotens beschrijving van de India Orientalis (ook enkele
Duitstalige exemplaren), Johan Nieuhofs beschrijving van een Ghezantschap in
China van 1665 en Wilhelm Piso's werk De Indiae utriusque re naturali et medica
van 1658. Tenslotte bevindt zich tussen al die boeken een Korte Besgryving van
Lugdunum Batavorum, Nu Leyden van Simon de Leeuw uit het jaar 1672.

Nu gaan we over tot de taalkundige boeken, waarvan in de universiteitsbibliotheek
Wrocław ook een lange reeks staat. Weer zou hier Goropius Becanus genoemd
moeten worden, voorts zijn er werken van de Leidse arabist Thomas Erpenius, de
Nomenclator uit 1567 van Hadrianus Junius, de Observationes in Willerami van
Franciscus Junius F.F. uit 1655, Abraham Mylius' Lingua Belgica van 1612, Lingua
Getarum van Bonaventura Vulcanius uit 1597 en de historiosofische geschriften
van Adrianus Scriekkius. Enkele uitgaven van Jan Murmelius' Dictionarium Trium
Linguarum , die in het Poolse Krakau verschenen, zijn hier ook te vinden, naast
Frans-Duitse en Duits-Italiaanse woordenboeken van de
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mathematicus Laevinus Hulsius. De belangstelling voor het Nederlands is in Silesië
ook in de achttiende eeuw niet verdwenen, waarvan de Spraakkunst van Arnold
Moonen uit 1706 en het Vaderlandsch Woordenboek van Jacobus Kok uit 1785
getuigen.

Over de letterkundige werken in de besproken verzameling bestaat al een artikel
in het Pools (cfr. Nowak 1977); daar zijn de meeste dichters en schrijvers genoemd
en beschreven: Bredero, Cats, Crul, Van Haagt, D. Heinsius, Hooft, Huygens,
Oudaan, Revius, Vander Noot, Vondel en Westerbaen. Maar in dezelfde reeks
worden ook Marnix, Grotius, Lipsius en Vossius genoemd - waarom eigenlijk? - en
er ontbreken enkele namen, zoals die van de zoon van Daniel Heinsius, Nicolaas,
en van Hendrik Laurensz. Spiegel (wel is de uitgave van zijn Hertspiegel tamelijk
laat, van 1694). Bovendien kunnen nog enkele Latijnse dichters uit de Nederlanden
genoemd worden: Janus Lernutius en zijn Carmina van 1579, Petrus Scriverius en
Janus Secundus.

De rechten worden hier door Grotius vertegenwoordigd - zijn De iure... bestaat hier
in talrijke exemplaren, ook in het Duits en Frans - en naast hem door Ulrich Huber
( Compendium Juris ), en Jan Voet. Verder zijn er twee exemplaren van de Saken
van staet en oorlogh van Lieuwe van Aitzema uit 1669.

Wiskundige werken zijn ook niet zeldzaam in onze verzameling. Naast de al eerder
genoemde Hulsius (hier kunnen bij voorbeeld zijn Duitstalige Mathematische
Instrumenten in verschillende uitgaven genoemd worden) vinden we hier de naam
van de zestiende-eeuwse Jacobus de Meyer ( Comentarii Arithmetica van 1561),
de laat-zeventiende-eeuwse Bernhard Nieuwentiit ( Analysis Infinitorum van 1695),
van de beroemde Simon Stevin (bij voorbeeld zijn Wisconstighe Ghedachtenissen
in het Nederlands, Frans, Duits en Latijn) en de minder beroemde C.J. Vooght (
Tafelen sinuum, tangentium et secantium van 1685). Er zijn ook werken van enkele
sterrenkundigen: Frisius Gemma, Christiaan Huygens of Willebrand Snellius (van
deze laatste de Descriptio cometae van 1619). Er is ook iets over mechanica of -
om nauwkeuriger te zijn - over de brandweer: de Beschrijving van
slang-brand-spuiten en brandblussen van Jan van der Heide uit 1690. Uit het
krijgswezen ten slotte zijn er bij voorbeeld van Godeschalcus Stewechius De re
militari van 1585 of van Stevin de Nieuwemaniere van stercte-bouw door spil-sluysen
van 1617.

Een lange reeks werken behandelt de geneeskunde. De auteurs van die boeken
zijn onder andere Johan van Beverwyck, Peter Forestus, Vopiscus Plempius en
Hendrick van Roonhuize; er zijn verschillende uitgaven van één titel in verschillende
talen - van
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de laatstgenoemde bij voorbeeld hebben we de Genees- en Heel-konstige
aanmerkingen van 1672 en van diezelfde titel een Duitse vertaling van twee jaar
later. Twee grote namen in demedische wetenschappen: Nicolaas Tulp en Andreas
Vesalius, worden eveneens door talrijke van hun boeken vertegenwoordigd. Maar
men vindt hier ook voorbeelden van invloeden op de Nederlanden uit andere landen,
wat blijkt uit een titel als Eenige philosophische en medicinale tractaatjes... uyt het
Engels vertaald door J. vande Velde , uit het jaar 1688.

Dicht bij de geneeskunde - en toen vaak als geneeskunde opgevat - treedt de
natuurkunde op. Ook deze wetenschap is rijk vertegenwoordigd tussen de
neerlandica in Wrocław, met onder andere namen als Rembert Dodonaeus, Anton
Leeuwenhoek of de al eerder genoemde Wilhelm Piso ( De aromatum van 1656).
Van Jan Swammerdam zijn er twee exemplaren van De respiratione uit het jaar
1667. En van Goosen van Vreeswyks hand is Het cabinet van mineralen uit 1670.

Ten slotte moeten nog de eerste bibliografieën uit de Nederlanden in de bibliotheek
van Wrocław genoemd worden. Dit zijn de twee uitgaven van Valerius Andreas'
Bibliotheca Belgica (van 1623 en 1643) en de verschillende Catalogi van boeken...
uit de bezittingen die door Boudewyn van der Aa opgesomd werden.

Hiermee eindigt deze korte schets over de neerlandica in de verzameling van oude
drukken in de universiteitsbibliotheek van Wrocław. De namen van geleerden en
de titels van hun werken werden hier slechts exemplarisch vermeld. Daarbij werd
de besproken periode beperkt tot de zestiende en zeventiende eeuw, maar ook uit
de vijftiende en achttiende eeuw veel neerlandica te vinden zijn. Bovendien kwam
de handschriftenverzameling niet ter sprake, terwijl hierin ook vele Nederlandse
namen voorkomen - bij voorbeeld in de verschillende alba amicorum of brieven (zie
hierover: Banet & Szyrocki 1981; Bialek & Jong 1985; Bialek & Mrozowicz 1987).
Uit dit alles blijkt dat de universiteitsbibliotheek Wrocław over een buitengewoon
rijke verzameling neerlandica beschikt.

Colloquium Neerlandicum 10 (1988)



253

Bibliografie

BANET I. & M. SZYROCKI. ‘Die Stammbücher der Universitätsbibliothek
Wrocław des 16. bis 18. Jahrhunderts’, in: Stammbücher als kulturhistorische
Quellen, Wolfenbütteler Forschungen, Bd. 11, München 1981, p. 65-71

BIALEK E. & F. JONG. ‘Neerlandica in den Handschriftenbeständen der
Universitätsbibliohtek Wrocław’, in: Neerlandica Wratislaviensia II, Wrocław
1985, p. 417-424

BIALEK E. & W. MROZOWICZ. ‘Die Bildungsreisen der Schlesier in die
Niederlande im Spiegel der Stammbucheintragen (Ein Beitrag zur Erforschung
der schlesisch-niederländischen Kulturbeziehungen im 17. Jahrhundert)’, in:
Neerlandica Wratislaviensia III, Wrocław 1987, p. 199-218

BIALEK E. & W. MROZOWICZ. ‘Die Stammbucheinträge des Daniel Heinsius
in der Albensammlung der Universitätsbibliothek Wrocław’, in: Neerlandica
Wratislaviensia III, Wrocław 1987, p. 219-228

BIBER, A. ‘Thomas Rediger’, in: F. Andreae, E. Graber, M. Hippe (Hrsg.),
Schlesier des 16. bis 19. Jahrhunderts; Schlesische Lebensbilder, Bd. 4, Breslau
1931, p. 116-125

FASEL KAMPEN, W.A. ‘Die Schlesier an der Universität Leiden im 17.
Jahrhundert’, in: Jahrbuch der Schlesischen Friedrich-Wilhelm-Universität zu
Breslau, z.p. 1961, p. 331-350

GERLO, A., M.A. NAUWELAERTS & H.D.L. VERVLIET. Ivsti Lipsii Epistolae,
Pars I (1564-1583), Brussel 1978

KOCOWSKI, b. Historyczne podstawy organizacji zbioru starych druków w
Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu, Wrocław 1955

KOCOWSKI, B. Katalog inkunabulow Biblioteki Uniwersyteckiej weWrocławiu,
cz. 1, Wrocław 1959

MARKGRAF. ‘Thomas Rehdiger’, in: Allgemeine Deutsche Biographie, Bd 27.
Leipzig 1888, p. 588-590

NAUWELAERTS,M.A. Ivsti Lipsii Epistolae, Pars II (1584-1587), Brussel 1983

Colloquium Neerlandicum 10 (1988)



254

NOWAK, I. ‘Literatura niderlandzka XVI i XVII w. w zbiorach Biblioteki
Uniwersyteckiej we Wrocławiu’ in: Germanica Wratislaviensia XXX, 1977, p.
133-143

SCHNEPPEN, H. Niederländische Universitäten und deutsches Geistesleben,
Münster 1960

Colloquium Neerlandicum 10 (1988)



255

Carolus Clusius - Een Nederlandse geleerde in de Hongaarse
cultuurgeschiedenis
Erzsébeth Mollay

Dat deze 17de-eeuwse geleerde geen onbeduidende persoonlijkheid was, kunnen
we onder meer concluderen uit het feit dat één van zijn werken in 1983, 400 jaar
na het ontstaan, in facsimile weer uitgegeven werd, zelfs in samenwerking tussen
academische uitgeverijen van twee landen: de Akademische Druck- und
Verlagsanstalt Graz en de uitgeverij van de Hongaarse academie van
wetenschappen. De facsimile-uitgave werd begeleid door studies van geleerden
die verschillende wetenschappen en verschillende naties vertegenwoordigen:
botanici, historici, filologen uit Nederland, Italië, Joegoslavië, Oostenrijk en Hongarije.
Dit werk (zie Bibliografie) is de eerste wetenschappelijke beschrijving van de
paddestoelen van West-Hongarije, waarmee Clusius de grondlegger van de
mycologie werd.
Ik wil hier niet ingaan op Clusius' verdiensten als mycoloog; de bedoeling van de

facsimile-uitgave en de begeleidende studies was ook veel omvattender. Zijn leven
en werk is fascinerend omdat we door de kennismaking ermee in een netwerk van
wetenschappelijke en culturele contacten worden binnengeleid dat heel Europa
verbindt.

Clusius is geboren in de Zuidelijke Nederlanden: in 1526 in Atrecht (thans Arras in
Noord-Frankrijk), en overleden in de Noordelijke Nederlanden: in 1609 in Leiden,
waar hij in dienst stond van de universiteit en de hortus botanicus.
Zijn leven is een roman. Studerend en vorsend bereisde hij heel Europa en voor

verschillende landen heeft hij wetenschappelijk werk van blijvende waarde verricht.
Het rondzwerven begon reeds in zijn studententijd. Volgens de gewoonten van zijn
tijd studeerde hij verschillende wetenschappen aan verschillende universiteiten.
Eerst rechten in Gent, Leuven en Marburg, dan filosofie in Wittenberg. In Montpellier
begon hij met medicijnen en door de medicijnenstudie kwam hij in aanraking met
de plantkunde omdat de plantkunde toen nog volledig in dienst stond van de
geneeskunde: de medicijnen werden uit geneeskrachtige planten vervaardigd. Van
nu af reisde Clusius om planten te leren kennen
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en die te beschrijven. Hij vertaalde ook het Kruidenboek van zijn bekende landgenoot
Dodonaeus uit het Nederlands in het Frans. Van de bekende Duitse bankier Fugger
kreeg Clusius de opdracht zijn twee zoons op hun reis naar Spanje en Portugal te
begeleiden. Het resultaat van deze reis was de eerste wetenschappelijke beschrijving
van de flora van het Iberisch schiereiland. Twee jaar verbleef Clusius in Engeland
en verkeerde daar in de hoogste politieke en wetenschappelijke kringen.
Hoe kwam Clusius in Hongarije terecht en wat waren zijn bezigheden daar? Als

protestant werd hij in zijn vaderland vervolgd. Toen zijn vader op tachtigjarige leeftijd
zijn hele vermogen verloor en kort daarna stierf, en nadat de Spanjaarden zijn
woonplaats Mechelen hadden verwoest, gaf hij graag gevolg aan de uitnodiging
van keizer Maximiliaan II van Habsburg om naar het hof te Wenen te komen. Hier
vond hij geloofsvrijheid, financiële zekerheid en een geleerd gezelschap, wat zeer
inspirerend was. Aan het hof van Maximiliaan II, keizer van Oostenrijk en Hongarije,
verzamelde zich een schaar van geleerde mannen van naam. Om maar enkelen te
noemen wegens hun betrekkingen tot de Nederlandse cultuur: in Wenen verbleef
toen de reeds genoemde Dodonaeus (1517 Mechelen. - 1585 Leiden), werkzaam
als lijfarts van de keizer. Hofhistoricus van de keizer was de Hongaarse humanist
Joannes Sambucus (1531 Nagyszombat, thans Trvna in Tsjechoslowakije - 1584
Wenen), die zich ook als arts, dichter, editeur van kritische tekstuitgaven en
verzamelaar van boeken, handschriften en kunstwerken een naam verwierf. Deze
Hongaarse humanist heeft met zijn emblemata ook in de geschiedenis van de
Nederlandstalige literatuur een rol gespeeld. Zijn Latijnse emblematabundel
verscheen in 1564 bij Christoffel Plantin in Antwerpen en twee jaar later werd ook
de Nederlandse vertaling ervan (door M.A. Gillis) uitgegeven. Het woord vooraf van
Sambucus werd, door de bewerking van Gillis, de eerste theoretische verhandeling
over emblemata in het Nederlands, die ook op de grootste dichters van de 17de
eeuw invloed heeft gehad. Van de originele Latijnse emblematabundel zijn in het
museum Plantin-Moretus vier edities te vinden, bovendien zijn er nog twee Leidse
edities bekend. Over het bewogen leven en de veelzijidge werkzaamheden van
deze Hongaarse humanist en over zijn contacten met beroemde Zuidnederlandse
geleerden zoals Clusius, Justus Lipsius en Nicasius Ellebodius - laatgenoemde als
filoloog enmedicus werkzaam in deDuits-Hongaars-Slowaakse stad, thans Bratislava
in Tsjechoslowakije - is een uitvoerige verhandeling te lezen in het tijdschrift Ons
Erfdeel (1981) van de hand van dr. Antal Sivirsky. Sambucus was ook de man die
erop had aangedrongen dat Clusius naar Wenen werd uitgenodigd en die de
Nederlandse geleerde met de geschiedenis van Hongarije bekend maakte.
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In Wenen raakte Clusius ook bevriend met de Hongaarse magnaat Boldizsár
Batthyányi, adviseur van de keizer, een interessante persoonlijkheid in de Hongaarse
cultuurgeschiedenis. Deze vriendschap was voor het wetenschappelijk werk van
Clusius in Hongarije van het grootste belang. Clusius verbleef - met kleine
onderbrekingen - van 1573 tot 1588 in Oostenrijk en Hongarije. Daarvan bracht hij
een aanzienlijke tijd als gast van Batthyányi op diens landgoed door, in zijn kastelen
in Németújvár en Szalónak (thans Güssing en Schlaining in Oostenrijk). Batthyányi
was een veelzijdig man: succesvol veldheer in de strijd tegen de Turken, maar
daarnaast ook beoefenaar van wetenschappen, vriend en mecenas van geleerden.
Hij sprak verscheidene talen en had een waardevolle bibliotheek verzameld. Hij
stond ook in contact met de kring van Pieter Breughel de Oudere. Het was niet pure
menslievendheid die Batthyányi ertoe bewoog Clusius in zijn huis uit te nodigen.
Hij stelde het zeer op prijs dat hij door de vriendschap met de Nederlandse geleerde
als het ware met de hele geleerde wereld van Europa in contact kwam. Zijn
gastvrijheid was nochtans een noodzakelijke weldaad. Toen keizer Maximiliaan II
in 1576 stierf en onder zijn opvolger, de katholieke Rudolf II, de protestanten aan
het hof in ongenade vielen, raakte Clusius in vooral financiële moeilijkheden. Toen
heeft deze geleerde Hongaarse magnaat het Clusius mogelijk gemaakt in
West-Hongarije te blijven en zijn wetenschappelijk werk af te maken.
Wat was het wetenschappelijk werk dat Clusius in de Hongaarse streken had

verricht? Op het landgoed van Boldizsár Batthyányi wonend maakt hij - begeleid
door de hofprediker van Batthyányi en soms de landheer zelf - excursies door
West-Hongarije. Zij verzamelden en beschreven planten en paddestoelen, en
tekenden ook de volksnamen ervan op in de talen van de daar wonende bevolking:
in het Hongaars, Duits en Servo-Kroatisch. De volgende werken waren het resultaat
van hun onderzoek:

1. Een boek getiteld Rariorum aliquot Stirpium, per Pannoniam, Austriam & vicinas
quasdam Provincias observatorum Historia, Antwerpen, 1583. Dit is de eerste
beschrijving van de flora van Midden-Europa, en tevens grondlegging van de
moderne botanica, waarvoor kenmerkend is dat die niet meer uitsluitend de
geneeskunde dient, maar een autonome wetenschap is.

2. Een aanhangsel van het eerstgenoemde werk: Stirpium nomenclator Pannonicus,
bekend in twee uitgaven: Németújvár, 1583 (in de drukkerij van Batthyányi) en
Antwerpen, 1584 (door Plantin). Dit is een lijst van plantnamen, waarin naast 340
Latijnse namen, de Hongaarse en soms de Duitse en Servokroatische volksnamen
van de planten staan. Er zijn zelfs Vlaamse plantnamen te vinden, bij voorbeeld
‘Armerius vulgaris flo. rubro, quod
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Belgae Keykens appellant...’ (Omdat hier noch de Latijnse noch de Hongaarse naam
eenduidig één bepaalde plant aanwijst, is het juist de Vlaamse naam die bij het
bepalen van de betrokken plant helpt.)
Beide werken zijn waardevolle bronnen, niet alleen voor de plantkunde, maar ook

voor de taalkunde (voor de naamkunde bij voorbeeld de talrijke plaats-, rivier- en
bergnamen), verder voor de folklore (opgetekende sagen die in verband met
bepaalde planten in de volksmond leven) en voor de etnobotanica (het gebruik van
de planten in de volksgeneeskunde).

3. Het derde werk is de reeds genoemde beschrijving van de paddestoelen van
West-Hongarije, getiteld Fungorum in Pannoniis observatorum brevis historia,
Antwerpen, 1601, waarvan de wetenschappelijke waarde eveneens verhoogd wordt
door de vermelding van vindplaatsen en volksnamen.

Bij dit derde werk hoort nog iets dat een bijzondere vermelding waard is: de
illustraties. Batthyányi heeft op eigen kosten een kunstschilder laten komen - volgens
de onderzoekingen waarschijnlijk een neef van Clusius, genaamd Essaye le Gillon,
die ook aan het Weense hof werkte - om van de beschreven paddestoelen
afbeeldingen te laten schilderen. De afbeeldingen in dit soort werken dienen niet
alleen ter illustratie, maar ze vormen een onontbeerlijk onderdeel bij het beschrijven
en determineren van de paddestoelen. De aquarellen van Gillon beelden de
paddestoelen af op een manier die ook de moderne mycologische werken eigen is,
bij voorbeeld de hoed ook van onderen enzovoort. Deze aquarellen hadden een
avontuurlijk lot. Zeker is dat Clusius ze aan de drukkerij Plantin heeft doen toekomen,
maar daar zijn ze zoekgeraakt - het boek is uiteindelijk met minder geslaagde
houtgravures verschenen. Deze aquarellen zijn later in de 17de eeuw onverwacht
en onverklaarbaar in Leiden voor de dag gekomen en nu worden ze in de
Universiteitsbibliotheek van Leiden onder de naam Clusius Codex bewaard.
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Het vers in Breughels kluchten en Huygens' Trijntje Cornelis
J.A. van Leuvensteijn

De laatste jaren is de belangstelling voor de 16de en 17de-eeuwse kluchten in
belangrijke mate toegenomen. In 1985 verscheen de bloemlezing Van Bredero tot
Langendyk onder redactie van Ornée, waarin 63 dichters vertegenwoordigd zijn,
maar waarin Breughel en Huygens ontbreken. Wim Hüsken promoveerde in 1987
op Noyt meerder vreucht; Compositie en structuur van het komische toneel in de
Nederlanden voor de Renaissance . Zijn beschrijvingsmethode is een nadere
toepassing van het beschrijvingsmodel dat Bernadette Rey-Flaud in haar dissertatie
La farce ou la machine à rire (1984) voor de Franse klucht gebruikt. Verder zijn er
recentelijk kluchten opnieuw uitgegeven: De kluchten van Gerrit Hendericxsz van
Breughel (1985), die Breughels Boertighe Cluchten uit 1610 en Het tvveede Deel
Van Breughels boertige Cluchten uit 1612 bevat, en de Trijntje Cornelis van Huygens
(1987). Het werk van deze laatste twee dichters staat centraal in deze bijdrage.

Breughel werd omstreeks 1573 waarschijnlijk te Antwerpen geboren, Huygens in
1596. Tussen Breughel en Huygens zit dus ruim een generatie verschil. Van Huygens
is voldoende bekend dat hij op en top een renaissancist is. Breughel daarentegen
is iemand die nog met één been in de Middeleeuwen staat. Aansluiting bij de
Renaissance vinden we vooral in Cupido's Lusthof Ende Der Amoureusen Boogaert
, de bundel met 21 emblemata en wat ander dichtwerk uit 1613 en - eerder - in De
Tweede 50. Lustige Historien ofte Nieuwicheden Iohannis Boccatii uit 1605, met
herdrukken in 1613 en 1644. (In 1564 had Coornhert de eerste 50 verhalen uit de
Decamerone vertaald). Breughels literaire activiteiten moeten we verbinden met
zijn lidmaatschap van de Brabantse Kamer 't Wit Lavendel te Amsterdam en met
zijn dagelijks werk van drukkeruitgever. In uitgaven en publicaties toont Breughel
zich gekant tegen ‘Roomen ende Spaengien’ en oordeelt hij gunstig over ‘de Eedlen
van Oraengien Met noch die Eed'len groot, en Mogen't Staten wijs Die door Godts
mogentheyt, behouden hebben prijs’, zoals Breughel in een pamflet uit 1618 schrijft1.
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Breughels kluchten, die in 1610 en 1612 in zijn eigen bedrijf werden gedrukt, dateren
uit vroeger tijd, de tijd dat hij in de rederijkerskamer nog ‘een leerent spruyt’ was.
In die kamer werden zijn kluchten ‘minnelijc vertoont, speelwijs, door jonge sinnen
// en vriendelijck aenschout, bij dien die Const beminnen’. Wanneer we nu bedenken
dat de Brabantse Kamer in 1598 werd gesticht, dan lijkt het mij niet te gewaagd om
te veronderstellen dat Breughel zijn kluchten rond 1600 schreef. De Trijntje Cornelis
van Huygens is van een halve eeuw later: 1653.
De kluchten van Breughel zijn voor wat betreft de vorm puur rederijkerswerk in

de middeleeuwse traditie. Hij gebruikt het vrije rederijkersvers, waarvan de lengte
aanmerkelijk kon varieren, met gepaard rijm. Na elk rijmpaar komt in het volgende
vers ergens in het midden een derde rijmwoord.
De niet-metrische, gepaard rijmende verzen zijn in de periode 1600-1730 steeds

verre in de meerderheid. De bloemlezing van Ornée toont twee typen metrische
verzen: de jambische vier-voeter en de alexandrijn, dat is de versregel met 6 jamben
en halverwege een caesuur. Vanaf 1632 komen af en toe kluchten in deze voorname
alexandrijnen voor: 1. De klucht van Pieter Soet-Vleys geschreven door G. Severins
de Cuilla naar Starters Soetekau , 2. Iochem-Iool ofte Ialourschen-Pekelharingh
(1636) geschreven door Ian Zoet. Huygens’ Trijntje Cornelis uit 1653 is eveneens
in alexandrijnen geschreven. Al komt de alexandrijn al in de Middeleeuwen voor in
het Leven van Sinte Lutgart en in Die Passie ons Heren , toch is de alexandrijn de
metrische versregel die als exponent van de Renaissance het vrije ritme bij de
ernstige dramatiek en bij de epiek breidelt. Deze alexandrijn brengt een harmonieuze
ordening van klankgrepen in versregels tot stand die aanvankelijk nog speelse
variaties toestond. Maar na de periode van de Barok, die zelfs de alexandrijn in
beweging brengt, zal deze versvorm zichzelf in classicistische monotonie verstikken.
Het is geen toeval dat veel kluchtenschrijvers de traditie van het vrije

rederijkersvers hebben gevolgd. Het ligt immers niet zo voor de hand om mensen
uit de heffe des volks in vloeiende alexandrijnen te laten spreken. Bredero excuseert
zich in zijn voorwoord van de Griane publiekelijk voor het feit dat hij ‘een Boer
boerachtigh’ doet spreken en hij voegt eraan toe ‘ick hebbe soo geluckigh niet
gheweest, dat ick sulcke welsprekende hebbe konnen kryghen’, dat is in vrije
vertaling: Het is mij niet gelukt dezen tot welsprekendheid te brengen2. Ik ben blij
toe. Laat de voornamen en hooggeplaatsten maar in alexandrijnen spreken en gun
het gewone volk de vrijheid van het rederijkersvers.

We zullen nu de rederijkersverzen van Breughel vergelijken met de alexandrijnen
van Huygens. Onze aandacht beperkt zich hierbij tot het gebruik van taalkundige
grenzen aan het verseinde. Naast het
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verseinde komt er in de verzen bij Breughel en Huygens ook nog een stilistische
grens in het vers voor. Deze grens, die van veel minder gewicht is dan die aan het
verseinde, laat ik in deze bijdrage verder buiten beschouwing.
Als uitgangspunt voor het vaststellen van de taalkundige grenzen neem ik niet

de pauzes in de voordracht - die zijn te zeer afhankelijk van de spreker - maar het
interpretatieproces. De lezer van een tekst moet zich een voorstelling maken van
een beschreven werkelijkheid. Hij doet dit door de inhoud van de zinnen
(hoofdzinnen/matrixzinnen) met elkaar te verbinden. Soms bevatten de zinnen zelf
een aanwijzing die de relatie aangeeft. Voegwoorden als en, maar en want en
bijwoorden als echter, verder, bovendien zijn in dit verband van belang. Het is echter
niet zo, dat deze woorden de zinnen die ze met elkaar in verband brengen, tot
grotere syntactische eenheden maken. De hoofdzin is de grootste syntactische
eenheid die geïnterpreteerd kan worden. De predicerende verbanden binnen de
hoofdzin, dat is de samenhang tussen onderwerp, gezegde, voorwerpen en
bepalingen, maken van de hoofdzin een interpretatief geheel. Dit brengt met zich
mee, dat de grenzen tussen hoofdzinnen de belangrijkste grenzen in een tekst zijn.
Ik geef ze in citaten aan met een diagonale streep‘/’

Bijzinnen zijn naar hun structuur ook zinnen met predicerende verbanden. Hierin
komen ze met hoofdzinnen overeen. Een belangrijk verschil met de hoofdzinnen is
echter, dat de bijzin in zijn geheel een plaats heeft gekregen in de hoofdzin en
bijvoorbeeld de redekundige functie van onderwerp of voorwerp of bepaling vervult.
Van beknopte bijzinnen geldt hetzelfde. De grens tussen de bijzin en de zinsromp
heeft dus een tweeslachtig karakter. Enerzijds begrenst hij de predicerende en
derhalve interpretatieve eenheid van de bijzin. Anderzijds laat deze grens de
mogelijkheid open om de bijzin als interpretatief geheel in te passen in de hoofdzin.
Hier hebben we met een semi-permeabele grens te maken. Deze is aangegeven
d.m.v. ‘+’. Ik zal enkele voorbeelden geven. (Breughel 1985, dl. 2, kol. 204).

1)

/ Ick wilde + dat alle Enckuyser meyden hadden
een man +

Die soo wel can, alles schicken te degen /
(...)

/ Al is hy wat long, + hy is als honich soo soet /
Flus liep hy met spoet,/ en is na de warmoes
straet gegangen +

Brengende werck thuys + om gelt te ontfangen /
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In2 is aangegeven in welke mate hoofdzingrenzen en semipermeabele grenzen
samenvallen met de stilistische grens aan het verseinde. Voor dit onderzoek zijn
500 verzen uit Breughels kluchten en 500 alexandrijnen uit de Trijntje Cornelis
bestudeerd3.

Met behulp van Figuur 1 en 2 uit (2) zullen we nu de situatie aan het verseinde
gedetailleerder bekijken. Verticaal staan de percentages aangegeven en horizontaal
staan de vijftigtallen verzen genoteerd. De linker en rechter kolom geven het
gemiddelde over de 500 verzen aan. Met behulp van dit gegeven kan worden
nagegaan in welke tekstfragmenten zich grote afwijkingen van het gemiddelde bij
een dichter voordoen. Ik wijs erop dat er nu dus twee vraagstellingen aan de orde
zijn:
1. de vergelijking van verschillende dichters op basis van de gemiddelden van

tekstbestanden;
2. de analyse van het verloop van de verschillende curven in de grafiek van één

tekstbestand van een dichter.

Door vergelijking van de gemiddelden en de curven in figuur 1 en 2 zijn de verschillen
tussen Breughel en Huygens zichtbaar geworden. Ik bespreek figuur 1. Het gebied
van de basislijn tot de stippeltjes geeft het percentage taalkundige grenzen tussen
bijzinnen en hun regerende zin aan. Het gebied tussen de basislijn en de streepjeslijn
toont het percentage hoofdzingrenzen. Het gedeelte tussen de basislijn en de
ononderbroken
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lijn is een aanduiding van het percentage van de hoofdzingrenzen en
niet-hoofdzingrenzen. De taalkundige enjambementen zitten in het gedeelte boven
de ononderbroken lijn.
Het is opvallend, dat de totaal-curve bij Breughel vanaf 250 sterk naar beneden

buigt en na 300 weer naar boven loopt. Wanneer we nu het betreffende tekstgedeelte
gaan bezien, komen we tot de conclusie dat ze op rekening van één toneelfiguur
komen. De situatie is als volgt. Vader Bouwen is een slapjanus met nog enig gevoel
voor deugdzaamheid. Moeder Pleun is de baas in huis. Hun zoon zal gaan trouwen
met Geyltgen, die van hem in verwachting is. Dan dient zich het oer-Nederlandse
probleem aan: hoe moeten we dat allemaal betalen? Geyltgen weet er wat op. Toen
een vriendinnetje van haar ging trouwen, drukten alle meisjes die op het feest
kwamen, iets van hun baas of meesteres achterover. ‘Dat is diefstal’, durft Bouwen
te zeggen. Pleun rectificeert zijn uitspraak: ‘Het zijn handigheidjes’. Het fragment
luidt aldus: Breughel 1985, dl.2, kol.123, 124.
3)

Maer lest was een van mijn speelmeyts de bruyt /
Elck was een Karnuyt, om wat aen te bringhen /
Daer ontbrack niet van alle lieffelicke dinghen, +
Soo ick onderlinghen, v sal verhalen bloot, /

300 Die tot een Backer diende bracht alderley broot,
Bloem gans sackerloot, om pankoecken te backen /
Den Cruyniers meyt hadde beyde haer sacken
Heel vol gaen packen, met alderley specery. /
Bouwen

Ick meene voorwaer dat lijckt dievery, fy. /
Pleun

305 Wel wat raest ghy, het zijn behendicheden. /
Geyltgen

Een Coopmans meyt ginck met haesten treden
Inden kelder beneden, moer hoort doch dat, +
Vullende eenen pot wt t'Hollandse botervat, +
T'welcke sy vat, inde bruyloft ghinck senden: /

310 Noch een ander van onse groote bekenden
Speelde den behenden, int slachters huys. /
Die bracht vele Lamsvlees, dit hiet quansuys +
Dat het door abuys, hadden geten de honden /
Inde Brouwery wert onder de Turf gevonden

315 Tot dier stonden, een moy half vaetgen bier, /
Bouwen

Ic segge noch, t'schijnt divery by gans fier. /
Pleun

Hout op van sulck getier, off ghy vangt slaghen /
Geyltgen

Een Joffrous meyt heeft sonder vertragen
Ten selven daghen, met een spel wt haer mou
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320 Een Calckoen in d'oore gesteken, seyde Ioffrou +
Of den Calckoen wel sou, vande pest zijn gestorven /
etc.

De enjambementen in dit gedeelte geven een aanwijsbare ‘schwung’ aan het relaas
van Geyltgen. Hier krijgt haar enthousiasme een stilistische ondersteuning.
Uit de curve van de ononderbroken lijn in figuur 2 blijkt dat het gebruik van het

enjambement bij Huygens veel gewoner is dan bij Breughel. Bij Huygens enjambeert
één op de vijf versregels. Als we nu deelverzamelingen gaan maken van verseinden
waar dezelfde persoon de tekst vervolgt en we verzamelen ook de enjambementen
per sprekend personage, dan krijgen we onderstaand overzicht.
4) Schema 2

perc. enjamb.aantal enjamb.aantal verseinden
23.6 v. 24758247Marie (Antwerpen)
27.9 v. 10429104Francisco (Antw.)
14.5 v. 761176Tryntie (Waterl.)
-03Paschier (Antw.)

Nu zijn we nog niet uit de problematiek. Het is verleidelijk om te zeggen dat Huygens
de zwierigheid van de Antwerpenaars in zijn klucht mede gestalte wil geven door
het veelvuldig gebruik van het enjambement. Nergens doet zich bij de Waterlandse
Trijntje namelijk een cumulatie van enjambementen in haar tekst voor, zelfs niet als
zij vreugdevol reageert op het bericht dat haar man eraan komt. De Antwerpse Marie
en Francisco enjamberen in hun gewone conversatie echter ook niet veel. Wanneer
zij daarentegen bij Trijn in het gevlei willen komen en haar proberen in te palmen,
dan laat Huygens de Antwerpse snol en pol (hoerenloper) veelvuldig enjamberen.
Hij rondt als het ware de scherpe hoeken aan het eind van de versregels af. Dat
zien we al meteen in de openingsscène, waar Marie de haar volkomen onbekende
Trijn in huis probeert te krijgen (vs. 149-174).

Met deze bijdrage heb ik belangstelling willen wekken voor het onderzoek naar de
relatie tussen taalkunde en stijlleer4. Dit onderzoek kan zich toespitsen op de mate
waarin taalkundige (met name syntactische) grenzen en stilistische grenzen
samenvallen. In deze bijdrage is alleen de situatie bij het verseinde in ogenschouw
genomen in kluchten van Breughel en Huygens.
Het onderzoek naar de gemiddelden van de taalkundig-stilistische samenval van

grenzen in berijmde teksten zal het inzicht vergroten in rol van de versificatie in de
verschillende literairhistorische perioden. Het onderzoek naar de variatie in het
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verloop van deze samenval per berijmde tekst verhoogt het inzicht in de al dan niet
bewuste motiveringen bij de dichter die tot opmerkelijke verschillen in dit verloop
hebben geleid. Beide analyses kunnen een bijdrage leveren tot het beoordelen van
de technische vakbekwaamheid van een dichter.
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Eindnoten:

1 De titel van het pamflet luidt ‘Een arge verward Miaensche, ende quaet Gespin der Iesu-Wijt,
Als een rechte afbeeldinghe op den tegenwoordighen tijt’ UB Amsterdam sign. Pamflet Br.8;
British Library sign. 1871. e.i. (65)

2 Zie hierover Van Leuvensteijn 1987.
2 Zie hierover Van Leuvensteijn 1987.
3 Bij Breughel zijn inleidende rondelen, versregels zonder rijmwoord en monologen terzijde gelaten

teneinde een homogeen corpus te verkrijgen van rederijkersverzen die in een toneelmatige
communicatieve situatie gebruikt zijn. De 500 verzen uit Breughel 1985 omvatten: Bouwen en
Pleun vs. 9-351 (met uitzondering van 131, 140, 181-208, 261, 268, 289); p. 234 e.v. Ian en
Claer vs. 9-172; p. 266 e.v. Kees vs. 73-100; p. 273 e.v. Bij Huygens zijn ook alleen de
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alexandrijnen die in een toneelmatige communicatieve situatie gebruikt zijn, in het corpus
opgenomen. De 500 alexandrijnen uit Huygens 1987 omvatten vs. nr. 140 - nr. 641. De
tekstbezorger heeft zich rond 435-443 bij het nummeren van de versregels vergist.

4 Zie verder over het beschrijven van de relatie taalkunde (syntaxis) - stilistiek Van den Berg 1983,
Van Leuvensteijn 1984/1985, 1987, te verschijnen (2x).
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Kameraden van den Helicon; over Nederlandstalige dichters in de
kolonie Curaçao 1812-1865
Wim Rutgers

Niet alleen in Europa, maar ook in het Caraïbisch gebied wordt er literatuur in het
Nederlands geschreven, namelijk door auteurs uit Suriname, de Nederlandse Antillen
en Aruba. Deze literatuur verwoordt evenwel een niet-Nederlandse, Caraïbische
cultuur.
De Nederlands-Caraïbische literatuur zou ik in drie perioden willen verdelen:
1. de koloniale tot de emancipatie in 1863;
2. de koloniale vanaf 1863 tot rond 1954 en
3. de moderne literatuur.

Het hierna volgende behandelt een aspect van de eerste periode.
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Aan sommige Curaçaosche dichters

Poëten! staakt uw vuur en wilt uw drift bedwingen,
Met langer op dien trant en in die maat te zingen:
De ed'le dichtkunst wordt door u geheel ontluisterd,
De taal waarin gy schryft wordt zelfs door u verduisterd.
Of is het vader Cats, die scheen voor uwen geest,
Wiens Godenvol men thans met Hoofd en Vondel leest?
O neen! zy die eertyds de roem van Neerland waren,
Wier namen staan met eer in 's lands historieblaren,
Zy kenden zulk een zang en zulk een taal ook niet
Als men schier iedere week in onze Cranten ziet.
Doch zou het Helmers zyn, te vroeg voor ons verloren,
Wiens dichterlyke geest in u thans is herboren?
Of heeft de gryze Feith wiens lier hangt aan den wand,
Zyn' wysheid en zyn kunst misschien aan u verpand?
En Tollens zal in u als hy uw verzen leest,
Zyn mededingers zien, wier roem en naam hy vreest;
Hy zal gewis uw taal, uw styl en vuur bewondren,
Dit zal hem duis'len doen, 't zal hem in d'ooren dond'ren;
Doch neen! dit zal 't hem niet. - Hy zal van schaamte blozen,
En over uw gezang van droefheid zuchten lozen;
Hy zal, dit is gewis, 't naauwelyks gelooven,
Dat men die schoone kunst van alles kan berooven,
Waarmee zy heerlyk prykt en alles overtreft;
En tot een halven God, den ed'len mensch verheft.
Doch was het ook de zucht om deugden te verspreiden,
Die u heeft aangezet en tot den zang kon leiden?
Waarom die dan toch niet in prosa neergesteld?
Misschien hadt ge ons vermaakt maar niet ons zoo gekweld,
Maar zyt ge er voor bestemd, op den Parnas te leven,
Is uw dit voorregt dan van uw' geboort' gegeven?
Dan vrienden hoort myn raad en trekt er-tot besluit,
Indien gy rymen moet, de volgend' lessen uit,
Tracht eerst met vlyt en spoed uw' moedertaal te kennen,
Aan hare schoonheid, kracht en rykdom te gewennen, Leest
dan met aandacht eerst 's lands beste schryveren na,
Voor dat gy in die taal met dichten verder ga,
Leest, wat het zeggen wil te zien op voet en maat,
En kykt naauwkeurig na hoe elken regel staat,
En stemt met het verband - Ziet! zoo, zoo moet 't wezen,
En niet gelyk voorheen dat wy 't niet konden lezen,
Of 't werd voor ons zoo raar en 't draaide voor ons oog,
Als of m' iets binnen had, dat op kwam naar om hoog.
Zoo gy myn raad maar volgt, als gy weer rymen moet,
Apoll' zal dan misschien U schenken van zyn gloed;
Doch hebt gy hem vergramd door in zyn taal te spreken,
Ei! wilt dan tot hem gaan, en om vergif'nis smeken,
Beleidt uw' misdaan hem, want zoo gy schuld bekent,
Zal hy vergeving biën, verhooren U in 't end.

(6 december 1817)
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Het bovenstaande gedicht verschaft mij de mogelijkheid iets te laten zien van een
terrein waarop ik enkele jaren intensief onderzoek verricht heb: poëzie in De
Curaçaosche Courant van 1812 tot 1865.
Nam men tot nu toe algemeen aan dat de literatuur op de Nederlandse Antillen

pas aan het einde van de 19de eeuw was begonnen, nu zien we dat ze al een kleine
eeuw eerder ontstond. Zo past Curaçao ook beter in de ontwikkeling van bij voorbeeld
Suriname (waar aan het einde van de 18de eeuw de poëzie begint) en de rest van
het Caraïbisch gebied. Vanaf de eerste publicatiemogelijkheid - De Curaçaosche
Courant - schreef ‘men’ poëzie en soms ook proza en toneel met literaire intentie.
Als we daarbij, uitgaande van het literaire communicatieproces, allereerst de

auteurs en de lezers beschouwen, zien we dat de auteurs Curaçaoenaars waren
die op dat eiland geboren waren of er al lang woonden. Ze behoorden niet tot de
hoogste elite, maar waren middenstanders: planter, handelaar, predikant of
onderwijzer. Voor zover men tenminste onder zijn eigen naam publiceerde en niet
onder pseudoniem of zelfs anoniem; van deze grote categorie weten we niets.
Dezelfde groep zal ook de lezerskring gevormd hebben: de kleine blanke bovenlaag
in een kolonie die gekenmerkt werd door slavernij. De gekleurde en zwarte
meerderheid van vrijen en slaven komt in de geschreven literatuur niet aan bod -
zelfs nauwelijks als onderwerp of thema.
Kijken we vervolgens naar de gedichten zelf, dan kunnen we iets opmerken over

de taal, de vorm en de inhoud.

1. Taal

Curaçao was ook al in de 19de eeuwmultilinguaal: naast Papiamento, de taal tussen
meesters en slaven en tussen Hollanders en Portugees-Joodse kooplieden, werden
Spaans, Engels en Nederlands gesproken. De laatste taal was de officiële
bestuurstaal en is dat nu nog, evenals onderwijstaal. Maar het Papiamento was en
is de normale omgangstaal. In de orale literatuur vinden we dit Papiamento terug,
maar de geschreven letteren zoals in de koloniale elitekrant waren in de taal van
het moederland: Engels in de Engelse tijd (van 1807 tot 1816), Nederlands in de
Nederlandse tijd vanaf 1816. Toneelactiviteiten vonden wonderlijk genoeg vrijwel
uitsluitend plaats in het Frans. Het bovenstaande gedicht en andere geven nadere
indicaties over wie en wat men las en bewonderde.
Een dichter heeft een lange weg af te leggen eer hij de top van de Helicon

beklommen heeft - om in de beelden van de dichters zelf te spreken. Hij moet
allereerst zijn taal, zijn moedertaal goed leren en ervoor zorgen dat hij de grammatica
beheerst.
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Daarna moet hij de beste schrijvers lezen, als daar zijn Cats, Hooft, Vondel, Helmers,
Van Merken, Feith, Tollens en Bilderdijk (dus uit de tijd van de Renaissance tot en
met de eigen Romantische tijd).
De dichters plaatsen boven hun gedichten verschillende motto 's, die iets vertellen

over wat ze lezen. Nederlandse auteurs als Vondel, Spandaw, Langendijk, Da Costa
komen voor. Daarnaast zien we motto 's uit de klassieken en de bijbel, van Engelse
schrijvers (Shakespeare, Byron), Franse (Boileau, Voltaire) en Duitse (Schiller).
Men vertaalde en bewerkte ‘een der oude Nederlandsche rymers’ of ‘een oud
Hollandsch deuntje’, het ‘Wien Neerlands bloed’ en veel Engelse schrijvers van wie
speciaal Byron en Shakespeare; enkele Duitse: Hagedorn, Klopstock en Cramer;
en ook Franse, onder wie Voltaire, Millevoi, de Lamartine en Bouffler. Men vertaalde
ook uit het Latijn, Zweeds en Italiaans. Maar het overgrote deel van de poëzie, zo
'n 80% was toch origineel.
Al deze motto 's, leesadviezen en bewerkingen geven iets weer van wat in het

19de-eeuwse Curaçao bekend en populair was. Ze laten ons ook nog zien wat men
toen las en waardeerde. Daar zijn figuren onder die we nu als tweederangs
beschouwen, maar ook groten; ouderen en jongeren. Wat de Nederlands auteurs
betreft merk ik op dat men aansloot bij de waardering die men in Nederland op dat
moment koesterde: men was terdege op de hoogte.

2. Vorm

Al oordelen we nu over deze vroeg-19de-eeuwse dichters als gelegenheidsdichters
met de nadruk op ‘gelegenheid’, de klemtoon lag voor de betrokkenen waarschijnlijk
toch wel op ‘dichters’. Uit reacties op andermans werk en op het eigene krijgen we
het idee dat men zich Dichter voelde in de traditie van de 18de-eeuwse
dichtgenootschappen.
Men wees het rijm niet af, maar wel de rijmelarij. Uit diverse gedichten is impliciet

of expliciet op te maken aan welke eisen een gedicht kennelijk moest voldoen
volgens de 19de-eeuwse Curaçaose poëtische maatstaven. Rijm moet onopvallend
en origineel toegepast worden; het mag niet versleten zijn en men mag het niet
‘slaafsch’ of dwangmatig gebruiken. Woorden moeten bewust geschreven worden,
zonder dat er een letter teveel gebruikt wordt. Het gedicht moet men polijsten: men
schoeit de woorden als op een leest... De dichter moet maat houden; het gedicht
mag niet ‘in en uit de maat huppelen’. Daarnaast moet de dichter ‘geest’ en ‘vernuft’
bezitten; zijn taal en stijl moeten blijk geven van ‘dichtvuur’ en ‘Apollo 's gloed’; een
treurspel zonder ziel... verjaagt zelfs kwaadaardige spoken! De dichters hebben de
pen vol van Apollo, de Olympus, Pegasus en de ‘zanggodinnen’.
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In de 19de-eeuwse Curaçaose poëtica staat proza tot poëzie als gewoon tot
verheven, geheel volgens de algemene literaire opvatting van die tijd. Als een werk
niet verheven genoeg is, dan schiet het poëtisch te kort en wordt het gekraakt als
een ‘prozaïsch’ stuk. Als je geen dichtvuur bezit kun je beter proza schrijven, maaar
als de poëzie wel het juiste ‘vuur’ bezit kan ze de mens tot een halve god verheffen:
poëzie is voor de goden.

3. Inhoud

Meer dan de helft van de ongeveer 250 gedichten die ik vond was zuivere
gelegenheidspoëzie. Men zag een veelheid van aanleidingen om naar de pen te
grijpen.
Curaçao komt slechts zo'n vijftien keer voor als onderwerp. Interessant is het te

constateren dan men in 1834 wel schrijft over 200 jaar Nederlandse koloniale
aanwezigheid, doch niets over de emancipatie van de slaven in 1863. Vooral dat
laatste lijkt me onthullend. De herdenking van 300 jaar kerkhervorming in 1817 was
wel goed voor een drietal gedichten. De poëzie is duidelijk die van de blanke
protestantse bovenlaag.
Enkele dichters schreven over belangrijke feiten uit de Zuidamerikaanse

onafhankelijkheidsstrijd van Bolivar en Brion tegen de Spanjaarden; Curaçao koos
voor de opstandelingen zonder daar consequenties aan te verbinden voor de eigen
situatie. Nederland en Curaçao zijn één: de Nederlandse Vorst en zijn
plaatsvervanger in de kolonie (de gouverneur) worden uitgebreid bezongen op
verjaardagen en hoogtijdagen; amusant zijn de anti-Belgische gedichten naar
aanleiding van de Belgische Revolutie in 1830. Daarnaast had men ook aandacht
voor het wereldgebeuren in ruime zin: de Franse tijd en de nederlagen van Napoleon
en zijn verbanning; de Grieks-Turkse oorlog; de Barbarijse zeerovers, enzovoort.
Tot slot noem ik de persoonlijker poëzie in de vorm van humoristisch-belerende

gedichten of de verheerlijking van deugd, huiselijkheid en godsdienst.

Vorm en inhoud kenschetsen de poëzie van het koloniale Curaçao als burgerlijk,
‘status-quo’-bevestigend gelegenheidswerk. Maar daardoor geeft deze
literair-esthetisch weinig waardevolle poëtische overlevering ons juist een aanvullend
beeld van de Curaçaose maatschappij. Als zodanig is ze waardevol en werd ze tot
nu toe ten onrechte veronachtzaamd.

Voor een volledig overzicht: Wim Rutgers: Het nulde hoofdstuk van de Antilliaanse
literatuur; Koloniale poëzie in De Curaçaosche Courant. Uitgegeven door Charuba
op Aruba, 1988, 399p.
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Verschillende aspecten van Frederik van Eedens Van de koele
meren des doods
Judit Gera

Ik onderscheid in de roman drie lagen, die alle drie zorgen voor verschillende
uitgangspunten van de analyse.

1. De religieus-middeleeuwse laag.
De roman zit vol religieuze symbolen: het water, de vrouw, de vruchtbaarheid. In

de scheppingsmythe betekent water niet slechts geboorte maar ook dood en
wedergeboorte. De titel weerspiegelt die meervoudige betekenis van het water.
De landbouwomgeving waarin Hedwig aan het eind terechtkomt betekent de

wereld van Demeter, de wereld van de aarde, van landbouw en vruchtbaarheid,
waarnaartoe Hedwig vanuit de chaos van Aphrodite, de eeuwige prostituée, aankomt
(Hofmann 1974). De troost van het eind is zeer intensief, juist omdat deze
mythologische connotaties ons doen begrijpen dat de mogelijkheid voor
vruchtbaarheid voor Hedwig nog niet definitief gesloten is. Zij is wel gesloten in een
concrete zin, maar niet in een symbolisch-religieuze betekenis.
Geboorte, dood en wedergeboorte vormen een cirkel en deze cirkel is terug te

vinden in de levensloop van Hedwig: veiligheid - prostitutie - werk bij Harmsen. De
cirkelvorminge structuur is ook aanwezig in sommige mniddeleeuwse religieuze
literaire werken, bij voorbeeld in de Beatrijslegende of in het mirakelspel Mariken
van Nieumeghen (Sivirsky 1960).
Tot het religieuze aspect behoort ook Van Eedens eigen houding tegenover het

calvinisme. Ik zie een vroege kritiek op het calvinistische milieu en de calvinistische
opvoeding in het boek, een afkeer van calvinisme en een bekering tot het
katholicisme.
De aanwezigheid van het dagboek is ook een teken van een innerlijke nood tot

biechten (wat Hedwig betreft) maar ook de literaire nood van een calvinistisch
schrijver om zijn hoofdfiguur van binnenuit te kunnen beschrijven. Het dagboek van
Hedwig lijkt verder heel erg op de dagboeken van de religieuze gezelschappen van
Geert Groote in de 14de en 15e eeuw (Southern 1970). Het dagboek was een
belangrijk middel tot zelf-analyse in de middeleeuwen. Ook de gesuggereerde
oplossing aan het eind van

Colloquium Neerlandicum 10 (1988)



274

de roman, dat wil zeggen lichamelijk werk als hoeksteen van een nieuwe levensvorm,
speelde een grote rol bij de aanhangers van Geert Groote. Ik zie dus de
cultuurhistorische wortels van Van Eedens experimenten opWalden in de levenswijze
van de Broeders des Gemeenen Levens.
De gehele structuur van de roman heeft iets middeleeuws: er is een duidelijke

dichotomie aanwezig, de dichotomie van een ‘bovenwereld’ en een ‘onderwereld’
(Bahtin 1965). Het veilige, geconsolideerde, burgerlijke milieu is de bovenwereld;
de knopenwinkel, de prostitutie op hun beurt vertegenwoordigen de onderwereld.
De bovenwereld betekent verder Hedwigs bewuste gedachten en handelingen,
terwijl haar dromen en instincten haar naar de onderwereld leiden. Het einde is een
eigenaardige synthese van de boven- en onderwereld: de boerenwereld van de
Harmsens krijgt een etherisch, transcendentaal boven-karakter.

2. Hiermee zijn we bij het psychologische aspect beland. Na Rümke (1977) valt
daarover niet zoveel meer te zeggen. Toch kan het leerzaam zijn Hedwigs dromen
met Freudiaanse middelen van droominterpretatie te analyseren.
Dromen hebben een dubbele betekenis in de roman. Enerzijds hebben zij te

maken met een nieuwe literaire methode, een nieuw middel tot karakteranalyse,
misschien een voorloper van de ‘stream of consciousness’-techniek. Dromen dienen
de innerlijke belichting van de persoonlijkheid. De aanwezigheid van dromen hangt
verder samen met een bepaalde visualiteit in de stijl.
Anderzijds komt het gebruik van dromen om de raadsels van een persoonlijkheid

(van een sphynx) op te lossen voort uit een toen nog nieuwe wetenschap, de
psychologie. Er worden een stuk of twaalf dromen en visioenen beschreven in de
roman. De eerste komt op pagina 25 en de laatste vermelding van dromen op pagina
132 (in de Salamander-uitgave van 1983). Hun aanwezigheid kan dus geen toeval
zijn.
Dromen weerspiegelen ook de al genoemde dichotomie van de bovenen

onderwereld, zoals bij voorbeeld de droom over de eenogige bedelaar. Er bestaat
een opvallende gelijkenis tussen deze droom en een droom van Anna Karenina
over een boer met baard die onverschillig boven haar aan het rommelen is (Tolstoj
1965). Vlak voor haar zelfmoord ziet Anna Karenina een boer op een spoorwegstation
die haar sterk aan de boer uit haar droom doet denken. Ook in Hedwigs leven
verschijnt een werkelijke figuur, een Londense vagebond, die haar aan de bedelaar
uit haar droom herinnert. Werkelijkheid en droom zijn vermengd op dezelfde manier
in beide romans. De vermenging zelf is een symptoom van de psychische
desintegratie van de twee vrouwen.
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3. Het sociale aspect, de roman als maatschappijkritiek.
De ideale levenswijze gesuggereerd door de roman is niet te scheiden van de

sociale vernieuwer Van Eeden, van zijn experimenten op Walden en van zijn
progressieve voorstellingen over de sociale situatie van de vrouw (Van Eeden 1982).
Zijn maatschappelijk ideaal is een maatschappij waarin werk een centrale plaats
inneemt. Het werk als zelfheiliging verschijnt ook bij Tolstoj, in Opstanding en in
Anna Karenina.
Een meer verborgen analogie van zijn kunstenaarschap is met Vincent van Gogh.

Hier verwijs ik naar mijn artikel ‘Frederik van Eeden en Vincent van Gogh’ (Gera
1988).
Uiteindelijk zal men zich afvragen wat deze drie aspecten verbindt? Hedwig is

een buitenstaander op alle drie gebieden. Colin Wilson beschrijft een zeer typische
soort romanheld, de ‘outsider’ (Wilson 1956). Maar hij spreekt nergens over
vrouwelijke outsiders. Enkele criteria van een outsider-figuur naar de omschrijving
van Wilson die ook voor Hedwig gelden zijn:

- het gevoel een vreemdeling te zijn;
- een gevoel van afkeer en misselijkheid in bepaalde omstandigheden;
- het schrijven van een dagboek.

Wilson heeft opgemerkt dat de meeste outsider-romans tegelijk Bildungsroman zijn.
Ze beschrijven de evolutie van de psyche van de hoofdfiguur. Ze zijn ook fictionele
biografieën. Ik denk dat Van de koele meren des doods wel een Bildungsroman
genoemdmag worden. Hedwig ondergaat een zeer speciale lijdensweg, en aan het
eind bereikt ze een hogere graad van bewustzijn dan in de vroegere fasen. Haar
levensloop kan als een leerschool beschouwd worden waarin ze verschillende
maatschappelijke rollen uitprobeert: huisvrouw, moeder, minnares, werkster,
prostituée, dienstmeisje, enzovoort. In die zin toont de roman een rijpingsproces
van bepaalde ideeën in Hedwigs ontwikkeling.
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Bordewijk en de strijd om de jeugd
Gianfranco Groppo

De reeds klassiek geworden lange verhalen (in ieder geval géén romans) Blokken
(1931) en Bint (1934) van Bordewijk zijn door bijna alle critici geclassificeerd als
fantastisch en satirisch. Maar bij welke modernistische stroming ze eigenlijk thuis
horen, heeft nog niemand overtuigend weten te bepalen: de ‘ismen’ waarmee zij
worden verbonden, zijn expressionisme, kubisme, constructivisme,magisch-realisme,
surrealisme.
Daar beide teksten in een ‘kort, ijskoud, nuchter, streng en gedrongen proza’ (Van

Vriesland 1949, p. 23) geformuleerd zijn, worden ze meestal bij de Nieuwe
Zakelijkheid ingedeeld met de summiere uitleg dat hun nuchtere en ‘afgebeten’ stijl
(ofschoon lang nog niet zo afgebeten als die van Knorrende beesten ) de ‘literatuur
van de reporters’ bij uitstek vertegenwoordigt.
Wat mij betreft: ik ben er stellig van overtuigd dat Blokken en Bint het produkt van

een realist zijn, die er naar streefde de werkelijkheid op een heel eigenaardige,
sarcastische en ten dele ook romantische manier weer te geven. Met de woorden
van Adriaan Morriën (1965):

Bordewijk is een realist op een monstrueuze manier () waardoor hij zich
onderscheidde van de beoefenaars der nieuwe zakelijkheid, met wie hij
was opgegroeid, en van de volbloed fantasten met wie hij is vergeleken
en die hij soms heeft nagevolgd.
Bordewijks plaats ligt tussen beide, in een eigen gebied waarop de
werkelijkheid formeel intact wordt gelaten maar in wezen veranderd en
ontsteld. Deze verandering (of ontsteltenis) bereikte Bordewijk door
vereenvoudiging en overdrijving.

Duidelijker gezegd: ik geloof dat in Blokken en Bint de werkelijkheid op een groteske
manier wordt weergegeven. De vraag is: welke werkelijkheid?

In het kader van dit Colloquium, waar ik mijn betoog sterk moet beperken, zal ik het
tot dusverre schromelijk verwaarloosde, maar mijns inziens uiterst relevante probleem
van de strekking van de twee teksten belichten.

Colloquium Neerlandicum 10 (1988)



278

Wie zich met Bordewijk heeft beziggehouden, weet hoe karig hij is geweest in zijn
uitspraken over zijn eigen werk. In het interview met Piet Calis (1962) zegt hij
categorisch dat zijn boeken ‘geen tendenties hebben’ en dat hij ‘alleen iets
constateert’.
Enkele jaren eerder had hij in een vage formulering Blokken al ‘een roman van

de collectiviteit, een roman van de ideologie’ genoemd (Kritisch proza, p. 41), in dit
interview echter zegt hij heel expliciet wat voor een ideologie hij eigenlijk bedoelde:

Het hoofdmotief van Blokken was uiteindelijke vernietiging van het
communisme, het communisme als geestelijke blokvorming, eenvoudig
omdat de individualiteit het op den duur toch weer zal winnen.

Over Bint zegt hij dan ook dat het door hetzelfde thema als Blokken wordt beheerst:

Wat in Blokken op een hele maatschappelijke structuur wordt toegepast,
vindt in Bint zijn parallel in een bepaald schoolsysteem. Ook in deze
roman blijkt dat het systeem tot ondergang gedoemd is, als de menselijke
krachten weer sterker worden.

Over de eigenlijk strekking van Blokken bestaat in het algemeen geen twijfel: de
tekst kan inderdaad moeilijk anders worden opgevat dan als een doelgerichte satire
op de te verwachten ontwikkelingen in de Sovjet-Unie onder de ijzeren hand van
het stalinisme.
In twee reeds gepubliceerde studies (Groppo 1982, 1985-86) heb ik ook

geprobeerd aan te tonen dat dit heel zeker het geval is. Maar... er is meer. Mijns
inziens is Blokken namelijk niet alleen op te vatten als satire op het dogmatisme
van de ‘volmaakte revolutie’, maar ook als satire op de blokvorming van de massa's
door middel van onder meer de collectieve sportbeoefening als scholing van karakter
èn tevens als satire op de al te optimistische opvatting dat de rechte lijn (zie De Stijl,
Le Corbusier, Bauhaus, Russisch Constructivisme) en de daaruit voortvloeiende
plannen voor de Socialistische Stad (‘socgorod’) beslissende elementen konden
zijn bij het toen vurig nagestreefde ideaal van de Nieuwe Mens.

Wat ik verder geprobeerd heb, is te laten zien in hoeverre Blokken geïnspireerd zou
kunnen zijn door vroegere anti-utopische romans, in het bijzonder door My ( = Wij)
van Jevgenij Zamjatin (Amerikaanse editie 1924, Franse editie 1929) en... door C.R.
133 van Maurits Dekker (1926).
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Over de hoofdstrekking van Bint bestaan nog steeds verschillende meningen. Als
we de grove fout maken die in 1935 De Jong en Coster hebben gemaakt en de
idealen van het personage Bint gaan beschouwen als die van de schrijver, komen
we helaas tot de naïeve conclusie dat de heer Bordewijk een barbaars en
meedogenloos soort ‘opvoederij’ wilde aanprijzen. Zo gezien zou Bordewijk dan
‘ongetwijfeld’ een zekere sympathie hebben gekoesterd voor de manier waarop
Mussolini en Hitler op weg waren de ‘jeugd der toekomst’ te ‘smeden’... Vestigen
we daarentegen onze aandacht op de oorzaak van ‘Bints val’, dan zien we hoe dit
in het ‘gewoonmenselijke’ ligt, dat wil zeggen in ‘dat wat de mens tot het belangrijkste
scheppingsverschijnsel maakt’. Op basis daarvan en vooral omdat de hele tekst de
toon heeft van ‘een uitmuntende groteske’ (Ter Braak 1935), zie ik als de eigenlijke
strekking van Bint geenszins de verheerlijking van autoritaire en de afschuw jegens
humanitaire vormen van pedagogiek. Anders gezegd: ook voor mij is en blijft Bint
de roman van de tucht - de roman van een bepaalde tucht, die Bordewijk grondig
ontmaskerde en tot ondergang doemde in een tijd dat het ‘kerels’-ideaal in Italië en
Duitsland op een reeds imposante wijze verwezenlijkt werd. Bekijken we alleen
enkele feiten die boekdelen spreken:

de ONB (= Opera Nazionale Balilla) had eind 1929 al meer dan 1.500.000
jonge Italianen in de geest van ‘credere-ubbidirecombattere’
(geloven-gehoorzamen-strijden) weten op te voeden; tijdens de
‘Reichsjugendtag der NSDAP’ op 1 en 2 oktober 1932 marcheerden in
Potsdam meer dan 100.000 jonge Duitsers, die hun leider wilden laten
zien dat zij ‘flink wie einWindhund, zäh wie Leder und hart wie Kruppstahl’
waren;
zes maanden later telde de Hitlerjugend al meer dan 300.000 leden en
de ‘Reichsjugendführer’ Von Schirach kon in Potsdam ‘das neue Zeitalter
der Geschichte’ luidkeels en niet in het minst ‘unzeitgemäss’ aankondigen;

ter viering van de verjaardag van Hitler werden op 20 april 1933 de eerste
‘Nationalpolitische Erziehungsanstalten’ opgericht;
vanaf augustus 1934 werd iedere woensdag ‘über alle Sender’ het
programma ‘Stunde der jungen Nation’ uitgezonden.

Zoals we zien: in het jaar dat Bint verscheen was de bedreiging van een geestelijke
blokvorming ook in het Westen reeds een harde realiteit. Uit de volgende
documentatie zal blijken dat deze bedreiging ook in Nederland sterk aanwezig was.
En dat de eigenlijke problematiek van Blokken en Bint moet worden gezocht in de
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principiële strijd die vanaf het begin van de jaren twintig steeds feller werd: ik bedoel
de strijd om de jeugd.
Inderdaad: ‘Wer die Jugend hat, hat die Zukunft’.

Documentatie (vetdruk van mij, GG)

Blokken (1931)

1) ROLAND HOLST van der SCHALK. Uit Sowjet-Rusland (1921)

Op een groot gymnastiekfeest, dat wij in de buurt van Moskou op het
prachtige sportterrein aan de Musschenberg bijwoonden () Een aantal
van de jongens () en de meeste vaandeldragers, waren, op een
lendendoek na, geheel naakt.Ook bij de afdeelingen, die tezamen met
meisjes turnden, (deze droegen een witte blouse en een kort rokje)
waren er velen, die niet meer droegen dan dit allerprimitiefste kleedingstuk.
Al die jonge, gebronsde lichamen in den klaren zomerdag () dat was zóó
mooi, zo edel en natuurlijk, zo vèr uit boven de valsche schaamte en de
conventies van het westersch puritanisme () dat men het gevoel kreeg
of de helleensche kultuur herrezen of een nieuw kultuurtijdperk
begonnen was. Onder de jongelingen en vaandeldragers, waren er enkele
van een statueske schoonheid (p. 108-9).
Blokken: Er waren armeeën van enkel jonge mannen, en deze waren het
schoonst / in deze groepen stak veel dat verrassend schoon was / de
korte witte rokken / de atletiek werd weder naakt bedreven door beide
seksen gelijktijdig en vaak ook gezamenlijk / het onderlichaam bleef
bedekt.

2) ROLAND HOLST-van der SCHALK. Grondslagen en problemen der nieuwe
cultuur in Sowjet Rusland (1932)

‘De russische jeugd is gelukkig’ verzekeren ons in koor haast allen. Wij
gelooven hen gaarne () Zij weet, te gelden in de gemeenschap; zij ziet
de toekomst () groots en heerlijk opengaan; zij is zich bewust die te
smeden () De mond lacht, de oogen lachen; lachen; de uitdrukking
der gezichten is haast zonder uitzondering vroolijk, levenslustig en
energiek (p. 135).
Blokken: Het liep in gelederen in kleine armeeën / het mensenbewegen
was vrolijk, van een massale vreugde / de gezichten vertoonden alle
kracht en blijheid.

3) HINDUS. Ontredderde wereld (1929, Ned. vert. 1931)

Zij zijn zóó zeker van zichzelf, van hun doeleinden, hun denkbeelden,
hun vooroordeelen, dat zij de rest van het menschdom beschouwen als
levend in den oertijd () Zij hebben nog veel, nog heel veel te leeren ten
opzichte van de zuivere waarde van demenschelijke individualiteit.Zij
moeten de waarde, of nog beter
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de schoonheid, van eerbied voor de menschelijke persoonlijkheid nog
ontdekken (p. 159).

3a) MEHNERT. Die junge Generation in Sowjet-Russland (1932)

Es leben () in der Sowjetunion hundert Millionen Menschen, die nach
1906 geboren wurden, die also jünger sind als fünfundzwanzig Jahre
() der Überschuss der Geborenen über die Gestorbenen beträgt jährlich
über drei Millionen (p. 13). Eine Freiheit, die wir in Deutschland für sehr
wesentlich halten, obgleich auch wir uns auf dem Wege zu ihrer immer
stärkeren Einschränkung befinden () hat der Russe nicht: die Freiheit
der Gesinnung (p. 205). Die Führer des Bolschewismus sagen: ‘Während
wir den Sozialismus bauen, sind ebenso wie in einemWettspiel, in einem
Krieg Disziplin, blinder Gehorsam, unbedingte Einordnung des
Einzelnen in das Ganze das oberste Gesetz’ () Heute ist in der
Sowjetunion () ein erstaunliches Mass von Einheitlichkeit erreicht.Am
auffallendsten bei der Jugend (p. 207-208).

3b) KRAMER. Lichaamscultuur en sport in Sovjet-Rusland (1933)

Chamberlain schrijft: ‘In het Rusland van heden voert de individueele
persoonlijkheid een verloren strijd tegen een groote overmacht. Wat
misschien niet algemeen wordt ingezien is, dat de mensch zelf het eerste
en belangrijkste doel van den sovjet-arbeid is en dat het streven om den
mensch, het individu, te doen plaats maken voor den collectieven
mensch () een van de belangrijkste en meest interessante stroomingen
van het sovjet-leven is’ (p. 147-14B).

Blokken: Alleen de zeer snelle opmerker peilde het individuele / uit hun
blik sprak de kantigheid hunner gedachte. Zij transigeerden niet, nu niet
en nooit / de Staat loochende alle individuele waarden, in de eerste plaats
de waarde van het individu.

4) KRAMER. Lichaamscultuur en sport in Sovjet-Rusland (1933)

‘De physcultuur is een organisch deel van het systeem van het leer- en
opvoedingswerk van de polytechnische school () en zal de opkomende
generatie tot ieder werk voorbereiden en haar de kracht geven, die haar
werkcapaciteiten verhoogt; tegelijkertijd zal dit ook een militaire
voorbereiding zijn. Voornaamste doelstelling:Opvoeding tot discipline’
(p. 46-48). Tot het gebied der physcultuur behooren () klinieken voor
mondverzorging (p. 50). De gezonde individuen worden opgevoed tot
een grootemate van algemeene weerbaarheid (p.52). [De physcultuur]
oefent invloed uit op de vorming van het karakter () De scholing van
het willen neemt een groote plaats in. Aan militaire oefeningen wordt
deelgenomen door beide sexen (p. 73-74). In Sovjet-Rusland worden 4
schooldagen gevolgd door een vrijen dag (p. 75).
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Blokken: De universele mondverzorging had schitterende gebitten
gekweekt, lach- en bijtgebitten / de Staat was in laatste instantie militair.
Iedere vierde vrije dag werd besteed aan de wapenhandel. Mannen en
vrouwen waren weerbaar.

Bint (1934)

5) ROLAND HOLST-van der SCHALK. De strijd om de jeugd (1931)

Wij weten allen dat een strijd gestreden wordt in de jeugd en een strijd,
die met groote felheid gestreden wordt om de jeugd () Van den uitslag
van dien strijd zal () het lot van deze kultuurcyclus () afhangen () Wij
hebben de overtuiging, dat een wending der tijden is aangebroken,
dat wij ons midden in een algemeene krisis bevinden (p. 3). Verruwing,
verwildering, wreedheid, verachting voor den mensch waren nooit
sterker dan ze heden zijn (p. 31).

Bint: De tijd is voorbij van gemoedelijkheid, van verbroedering / Er is een
snelle verwildering. Men moet ver teruggrijpen en snel, naar het oude
systeem van macht en vrees.

6) HARMSEN. Blauwe en rode jeugd (1975)

In verschillende landen bestonden paramilitaire organisaties, die de
arbeidersbeweging () dienden te beschermen. Zo ontstond in Belgiëe
reeds rand 1928 de Internationale Socialistische Anti-Oorlogs Liga (ISAOL)
onder de indruk van het drieste optreden der Vlaamse extremistische
nationalisten. De ISAOL telde binnen enkele jaren 5.000 leden en enige
duizenden militanten () In de loop van 1932 drong deze beweging ook
in ons land door. Aanhangers en leden van de NASB [= Ned. Arbeiders
Sportbond] formeerden in Amsterdam de eersteweer-afdelingen, onder
de naam: vendels. Als doel gold ook hier: socialistische bijeenkomsten
te beschermen tegen fascistische overvallen. Zes vendels van 40 man
marcheerden mee in de 1 mei-optocht () en het publiek ontving hen met
gejuich (p. 308). In navolging van de ISAOL ontstond de Nederlandse
Arbeiders Vredeswacht () In eenvoudige uniforme kleding, slechts
gewapend met zware koppelriemen en stokken voorzien van polsriem,
hielden de leden complete legeroefeningen onder leiding van instructeurs
() De militanten legden de eed van onvoorwaardelijke trouw aan de
beweging en van strijd tot aan de dood tegen het fascisme af. In twee
jaar tijd won de Vredeswacht 12.000 leden en een paar duizend
militanten (p. 309).

6a) CANNEGIETER. Helden in den dop (1931)

Hebben de Italiaansche jongens hun balilla, de Duitschers hun Stahlhelm
en de Oostenrijkers hun burgerwachten, wij hebben () in ons nuchtere
Nederland op 27 september 1.1. [= 1930] een ‘fascis-
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tisch jongemannenleger’ opgericht, waarvan dertienjarige jongens lid
kunnen worden () om ‘zoo noodig den staat steeds terzijde te staan en
een front te vormen tegen het orde ontwrichtende roode gevaar’ (p.
28). Dat er () in de hier geschetste richting () gewerkt wordt, heeft de
voorzitter van het Verbond van Nationalisten in een op 29 januari 1.1. [=
1931] te Rotterdam gehouden propaganda-avond bewezen, toen hij
verklaarde: ‘Er gebeurt op dit gebied meer in het land dan men zou
vermoeden. Het ruchtbaar maken van wàt er thans gebeurt, is niet
gewenscht’ (p. 71).

6b) HARMSEN. Blauwe en rode jeugd (1975)

Het optreden van Mussolini vond weerklank, speciaal in enkele
studentenkringen () Het eigenlijke offensief tegen het pacifisme onder de
jeugdbewegers ging echter niet uit van dit fascistisch beïnvloede
jong-conservatisme, maar van de dragers van het oude traditionele
nationalisme () Het waren geen jongeren doch volwassenen, op
vooraanstaande posten in de maatschappij, die op 22 december 1925 ()
de Jongerenbond tegen eenzijdige ontwapening oprichtten. Deze bond
werd 17 december 1927 gereorganiseerd tot het Nationaal Jongeren
Verbond. Het NAJV ageerde vooral op de middelbare scholen (p.
260-61) (), waar de ontvankelijkheid voor de meest extreme vormen van
nationalisme tot fascisme toe niet ontbrak () De NASB werd in het
defensief gedrongen. [‘Door de leden van het Verbond] worden de
jongeren opgeroepen om het vaderland te dienen, geschaard om de troon
en het geweer bij de voet () Zij handelen zonder uitzondering onder
suggestie () Het is de kuddegeest, die hen bezielt’ (p. 354). Van een
tegenbeweging was nauwelijks sprake (p. 367).

6c) MEDEDELINGEN JVF (= Jongeren Vredes Federatie), II, 1 (juli/augustus 1932)

Op de middelbare scholen verliest de jeugdbeweging terrein, wordt ze
weggevaagd, is ze niet meer in tel. Er is een nieuwe zg. jeugdbeweging
ontstaan, die verderfelijke militaristische en fascistische tendenties
vertoont, die zich aanhangers verwerft in een aantal en een tempo, zoals
de idealistische jeugdorganisaties te zamen in hun beste perioden nooit
beleefd hebben (in Harmsen 1975, p. 347)

Bint: Dit geslacht is tè bandeloos / De jeugd is bezig zich te constitueren
tot grote groepsverbanden die elke zondag langs de straten gaan / de
groepsverbanden zijn de ontbinding van het individu, omdat het geen
gehoorzaam leert, maar macht. De mens mag niet meer massa zijn dan
voor de staatsorde nodig is. Het mag geen leger vormen dan het
staatsleger. Al deze zondagslegers zijn infect.

7) F0ERSTER. Schule und Charakter (1908)
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Motto: Der Lehrer, der nur Kenntnisse vermittelt, ist ein Handwerker - der
Lehrer, der den Charakter bildet, ist ein Künstler. (Colonel Parker)
Die Individualität muss zu vollkommener Unterwerfung gezwungen
werden () Der Weg zur wahren Freiheit und Selbständigkeit geht nur
durch Zucht und Überwindung (p. 99). Die Schule ist das Fundament
aller wahren ‘Freiheitspädagogik’ - der Pädagogik des Gehorsams (p.
105).

Bint: Demensmoet gehoorzaamheid leren en tucht. Daardoor onderwerpt
hij zijn wil en ontdekt hij zijn wil / De Bree geloofde aan het systeem van
stalen tucht, blinde gehoorzaamheid, ontdekking van de wil door knechting,
ophoping van energie, ontlading van energie, later, op het grote voorbeeld
der school / Naar het systeem telde niet het individu, opdat individuen
geteeld werden uit het systeem. Zij die tucht leerden, konden tuchtigen
later / Bint had een manier om praten, denken zelfs, te verbieden.

8) CASIMIR. School en tucht (1922)

Ook hier (= in de klas) is veelheid van woorden en vormen niet noodig,
en is eenvoud het kenmerk van het ware () Inderdaad: bijna al het
zakelijke, dat men in 't leven doen moet, komt neer op enkele, eenvoudige
dingen, die slechts korte woorden vragen. Zoo alleen ook hamert men
iets in de hoofden, dat er in blijft en richtsnoer wordt (p. 40-41). De school
is een gemeenschap, met een leider (p. 45).

8a) MUSSOLINI. Discorsi del 1925

Camerati, mi pare che basti: anche perché il parlare prolisso è
squisitamente democratico: il parlare prolisso è squisitamente vecchio
regime. La Corporazione che non è stata ancora fondata e che io
chiamerò dei silenziari, abolirà praticamente i discorsi (p. 271-272,
Discorso al Primo Congresso Nazionale della Corporazione della Scuola,
Roma 5.12.1925).

8b) KRIECK. Nationalpolitische Erziehung (1932)

Eine dringliche Aufgabe der deutschen Schule ist die Zucht zur deutschen
Sprache und die Zucht durch die Sprache. [Vor allem in der Schule
muss man gegen die] Verlotterung der Sprache, wie sie in Zeitung, Politik,
Geschäftsverkehr und dem ganzen öffentlichen Lebens eingerissen ist,
steuern () Sprache ist nicht bloss äussere Form, gute Sprache nicht
Schmuck des Lebens, sondern Ausdruck der völkischen Denkform und
Denkweise. Zucht der Sprache ist zugleich Zucht des Denkens und des
Charakters (p. 147).

Bint: Ik houd van weinig woorden... / ik waardeer het vanavond gevoerde
debat. Het was precies, concies / ieder woord in de klas moet een bevel
zijn. Het bevel is kort. Het woord in de
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klas kan korter zijn / wij moeten de spreekwoordelijke wijdlopigheid van
de Nederlander bekampen, logenstraffen. De taal van de regering, hoog
en laag, de taal van de wetten, de taal van de kranten is mij een gruwel
/ wij gaan onder aan onze taal, met onze taal / negerjazz () is niet mooi,
het is meer. Het is hortend, verscheurd, oer. Zo moet onze taal wezen.
De welsprekendheid is dood.

9) MUSSOLINI. Discorsi del 1925

La scuola italiana deve essere formativa del carattere italiano () Non
è necessario imbibire i cervelli con l'erudizione passata e presente () E
allora, o colleghi, ecco che il vostro compito diventa di un'importanza
enorme. Voi () avete delle responsabilità tremende e ineffabili: di lavorare
sul cervello, sulla coscienza, sugli animi (p. 271-272, vgl. 8a).

9a) PROGRAMMA NSB (1931)

Leidend beginsel: Voor het zedelijk en lichamelijk welzijn van een volk is
noodig een krachtig Staatsbestuur, zelfrespect van de natie, tucht, orde
() Programma punt D 16: Opvoeding van de jeugd tot () orde, tucht ()
Bevordering van de vorming van leidende, karaktervolle
persoonlijkheden () Toelichting: Ons volk geniet terecht een zekere
beruchtheid om de tuchteloosheid der jeugd; op dit gebied ligt nog een
vrijwel onbeperkt arbeidsveld ter bewerking () De daarvoor aangewezenen
zijn in de eerste plaats onderwijzers en leeraren () Bij een behoorlijke
organisatie, zullen zij zeker tegen hun taak opgewassen blijken. Maar
dan dient men hun de noodige bevoegdheden (o.a. een gepast
tuchtrecht) niet te onthouden. Honderden en nog eens honderden
onderwijzers en leeraren vallen geheel noodeloos ten offer aan de
tuchteloosheid van de jeugd, wegens een volkomen onvoldoende selectie
van de leerlingen en het ontbreken van een harde hand (p. 44-45).

Bint: Ik wil een kweek van reuzen kweken, niet wetenschappelijk, maar
maatschappelijk / Die zullen gehoorzamen / [in de klas 4D] was een
neiging tot losbandigheid, maar nooit een neiging tot verzet, collectief.
4D deed geen greep naar de macht / Nox zou op een sombere manier
orde houden () zijn oorvegen sloegen tegen de grond / De Bree had op
het voorbeeld van Bint een taai riet () Bek houden, bende!

10) INDEN. Onze taak (1933)

Slechts een aaneengesloten bloc kan de nationale gedachte behoeden
voor ondergang (p. 7). Noodzakelijk () is in de eerste plaats () gezamenlijk
een geordende groep te vormen en gedragen door een
gemeenschappelijke historie. [Onze vijanden] zijn degenen, die de
wereld-vervulling zien in een algeheele verbroedering
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(p.9). De navolgende punten van actie staan in ons streven op den
voorgrond:
1. Eerbiedigen en onvoorwaardelijk steunen van het Gezag.
2. Bestrijden van alle revolutionaire actie; bevorderen van orde en

tucht (p. 13).

() Overtuigd van de kracht van de, veelal ondergrondsche, revolutionaire
propaganda () achten wij het onzen plicht als goede Vaderlanders deze
met alle ons ten dienste staandemiddelen te bestrijden. Wij denken hierbij
ondermeer aan krachtig tegengaan van de communistische actie op de
scholen (p. 14). Ten aanzien van wat gemeenlijk ‘het’ koloniale vraagstuk
genoemd wordt, stelt het [Nationaal Jongeren] Verbond zich principieel
en onvoorwaardelijk op het standpunt: Handhaven der Rijkseenheid! (p.
15). Meer dan 5000 jongeren () vormen nu [= mei 1933] een krachtig
bloc van Nationaal Jongeren, een gezamenlijke actie voor het opwekken
van () nationale geestdrift (p. 18-19).

Bint: Het land is vol, maar de koloniën zijn uitgestrekt / Een sterke figuur
vindt nog ruimte voor daden () hij slaat ruimte om zich heen / het was de
droom van Bint zijn land nog eens zo groot te maken als in het verleden
/ De Bree keek er de leer lingen scherp op aan of hij door de kindergelaten
al de brede kaken der voorvaderen zag doortrekken / De Bree vroeg zich
af of niet juist de hel was van de grootste geestelijke eentonigheid () of
in deze strafkolonie wel reuzen der toekomst staken.

11) KRIECK. Nationalsozialistische Erziehung begründet aus der Philosophie der
Erziehung (1933)

Persönlichkeit wird notwendig zum Führer, und andere
Persönlichkeiten kennen und anerkennenwir nicht (p. 18). Der Führer
ist der oberste Volkserzieher, und sein Werk findet Fortsetzung und
Erfüllung in den künftigen Ordnungen des völkisch-politischen
Gemeinwesens wie in der Schule des Dritten Reiches (p. 23-24).

11a) RUST. Rede (1933)

Unsere deutschen Schulen haben den Einzelnen für sich erzogen und
nicht für ein Volk. Hier liegt die entscheidendeWendung, die die deutsche
Schule heute zu vollziehen hat. Sie hat sich auszurichten nach demGeiste
unseres grossen feldgrauen Heeres (p. 41). Wir wollen dieses junge
deutsche Menschenvolk zusammenschmelzen zur Volksgemeinschaft,
auf das es in einem einzigen Guss zu einem grossen organischen Gebilde
werde. Und dies Gebilde soll sein hart wie Kruppstahl. Wir brauchen
eine Jugend, die bereit ist zu eiserner Disziplin. Meine Herren Lehrer,
Sie sind die S.A-Führer der deutschen Volksbildung! (p. 42).
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11b) VON SCHIRACH. An der Gruft Friedrichs des Grossen (1933)

So wie die politische Bewegung die beste ist, die dem Volk sein Brot und
seine ewige Ehre gibt, so ist die Jugenderziehung die wertvollste, die das
heranwachsende junge Volk für den Kampf des Lebens stählt und eine
Gemeinschaft von Persönlichkeiten heranbildet. Auf diese kommt es
an, nicht auf eine Masse oder uferlose Zahl. Nicht, dass wir die grö te
Jugendbewegung der Welt geworden sind, sondern dass wir ein
Führerkorps schaffen konnten von kraftvollen jugendlichen
Persönlichkeiten, ist die grösste Leistung unserer Gemeinschaft (p.
11-12). Wir haben auch in der Jugend eine Revolution für die Ordnung
gemacht (p. 13). Preussentum und Jugend sind dasselbe! (p. 16).

11c) IN 'T VELD. Fascismus militans (1934)

De fascistische opvoeding zal zorgen voor de ontwikkeling van den
toekomstigen Leider (p. 35). Wij moeten een geslacht krijgen, dat op
de schoolbanken al geleerd heeft, dat Nederland iets waard is, iets
beteekend heeft en weer iets beteekenenmoet (p. 36). Het spreekt vanzelf
dat de nieuwe opvoeding geheel zal gericht zijn op de ontwikkeling van
den fascistischen geest () Er zal aangekweekt worden een geest van
tucht, orde (p. 39-40).

11d) SPENGLER. Jahre der Entscheidung (1933)

Die Zeit kommt - nein, sie ist schon da! - die keinen Raum mehr hat für
zarte Seelen und schwächliche Ideale. Das uralte Barbarentum () wacht
wieder auf (p. 12). Der Kampf ist die Urtatsache des Lebens, ist das
Leben selbst (p. 14).

Bint: De Bree bleef lachloos grijnzen, verachtelijk / deze handdruk, zei
De Bree is onze oorlogsverklaring / storm nu maar aan, ik weet wie de
sterkste is / ik zou jullie gemakkelijk stuk voor stuk kunnen fijnknijpen ()
verduiveld jammer alleen maar, dat het niet mag / hij grijnsde, kauwde
tweemaal dreigend / langzaam, luid () zei De Bree: Ik tem / Toe maar,
zei De Bree tussen zijn tanden / Toe maar, zei hij. Het werd zijn stopwoord
/ Toe maar, zei De Bree dreigend, en grijnsde met een macht van dreiging
/ Hij grijnsde nu werkelijk infernaal. - Hebben jullie me ooit horen zeggen:
het is voortaan vrede tussen ons?
Nee, kereltjes, sarde De Bree, het is oorlog, het is en blijft oorlog () Hij
sloeg zijn open opschrijfboekje op het blad dat het klapte () Zijn
maarschalksblik ging naar de vijand. - Mijn vesting, zij hij.

12) VORRINK. Het vuur dat niet wordt uitgeblust (1934)

Wij moeten ons rekenschap geven van het feit, dat een deel der jeugd in
beweging is gekomen, waarop wij en alle andere jeugdorganisaties uit
de eerste na-oorlogsjaren, geen of weinig invloed
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vermochten uit te oefenen. Van deze jeugd in beweging heeft men als
haar voornaamste kenmerk aangeduid haar begeerte om te volgen, als
massa zich in blind vertrouwen te onderwerpen aan het bevel van een
leidersfiguur, die zij vanuit een of andere duistere beweeggrond bereid
is als ‘de’ ware, de alwetende, de vlekkeloos zuivere, de geroepene, de
begenadigde ‘Leider’ te erkennen. De jeugd van tegenwoordig verlangt
weer te gehoorzamen () rond het vraagstuk van het gehoorzamen
speelt zich de geestelike en zedelike krisis van onze tijd () Lang niet
alleen in Duitsland. Waarneembaar in alle Europese landen. Ook in ons
land. Dit verlangen naar militaire kadaverdiscipline () is de grootste
bedreiging, waaraan de Europese beschaving sinds vele tientallen
jaren werd blootgesteld.

Bint: De Bree wenste wel eens tien jaar verder te zijn. Hij wilde graag
ervaren wat de school maatschappelijk opleverde () De Bree geloofde in
het systeem / Mijn ervaring, zei Bint () bewijst, dat het schoolonderwijs
slecht aansluit aan de eisen van de maatschappij. Je moet dus een van
tweeën, de school veranderen of de maatschappij / De Bree geloofde
vast dat het nieuwe systeem tot andere uitkomst leidde () Hij wenste tien
jaar verder te zijn.
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Ruim 375 jaar Nederlands als vreemde en tweede taal in de
Indonesische archipel
Voor Nederlands-Indië ontwikkelde leermiddelen voor het
onderwijzen van de Nederlandse taal
Kees Groeneboer

De geschiedenis van het Nederlands als Vreemde Taal neemt een aanvang als met
de komst van de Nederlanders het Nederlands zijn intrede doet - zij het zeer
voorzichtig - in de Indonesische Archipel, aan het einde van de 16e eeuw. Het is er
altijd in meer of mindere mate gebleven tot op de dag van vandaag. In 1607 wordt
op Ambon de eerste lagere school gesticht door de VOC, voor kinderen van
Europese afkomst en voor kinderen van inheemse christenen. De voertaal is het
Nederlands, maar het Maleis wordt als hulptaal gebruikt om het Nederlands te
onderwijzen.
Het eerste leerboek Nederlands als Vreemde Taal is het in 1611 door de VOC

uitgegeven AB Boeck , dat speciaal voor de Indische situatie was ‘gestelt inde
Malaysche Tale .... om voor eerst de Indiaensche Ieuchd te scherpen inde Forma
van onse Nederduytsche Letteren’. Dit leerboek is helaas verloren gegaan. Het
bestaan ervan kennen we slechts doordat het wordt genoemd in het voorwoord van
het boek Spieghel vande Maleysche Tale, dat evenals het genoemde AB Boeck
geschreven is door Albert Corneliszn Ruyll en in 1612 door de VOC is uitgegeven,
en gedrukt te ‘Amstelredam, bij Dirrick Piettersz op 't Water in de witte persse’. Het
was bestemd voor de leerlingen die het AB-Boeck achter de rug hadden en dus al
enigzins waren gealfabetiseerd. Ondanks de titel die anders doet verwachten, kan
dit boek beschouwd worden als het oudste bewaard gebleven leerboek voor het
Nederlands als Vreemde Taal, hoewel er van een echte leermethode geen sprake
is, en het niet alleen bedoeld is geweest om het Nederlands bij te brengen, maar
vooral om via het Nederlands de kinderen te stichten en te moraliseren. De volledige
titel luidt dan ook: Spieghel vande Maleysche Tale, inde welcke sich die Indiaensche
Ieugt Christlijck ende vermaeckelijck kunnen oeffenen: Voleerlijcke t'samenspraecken
ende onderwijsinghen in de ware Godt-saligheyt tot voorstandt vande Christelijcke
Religie . Het is eigenlijk niet
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veel meer dan een verzameling stichtelijke dialogen, versjes en verhaaltjes,
aangevuld met een Maleis-Nederlandse woordenlijst, die voornamelijk berust op
de gegevens van Frederik de Houtman's Spraeck ende Woord-boeck uit 1603.
Hoewel het Nederlands voornamelijk onderwezen werd omdat het de sleutel vormde
voor de verbreiding van het christendom, of liever gezegd voor het uitbannen van
het katholicisme dat door de Portugezen in de Archipel was gebracht - de dialogen
in de Spieghel... geven hiervan prachtige voorbeelden -, kan men toch stellen dat
met Ryull en zijn leerboeken uit 1611 en 1612 de geschiedenis van het Nederlands
als Vreemde Taal een aanvang heeft genomen, ruim 375 jaar geleden.

Over de manier waarop het Nederlands in de Indonesische Archipel is onderwezen
tot aan de tweede helft van de 19e eeuw en over de leermiddelen die daarbij werden
gebruikt, is vrijwel niets bekend. Uit de schaarse gegevens hierover (Brugmans
1938, Grondijs 1896, Kroeskamp 1974) komt een beeld naar voren dat waar het
Nederlands wordt onderwezen, dit vooral gebeurt met behulp van allerlei al dan niet
in het Maleis vertaalde stichtelijke teksten en verzen. In de gehele periode tussen
1612, het jaar waarin Ruyll's Spieghel... was verschenen, tot aan het midden van
de 19e eeuw is bij mijn weten niet één leerboek verschenen dat zich speciaal richt
op het onderwijzen van de Nederlandse taal in het voormalige Nederlands-Indië.
Wel werd er af en toe gebruik gemaakt van in Nederland voor het Nederlandse
taalonderwijs ontwikkelde taal- en leesboekjes.
Pas als het onderwijssysteem zich in het midden van de 19e eeuw uitbreidt, komt

ook de produktie van leermiddelen voor het onderwijzen van de Nederlandse taal
op gang, speciaal voor de Nederlands-Indische scholen. Dat onderwijs richtte zich
overigens vooral op het Europese bevolkingsdeel, waarvan echter een meerderheid
van huis uit het Nederlands niet of nauwelijks beheerste. Aan het eind van de 19e
eeuw kende ruim 40% van de op de lagere school toegelaten Europese kinderen
helemaal geen Nederlands, 30% kende het nauwelijks (Publicaties H.I.O.C.nr.9, 2e
stuk 1931 p.34). Het aantal kinderen afkomstig uit het inheemse of Chinese deel
van de bevolking dat Nederlands leert, is vóór 1900 uiterst gering. Slechts een
beperkt aantal kinderen uit de inheemse elite leert Nederlands op de zogenaamde
Hoofdenscholen, en verder was er sedert 1864 een beperkt aantal inheemse en
Chinese kinderen toegelaten op de Europeesche Lagere School (E.L.S.), maar tot
1900 waren dat er op Java in totaal nog geen 2000 op een totale bevolking van
Java van 26 miljoen in 1900.
Nederlands werd dus vooral geleerd op de E.L.S., en hoewel een flink aantal

kinderen (ook Europese) van huis uit niet-Nederlands-talig is, wordt het Nederlands
er als moedertaal aangeboden

Colloquium Neerlandicum 10 (1988)



295

en domweg als voertaal gebruikt, zonder rekening te houdenmet demoedertaal/talen
van de kinderen. Wel was men er zich van bewust dat de Nederlands-Indische
situatie verschilde van de Nederlandse en dat dit in het onderwijs en dus ook in het
onderwijzen van de Nederlandse taal, een rol zou moeten spelen. Met het oog
hierop werd in 1838 van regeringswege een prijsvraag uitgeschreven ‘tot het
zamenstellen van leestafels gelijk aan die van Prinsen, doch in aanschouwelijke
voorstelling, geheel naar de voorwerpen van dit land ingerigt, met de noodige
leesboekjes voor de laagste klasse van leerlingen, in denzelfden geest geschreven.’
(Onderwijsverslag 1845, Ravesteyn 1896 p.38 e.v.) De in de jaren '40 van de vorige
eeuw in Nederlands-Indië ontwikkelde en uitgegeven taal- en leesboekjes hebben
hun ontstaan onder meer aan deze prijsvraag te danken. Bij de totstandkoming van
leermiddelen heeft voorts het in 1851 opgerichte Nederlandsch-Indisch Onderwijzers
Genootschap (N.I.O.G.) een belangrijke rol gespeeld in zijn korte bestaan van zes
jaren. Het pas in 1894 opgerichte en bekender geworden N.I.O.G. vervulde een
soortgelijke rol in het begin van de twintigste eeuw. De reeds genoemde prijsvraag
werd gewonnen door A.C.Oudemans met zijn Leestafels ten dienste der scholen
in Neêrland's Indië (4 deeltjes). Waarom deze pas in 1848 zijn uitgegeven is
onduidelijk; duidelijk is wel dat zijn werkjes niet erg in trek waren. Veel beter deed
demethode van D.C.de Bruin het, die ook in de prijzen was gevallen en al omstreeks
1845 op de markt was gebracht. Zijn Eerste leesoefeningen overeenkomstig de
leerwijze van P.J.Prinsen ten gebruike der scholen in Nederlandsch-Indië (4 deeltjes)
beleefde maar liefst 15 drukken.
In Nederland voor de Nederlandse scholen ontwikkelde taalmethoden werden

dus aangepast aan de behoeften van de Nederlands-Indische scholen. Dat dit nodig
was verwoordt D.C.de Bruin als volgt:

‘Het kind begint met aanschouwen. Zal men dus doelmatig op de
ontwikkeling zijner verstandelijke vermogens werken, dan behoort men
bij het aanvankelijk onderwijs zulke voorwerpen te kiezen, die het dagelijks
kan zien en opmerken. Maar geven de boekjes, waarvanmen hier gebruik
maakt, wel altijd aanleiding daartoe? Deze boekjes zijn toch opzettelijk
vervaardigd voor kinderen in Nederland; hun inhoud heeft voor het
grootste gedeelte, betrekking op voorwerpen, die den kinderen in deze
gewesten vreemd zijn, ja, dikwijls geheel buiten het bereik hunner
zintuigen liggen en wanneer zij daarin lezen van appels en peren, over
de vier jaargetijden, over ijs en sneeuw, den kouden winter, den
warmen haard, enz., dan is dat naar mijn inzien even zoo ondoelmatig
en ongerijmd, als wanneer men den kinderen in Nederland bij het leeren
der letters en klanken van pisang en klapperboomen, padie, kerbouwen
en moessons
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ging voorpraten!’ (Voorberigt Eerste Leesoefeningen.., 1e deeltje, p.3-4.)

En aldus geschiedde het dat Nederlandse methoden om kinderen te alfabetiseren
in de Nederlandse taal, werden bewerkt voor de Nederlands-Indische markt. Ze
werden ‘verindischt’: verhaaltjes worden gesitueerd in Indische (vooral
Europees-Indische) setting; namen worden aangepast; afbeeldingen worden
‘verindischt’; Indische woorden zoals baboe, djongos, senang, etc. worden ingevoegd;
en dit alles al naar gelang de schrijver, en ná 1900 ook naar gelang de doelgroep,
in méér of mindere mate. Overigens verschenen er naast de aanpassingen van
Nederlandse methoden ook een flink aantal oorspronkelijke Indische methoden,
ontwikkeld speciaal voor de Nederlands-Indische markt.1
Ter illustratie van de genoemde ‘verindisching’ een voorbeeld uit het boekje Vader

Goedhardt. Vierde leesboekje ten dienste der scholen in Nederlandsch-Indië van
A.C.Oudemans (1848):

‘De Zuurzak.

Keesje zag een zuurzak hangen,
Als een klappernoot zoo zwaar,
Keesje keek met groot verlangen,
En, in 't einde, greep er naar.’ Enz.2

Vervolgens een voorbeeld uit het in die tijd veel gebruikte boekje Oost-Indische
Bloempjes. Gedichtjes voor de Nederlandsch-Indische Jeugd van J.van Soest (1e
dr. 1846).:

‘De Beo.

Hoort mijn Beo aardig snappen,
Wat ik voorzeg roept hij na;
Hij zit heel den dag te klappen;
Als ik bij zijn kooitje sta,
Praat hij allerhande grappen,
En zingt vrolijk: ‘tra-la-la!’

Kom ik hem een pisang geven;
‘Dank je Sinjo! zegt hij dan;
En ziet hij papa maar even,
Aanstonds is 't “tabé toewan!”
Maken soms de jongens leven:
“Diam!” schreewt hij wat hij kan.’ Enz.3

Gezien de omvang van het onderwijssysteem in de tweede helft van de 19e eeuw,
kan men spreken van een omvangrijke produktie van Indische taalboekjes voor het
onderwijzen van de Nederlandse taal, hetgeen mede te danken was aan de zich
uitbreidende sector van uitgeverijen en drukkerijen. In zo'n vijftig jaar tijd
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werden er ruim 70 taalleerboekjes en ruim 130 taalleesboekjes samengesteld en
uitgegeven, die voor het merendeel ook in Nederlandsch-Indië zijn gedrukt. Een
groot gedeelte van deze leermiddelen, zo'n tweederde deel, is als erfenis van het
Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (1778-1950) aanwezig
in de Nationale Bibliotheek (Perpustakaan Nasional) te Jakarta. Deze bibliotheek
bezit een unieke verzameling Nederlands-Indische schoolboekjes. Van de genoemde
ruim 200 taalboekjes zijn er volgens de gegevens van de Koninklijke Bibliotheek te
Den Haag slechts zo'n 30 boekjes aanwezig in Nederlandse bibliotheken, ofwel
ongeveer 15 %. De produktie van taalboekjes blijft ook in de twintigste eeuw op
gang en is deels nu ook gericht op de zich uitbreidende groep niet-Europese kinderen
die een min of meer Westerse opleiding krijgt. Er komen dan naast leermiddelen
die zich richten op het Nederlands als Moedertaal, ook leermiddelen op de markt
voor het Nederlands als Vreemde Taal en voor het Nederlands als Vreemde Voertaal
(thans meestal aangeduid als het Nederlands als Tweede Taal). Vanaf het begin
van deze eeuw is er echter wel sprake van enige stroomlijning in het marktaanbod,
doordat het Departement van Onderwijs en Eeredienst de door haar gesubsidieerde
scholen verplicht tot het maken van een keuze uit een beperkt aantal toegelaten
leermiddelen. Het wordt dan de kunst om op de boekenlijst van de
Cataloguscommissie van dit Departement te komen. Gesuggereerd is wel dat het
er daarbij niet altijd even eerlijk aan toe ging.
Met het totstandkomen van allerlei vormen van middelbaar onderwijs komt ook

de produktie van leermiddelen daarvoor op gang. Het aantal op de Indische
middelbare scholen gerichte taalleer- en taalleesboekjes Nederlands is echter gering
te noemen in vergelijking met dat voor het lager onderwijs. Verwonderlijk is dit zeker
niet, daar het voortgezet onderwijs in Nederlands-Indië nauw aansloot bij dat in
Nederland en het Nederlands in het voortgezet onderwijs vrijwel altijd de voertaal
was. Er kon dan ook veelal gebruik worden gemaakt van de in Nederland gangbare
leermiddelen. Het voortgezet onderwijs blijft hier overigens verder buiten
beschouwing.

Voor wat betreft de periode 1900-1942 wil ik de volgende methoden noemen,
vanwege hun belang voor het Nederlands in de Indonesische Archipel.
Het eerste kwart van deze eeuw werd gedomineerd door de methode Mijn

Hollandsch Boek (9 deeltjes + 2 voorlopertjes, 1e dr. 1903/1904) van J.W. Croes.
Deze methode werd zowel op de Europeesche Lagere School (E.L.S.) gebruikt als
op de in 1908 opgerichte Hollandsch Chineesche School (H.C.S.) en de in 1914
opgerichte
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Hollandsch Inlandsche School (H.I.S.), waar het Nederlands de voertaal was.
Een van de eersten, die een onderscheid maakte tussen het onderwijzen van

‘Indische’ kinderen (d.w.z. kinderen van Europese afkomst) en ‘Inlandse’ kinderen
was Th.J.A. Hilgers. Maar evenmin als Croes maakte Hilgers een onderscheid
tussen het onderwijzen van het Nederlands als Moedertaal en het Nederlands als
Vreemde Taal. Hilgers' leesmethoden Onze vriendjes. Leesboek voor de Indische
Scholen (6 deeltjes + voorlopertje, 1e dr. 1901/1902) en de omwerking hiervan Een
vriendenkring. Hollandsch Leesboek voor de Inlandse scholen (3 deeltjes +
voorlopertje, 1e dr. 1909), verschillen slechts qua leefwereld en setting.
Pas in de jaren '20 van de twintigste eeuw wordt er voor het eerst een principieel

onderscheid gemaakt tussen het onderwijzen van het Nederlands als Moedertaal,
het Nederlands als Vreemde taal en het Nederlands als Vreemde Voertaal (thans
meestal Nederlands als Tweede taal genoemd). Dit onderscheid wordt voor het
eerst gemaakt door G.J. Nieuwenhuis4.

Nieuwenhuis pleit vurig voor een algehele vernieuwing van het taalonderwijs en
onderbouwt zijn ideeën hierover in een in 1925 verschenen Bronnenboek voor het
nieuwe taalonderwijs in Indië , dat in een grondig herziene versie in 1930 de naam
draagt Het Nederlandsch in Indië. Een bronnenboek voor het onderwijs in de nieuwe
richting . Het boek bevat ruim 400 pagina's informatie over de geschiedenis van het
Nederlands in Indië, over de betekenis van het Nederlands voor Indieë, over de
pedagogische uitgangspunten van het onderwijs van het Nederlands en over de
theoretische basis van de nieuwe richting: ruim de helft van het boek bestaat echter
uit gedetailleerde didactische aanwijzingen hoe de nieuwe principes in de praktijk
uitgewerkt moeten worden voor alle verschillende onderdelen van het nieuwe
taalonderwijs. Het voert hier te ver om op de basisprincipes van Nieuwenhuis' nieuwe
taalonderwijs of op de didactische uitwerkingen daarvan in te gaan. Belangrijk is
echter te constateren dat Nieuwenhuis al in de jaren '20 in Nederlands-Indië een
discussie op gang brengt over een aantal thema's, die thans in Nederland nog steeds
actueel zijn, zoals:

- Nederlands als Moedertaal, als Vreemde Taal of als Tweede Taal;
- Passieve en/of actieve taalbeheersing. Nieuwenhuis pleit voor een soort
receptieve methode;

- Directe en/of indirecte methode;
- Levende spreektaal of formele schrijftaal als taalaanbod;
- Formele grammatica of functionele grammatica;
- Grammatica of taalbeschouwing;
- Inhoudelijke aanpassing van de leerstof aan het milieu van de kinderen en
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- Stimuleren van het samenwerken van de kinderen onderling, maar ook van de
leerkrachten der verschillende schoolvakken. Nieuwenhuis pleit voor een soort
van ‘projectonderwijs’.

Alle ideeën over een nieuw taalonderwijs, worden door Nieuwenhuis met enkele
medewerkers uitgewerkt in een drietal taalmethoden voor het lager onderwijs: drie
soorten taalonderwijs voor drie verschillende schooltypen en voor drie verschillende
doelgroepen:
a. Nieuw Taalonderwijs. Een methode voor het lager onderwijs in Indië door

W.P.Jonkmans & G.J.Nieuwenhuis (6 deeltjes, handleiding + 4 deeltjes Oefenstof,
1e dr. 1926/1927). Deze methode Nederlands als Moedertaal (met elementen van
het vreemde taalonderwijs) was bedoeld voor de E.L.S., waar men het Nederlands
zowel passief als actief volledig moest leren beheersen.
b. Djalan ke Barat. Weg tot het Westen. Nederlandse taalcursus voor

Maleisch-sprekenden door H.P.van der Laak, Moh.Sjafei & G.J. Nieuwenhuis (4
deeltjes, 1e dr. 1921). Deze methode Nederlands als Vreemde Taal is bedoeld voor
het voortgezet inheems onderwijs en voor allerlei buiten-schoolse taalcursussen,
maar aanvankelijk is deze methode ook gebruikt op de H.I.S.. Aparte edities zijn
verschenen voor Javaans-sprekenden en voor Soendaas-sprekenden.
Met behulp van deze methode zou een kleine tussenlaag van de bevolking het

Nederlands voornamelijk passief moeten leren beheersen, hetgeen voor het
uitoefenen van bepaalde beroepen (zoals inheemse onderwijzers, klerken, winkel-
en administratief personeel e.d.) genoeg zou zijn.
c. Nederlandsch Taalboek door G.J.Nieuwenhuis & H.P. van der Laak (12 deeltjes

+ handleiding, 1e dr. 1929/1930). Dezemethode Nederlands als Vreemde Voertaal,
was bedoeld voor de H.I.S. en de H.C.S., waar het Nederlands aanvankelijk als
Vreemde Taal moest worden aangeboden, maar waar het eindpunt zou moeten
samenvallen met het Nederlands als Moedertaal en waar uiteindelijk dus een grote
actieve beheersing van het Nederlands bereikt moest worden. De methode
Nieuwenhuis werd in 1926 door het Departement van Onderwijs en Eeredienst te
Batavia voorgeschreven voor alle door de overheid gesubsidieerde scholen en heeft
vijftien jaar lang het onderwijs van de Nederlandse taal volledig gedomineerd.
Kwantitatief gezien is deze methode in elk geval van grote betekenis geweest voor
het Nederlands in Indië. In de periode 1926 tot 1942 hebben waarschijnlijk enkele
honderdduizenden leerlingen uit alle bevolkingsgroepen met deze methode
Nederlands geleerd, en vaakmet veel succes, gezien de kwaliteit van het Nederlands
van veel Indonesiërs die vóór de Tweede Wereldoorlog het Nederlands hebben
verworven.
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Omstreden was het nieuwe taalonderwijs van Nieuwenhuis echter niet, integendeel
zelfs. Het voert hier echter te ver om hierop in te gaan (Zie: noot 4).

Belangrijk om hier tenslotte nog te noemen is een ontwikkeling binnen het
taalonderwijs die aan het eind van de jaren '30 plaatshad. Toen ontstond namelijk
de beweging van het zogenaamde rationele taalonderwijs, met als voorman J.F.H.A.
de la Court. Op basis van een groots opgezet frequentie-onderzoek naar De meest
voorkomende woorden en woordcombinaties in het Nederlandsch (1937), stelde
De la Court, samen met M. Rasjid, een nieuwe taalmethode samen Een Nieuwe
Wereld (4 deeltjes, 1e dr. 1938/1939).
Vooral in de periode ná de Tweede Wereldoorlag, in de jaren '46 tot '50 is het

deze methode geweest die in het onderwijs van het Nederlands als Vreemde Taal
en van het Nederlands als Vreemde Voertaal de boventoon voerde.

Met de bovenstaande korte schets van de geschiedenis van het onderwijs
Nederlands in het voormalige Nederlands-Indië5 heb ik willen laten zien dat er in
het verleden, vooral in de jaren '20 en '30 van deze eeuw, allerlei thema's aan de
orde zijn geweest met betrekking tot de fundering en het ontwikkelen van methodes
voor het Nederlands als Vreemde Taal en als Tweede Taal, die pas in het begin
van de jaren '70 in Nederland aan de orde komen bij het opzetten van het Nederlands
als Tweede Taal, zonder dat men daarbij echter terug viel op de kennis en ervaring
die in het voormalige Nederlands-Indië is opgedaan. De daar toen gevoerde
discussies zijn kennelijk al lang vergeten. Vergeten is Nieuwenhuis en zijn nieuwe
taalonderwijs. Vergeten is ook de poging tot rationalisatie van het taalonderwijs door
De la Court, zodat in de jaren '80 een nieuwe poging tot rationalisatie (de
zogenaamde Delftse methode) als geheel origineel kan verschijnen. Pas in de laatste
tijd wordt er enige aandacht besteed aan de geschiedenis van het onderwijs van
het Nederlands in Nederlands-Indië (Boukema & Van der Ree 1986, Groeneboer
1987). Een uitgebreider onderzoek naar de ruim 375 jaar Nederlands als Vreemde
en als Tweede Taal in de Indonesische Archipel zou echter wellicht alsnog een
bijdrage kunnen leveren aan de huidige discussies in Nederland met betrekking tot
het Nederlands als Vreemde en als Tweede Taal.

Zoals in het bovenstaande reeds is vermeld, zijn er van de taalleer- en
taalleesboeken die vóór 1900 speciaal voor de Nederlands-Indische scholen
ontwikkeld zijn, niet meer dan 15% in Nederlandse bibliotheken aanwezig en dan
nog zeer verspreid. Voor de periode ná 1900 ligt dit percentage rond de 30%. Dit
maakt de in de Nationale Bibliotheek te Jakarta aanwezige verzameling
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leermiddelen voor de Nederlandse taal uniek. Helaas is daar echter het grootste
deel van de tussen 1925 en 1942 verschenen boekjes uit de magazijnen verdwenen,
waarschijnlijk als gevolg van het Japanse verbod van het Nederlands in 1942. Een
deel van deze leermiddelen is nog slechts terug te vinden in het archief van de
uitgeverij Wolters-Noordhoff in Groningen; de uitgever J.B. Wolters had vanaf de
jaren '20 het grootstemarktaandeel aan schoolboeken in Nederlands-Indië in handen.
Het zou mijns inziens de moeite waard zijn om de niet in Nederland aanwezige

leermiddelen, voor de Nederlandse taal maar ook voor de andere schoolvakken,
die speciaal zijn ontwikkeld voor de Nederlands-Indische scholen, op één of andere
manier ook in Nederland toegankelijk te maken. Deze leermiddelen vormen immers
de neerslag van een stuk Nederlandse en Nederlands-Indische cultuur. Als zodanig
vormen ze een belangrijke cultuurhistorische bron, alsmede ook een bron voor de
bestudering van het onderwijs, en dus ook van het onderwijs van de Nederlandse
taal, in Nederlands-Indië.
In overleg met de leiding van de Nationale Bibliotheek te Jakarta en met de

Stichting Nationaal Schoolmuseum te Rotterdam, wordt thans onderzocht of de in
Jakarta aanwezige leermiddelen in de vorm van micro-films of fotokopieën naar
Nederland kunnen worden overgebracht.
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1 Zie Groeneboer 1988 voor een uitgebreide bibliografie van voor Nederlands-Indië ontwikkelde
leermiddelen voor het onderwijzen van de Nederlandse taal.

2 Zuurzak: soort vrucht; klappernoot: kokosnoot.
3 Beo: een op een ekster lijkende vogel die kan leren praten; pisang: banaan; sinjo: aanspreekvorm

voor jonge Europeaan tabé toewan: tot ziens, mijnheer; diam: wees stil.
4 Zie Groeneboer 1987 voor een uitgebreidere bespreking van het nieuwe taalonderwijs van

G.J.Nieuwenhuis en de ontvangst daarvan in de onderwijswereld.
5 De periode van ná 1949 komt hier niet aan de orde. Daarover is elders voldoende gerapporteerd:

o.a. Boukema & Van der Ree 1986.
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Het vak ‘Kennis van land en volk - Vlaanderen’ aan de universiteit
van Wrocław
B. Rajman

Het programma neerlandistiek aan de universiteit van Wrocław (Polen) omvat niet
alleen de praktische taalbeheersing maar ook andere vakken die nodig geacht
worden om de opleiding tot neerlandicus te voltooien. Aan de geschiedenis van de
Nederlandse en Vlaamse letterkunde wordt de meeste tijd besteed: telkens twee
uur per week in het tweede, het derde en het vierde studiejaar. Beschrijven
grammatica van het Nederlands wordt in twee cursussen behandeld. In het tweede
studiejaar wordt de Poolstalige Nederlandse spraakkunst van N. Morciniec gebruikt
- twee uur college in de week. In het derde studiejaar wordt er, weer twee uur per
week, vooral, maar niet uitsluitend, aan de hand van de Algemene Nederlandse
Spraakkunst gewerkt; de studenten beschikken ook over de in Wrocław uitgegeven
Oefeningen in de Nederlandse grammatica. Tot het taalkunde-pakket van de
neerlandistiek in Wrocław behoort ook de cursus Nederlandse taalgeschiedenis -
twee uur per week, één semester lang.
De aanleiding voor veel van onze studenten om Nederlands te studeren, is hun

belangstelling voor de beschaving of de cultuur van de Lage Landen. Het woord
cultuur wordt hier in zijn breedste betekenis opgevat. Niet alleen de schilderkunst,
de literatuur, de architectuur of bij voorbeeld de zilversmeedkunst wordt eronder
verstaan, maar ook alles wat het dagelijks leven van een land en een volk bepaalt:
huidige politieke, administratieve en sociaal-economische structuren en hun
geschiedenis, aspecten van aardrijkskunde, eet- en woongewoontes, volkscultuur.
Om aan de belangstelling van de studenten tegemoet te komen voorziet het
studieprogramma van de neerlandistiek in Wrocław in het vak ‘Kennis van Land en
Volk’ dat in het derde studiejaar gegeven wordt (twee uur college per week). In het
wintersemester wordt Nederland en zijn cultuur behandeld, in het zomersemester
staat Vlaanderen centraal.

Om onze studenten de kennis van het Vlaamse land en volk bij te brengen wordt
er een beroep gedaan op verschillende leermiddelen. Op het ogenblik beschikken
wij over dia's van enkele Vlaamse
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steden en een aantal dia's van de Vlaamse schilderkunst. Studenten kunnen gebruik
maken van een twintigtal rijk geïllustreerde boeken over Vlaanderen en over de
Vlaamse kunst. Sinds kort beschikken we ook over een video (een geschenk van
de Orde van den Prince). Onze videotheek is voorlopig heel beperkt - wij beschikken
over zes cassettes met Vlaamse films en opnamen van de BRT-nieuwsuitzendingen,
Vlaamse reclamespots en het vrijdagweerpraatje van de weerman Armand Pien.
We hopen in de toekomst over meer videomateriaal voor het vak Kennis van Land
en Volk te beschikken zoals de uiterst interessante documentaires over de Tweede
Wereldoorlog en aver Belgisch Kongo. Het aanbod van de Taalunie is, wat de
‘Landeskunde’ betreft, voorlopig heel beperkt.
De studenten in Wrocław kunnen natuurlijk ook kennis maken met de Vlaamse

muziek - populaire liedjes komen veel aan bod maar ook met de Vlaamse polyfonie
wordt kennis gemaakt.
Af en toe draagt de Poolse televisie bij tot de uitbreiding van kennis van de Lage

Landen door vertoning van films (zoals bij voorbeeld de Nederlandse serie over
Willem de Zwijger) of reportages die in de les van commentaar voorzien kunnen
worden.
De tentoonstellingen van Vlaamse of Belgische kunst die af en toe in Wrocław

plaatsvinden, worden in groepsverband bezocht. De studenten wordt aangeraden
om bij gelegenheid de rijke collectie van Vlaamse wandtapijten in de Wavelburcht
in Krakau te bezoeken. Om het leven in Vlaanderen te leren kennen gebruiken wij
de in België uitgegeven kranten en tijdschriften, stripverhalen zoals Asterix en de
Belgen; de studenten tonen belangstelling voor typisch Vlaamse gerechten zoals
mosselen of Gentse waterzooi, maar de meeste belangstelling gaat uit naar Belgisch
bier. Consumptie: 125 liter per hoofd van de Belgische bevolking! Jammer genoeg
beperkt onze bemoeienis met dit onderdeel van het Vlaamse bestaan zich tat het
bekijken van een kookboek, een bierposter en een collectie bierviltjes.

Om een land en een volk te leren kennen volstaan de audiovisuele leermiddelen,
die ons ter beschikking staan, niet. De nodige informatie daaromtrent moet uit
geschreven bronnen geput worden. Daarvoor moet het leerboek Vlaanderen: kennis
van Land en Volk dienen. Het boek (nog in voorbereiding) zal ongeveer 2090
bladzijden tellen. Het zal handelen over de geschiedenis van België in de ruimste
zin, waaronder de geschiedenis van de Vlaamse Beweging. In een ander boek zal
de politieke en administratieve structuur van België en Vlaanderen beknopt worden
beschreven vanaf de staatshervorming sinds 1970 tot en met de verzuiling en
ontzuiling van de Vlaamse maatschappij. Binnenkort al zullen de studenten voorts
kunnen beschikken over een boek
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over de taal en de taalpolitiek in Vlaanderen in een historisch perspectief, gebaseerd
op een dissertatie uit 1986.

Het leerboek Voor wie Nederland en Vlaanderen wil leren kennen onder redactie
van J. Wilmots en J. de Rooij is, hoewel bij ons nog steeds in gebruik, voor onze
doeleinden minder geschikt. Het is wel geschikt voor taalcursussen Nederlands,
maar niet voor de Nederlandse filologie in het algemeen. Het is enerzijds niet
uitgebreid genoeg en anderzijds ten dele achterhaald.

In tegenstelling tot de Nederlandse voorlichtingspublikaties zoals de fraai
geïllustreerde brochures Nederland in kort bestek of Dutch Arts (drie delen) die
zowel door het beeldmateriaal als door de inhoud een heel nuttig hulpmiddel vormen,
is de vergelijkbare voorlichtingspublikatie van de Vlaamse Gemeenschap vrijwel
waardeloos voor onze doeleinden - de tekst is te weinig zakelijk en de illustraties
illustreren niets.

Voor de echte kennis van Land en Volk zijn, mijns inziens, de persoonlijke contacten
onontbeerlijk. Gelukkig komen er Vlaamse gasthoogleraren en andere Vlamingen
bij ons op bezoek. Van het allergrootste belang is natuurlijk de zomercursus
Nederlandse Taal en Cultuur in Diepenbeek, waar het Vlaamse land en het Vlaamse
volk als levende realiteit aanwezig zijn.

Ten slotte wil ik vermelden dat de belangstelling voor het vak Kennis van Land en
Volk ertoe leidt dat onze studenten in hun scripties ook voor ‘landeskundige’
onderwerpen kiezen, zoals het politieke partijstelsel in België, Poolse emigratie in
België, Duitse ‘Flamenpolitik’, Brusselse taalproblematiek enzovoort.
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Adam&Eve (Nederlands): Tekstanalyse en oefeningen-generering
met de computer (PC)*
L. Baten, M.T. Claes, L. Dieltjens, J. Vanparys

Inleiding

De bedoeling van dit artikel is het programma Adam & Eve voor te stellen. Het
pakket is oorspronkelijk geconcipieerd voor het Engels (Engels, 1987). Binnenkort
zal ook een Nederlandse versie voorhanden zijn. Er is tevens een aanvang gemaakt
met Duits en Spaans en er bestaan plannen om het programma te laten functioneren
voor het Frans, Portugees, Latijn en Grieks.
Hier zullen we een algemene voorstelling geven van het programmamet bijzondere

aandacht voor de Nederlandse versie. We zullen niet alleen beschrijven wat de
leraar (docent) en de leerling (student) er in de praktijk mee kunnen doen, maar ook
de didactische onderbouw nader toelichten.

Beheersing van woordenschat met behulp van de computer

Vooraf willen we onderstrepen dat Adam & Eve in de eerste plaats een programma
is voor beheersingsleren (‘mastery learning’), en we zullen ook uitleggen waarom
de computer daarbij nodig is (Engels, 1987).

In een leerfase moet een leerling de kans krijgen om de nieuw aangeboden
leerinhoud te kunnen verwerken, zodat het geleerde in nieuwe situaties gebruikt
kan worden. Beheersingsleren vormt een noodzakelijke overbrugging tussen het
aanleren (stap 1) en autonoom gebruik (stap 3) van de doeltaal.
Deze tweede stap in het didactische proces van het vreemdetalenleren wordt

meestal verwaarloosd. In de klas blijft er voor de leraar vaak te weinig tijd over om
(I) op het leerritme van de leerlingen in te spelen, (II) maar ook om zich op de
verschillende leerstijlen te richten; daartoe ontbreekt het hem aan allerlei soorten
oefeningen en activiteiten die nodig zijn en die men vlug en flexibel genoeg moet
kunnen aanmaken; (III) daarenboven laten veel leraren ook verstek gaan omdat ze
geen controle hebben over
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de ‘input’: hoe moeilijk is de leerinhoud eigenlijk? Biedt de aangeboden leerstof
datgene wat nodig is om een autonoom gebruik van de doeltaal te bevorderen? (zie
stap 3)
Hieruit blijkt duidelijk dat een gemotiveerde leraar/docent zich een vrij grote

belasting op de hals haalt als hij/zij al dit werk manueel moet uitvoeren.
De bedoeling van Adam & Eve is deze taak (I - III) te verlichten. De leraar is dus

de eerste gebruiker. Er werd onder impuls van L.K. Engels onderzocht hoe
beheersingsleren door middel van de computer (in dit geval een PC met minimaal
twee ‘drives’) ondersteund kon worden1.
Het resultaat hiervan is Adam & Eve. Het is het acroniem voor:

extensibleeautomateda
varietyvdocumentd
ofanalysis &a
excercisesemanipulationm

Uit deze benaming blijkt de dubbele oriëntatie van het programma. Het is bedoeld
om autonoom teksten te analyseren en te manipuleren en om op die teksten
autonoom oefeningen (in hoofdzaak lexicale) aan te maken.

Deel 1:

Adam: de analyse

Bij programma's voor computerondersteund taalonderwijs kan men onderscheid
maken tussen open en gesloten systemen. Het spreekt vanzelf dat dit onderscheid
gradueel is. Bij een gesloten systeem is de volledige werking vooraf bepaald door
de ontwerpers (de programmatuur) en kan de gebruiker geen of weinig wijzigingen
aanbrengen. Adam & Eve daarentegen is een open systeem in die zin dat de
gebruiker, in casu de leraar, over een aantal instrumenten beschikt waarme hij zelf
automatisch leerinhouden kan manipuleren (=M, ‘manipulate’).
Dit betekent eerst en vooral dat de leraar zijn zelfgekozen teksten kan invoeren.

De voordelen daarvan zijn duidelijk: actuele teksten, aan de doelgroep aangepast
(=D, ‘document’).
Vervolgens wordt de tekst automatisch geanalyseerd op zijn lexicale inhoud (a=

‘automated analysis’). Deze analyse biedt de leraar de mogelijkheid het lexicale
materiaal van gelijk welke tekst af te tasten op zijn didactische bruikbaarheid voor
hem en zijn leerlingen op dat moment en de bruikbare lexicale elementen te isoleren
om er daarna oefeningen op te laten genereren (zie verder Eve).
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Om teksten te kunnen analyseren heeft de PC natuurlijk een woordenlijst(-en) nodig.
Bij het gebruik daarvan in het programma (= de bestanden) hebben we rekening
gehouden met de didactische principes van woordenschatverwerving.
Op het gebied van woordenschatselectie is er heel wat onderzoek verricht (zie

Carter, 1987 voor een status questionis), waaruit blijkt dat frequentie, familiariteit
en ‘covering’ de didactisch meest verantwoorde criteria zijn (zie Engels, 1987). Die
criteria hebben wij voor de automatische, lexicale analyse gehanteerd. Daartoe
hebben wij in navolging van de auteurs van de Engelse versie (Engels et al, 1981)
drie bestanden aangemaakt: een objectieve frequentielijst, een lijst met vertrouwde
woorden (familiariteitslijst) en een lijst met definiërende woorden (‘covering
vocabulary’).
Hoe worden deze bestanden gebruikt door het programma om de teksten te

analyseren?

Het eliminatieprincipe

Als men een tekst of teksten (corpus) analyseert, dan is dat aan de hand van
gegevens die in het geheugen van de computer aanwezig zijn (een bestand). De
door de leraar ingevoerde tekst wordt daarmee vergeleken. Adam & Eve werkt
volgens het eliminatieprincipe: de meest frequente woorden zijn aanwezig in de
bestanden. Alle woorden uit een nieuwe tekst worden hiermee vergeleken. De
woorden die niet voorkomen in de door de leraar gekozen sluis vormen de ‘outsiders’.
Dit zijn de woorden waarop het programmna zich automatisch zal richten voor de
oefeningen.
Dit zijn ook de nieuwe woorden die de extra-moeilijkheidsgraad van de tekst

bepalen. Deze woorden hebben geen cijfer in de analyse.
De woorden met een cijfer worden dus afgetrokken van het analysepakket voor

de oefeningen, tenzij de leraar beslist dat voor zijn doelgroep de grens lager moet
worden getrokken. De leraar trekt dan minder woorden af en oefent er een groter
aantal in (bij voorbeeld vanaf 1000: slechts de eerste 1000 worden afgetrokken).
De manier waarop de bestanden aangemaakt worden is dus van cruciaal belang

voor de analyse en voor de didactische bruikbaarheid ervan, maar het is uiteindelijk
de leraar die beslist over het in te oefenen pakket woorden. Deze
interferentiemogelijkheid in de analyse kan op de volgende tweemanieren uitgevoerd
worden. Ten eerste, de leraar beslist vanaf welke frequentie hij/zij de oefeningen
wil laten genereren. Er kunnen trouwens ook altijd woorden toegevoegd of
weggelaten worden. Ten
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tweede, hij/zij beslist over de bestanden: ook familiariteit? Ook coverage?

De objectieve frequentielijst

Vooraf dient aangestipt dat deze lijst, hoewel reeds bruikbaar, nog niet zijn definitieve
beslag heeft gekregen. Wat hier dus volgt is meer een activiteitenverslag van
moeizaam (manueel) selecteerwerk dan de presentatie van een pasklare en
didactisch waterdichte lijst van basiswoorden. De lezer (gebruiker) kan dan zien
waar we op dit ogenblik met ons selecteerwerk staan en waar we naartoe willen.
De huidige versie van de objectieve frequentielijst bevat zo'n 20.000 ingangen,

gepresenteerd in 4500 rond een kernwoord gegroepeerde clusters of trossen van
verwante woorden. Voor de keuze van de ingangen werd gebruik gemaakt van de
frequentielijst van Uit den Boogaart (hierna UDB). Voor het trossen werd de methode
van de L.E.T.-list gevolgd (zie Engels et al, 1981). Dat betekent dat we alleen
morfologisch en semantisch verwante woorden hebben getrost, waarvan de
semantische verwantschap nog tot op zekere hoogte transparant blijft. Zo werd de
infinitief ‘geloven’ samengebracht, eerst met al zijn vervoegde vormen, maar ook
met de afleidingen ‘geloof’, ‘gelovig’ en ‘ongelovig’ (met voor alle drie ook de
flectievormen). ‘Gewichtig’ vindt men echter niet terug onder het hoofdwoord
‘gewicht’, omdat de betekenis van de combinatie niet meer direct uit de
samenstellende delen valt af te leiden.
Het resultaat van al dat trossen is een genummerde lijst, in dalende frequentie,

van 4500 clusters, die gegroepeerd zijn rond een hoofdwoord. De numerieke
opeenvolging van de hoofdwoorden reflecteert nog enigszins die van de UDB-lijst,
maar de frequenties van de trossen zijn niet meer vergelijkbaar met die van de
afzonderlijke woorden uit de UDB-lijst. De frequentie van een tros is immers de som
van de frequenties van de woordvormen in de tros. Met andere woorden, voor een
tros met als hoofdwoord ‘houden’ wordt door het trossen een hogere frequentie
verkregen dan voor het woord ‘houden’ alleen, omdat bij voorbeeld de frequenties
van ‘houdbaar’ en ‘onhoudbaar’ aan die van ‘houden’ toegevoegd worden.
Zoals dus blijkt hebben wij ons bij het samenstellen van de basiswoordenlijst niet

alleen laten leiden door het frequentiecriterium, maar minstens evenzeer (zo niet
meer) door criteria als taalproduktiviteit (derivaties) en semantische verwantschap.
We bevinden ons daarmee in niet onaardig gezelschap: naast onder meer Engels
(Engels et al, 1981) en Van Parreren en Schouten-Van Parreren (1979) legt ook
het
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Basiswoordenboek Nederlands (De Kleijn & Nieuwborg, 1983) de nadruk op het
belang van het verwerven van inzicht in de woordvormingsregels (zie
Basiswoordenboek Aanhangsel B, Woordvorming pp. 363 ff.), tenminste voor zover
daarmee (semantisch) doorzichtige afleidingen en samenstellingen kunnen worden
gevormd.
Maar, zoals eenieder die woordenlijsten met een didactisch oogmerk samenstelt

wel weet, loopt men bij het praktische werk met zulke lijsten vaak het gevaar
verkeerde keuzes te maken, wat tot onevenwichtigheid in de lijst of tot volumineuze
lijsten kan leiden. Zowel de Engelse L.E.T.-list als de eerste versie van onze lijst
lijden wat aan dit dubbele euvel. Het probleem is: waar leg je de grens voor de
opname van een bepaald woord in een tros, met andere woorden hoe elastisch
maak je dit criterium van semantische verwantschap? Zo vind je in de L.E.T.-list in
de tros van ‘type’, zowel ‘typical’ als ‘typist’, bij ‘hospital’ tref je ook ‘hospitality’ aan
en bij ‘stock’ zelfs ‘stocking’. Ook in onze versie zijn er trossen die ‘ontvet’ moeten
worden. Bij voorbeeld bij het grondwoord ‘meten’ bevat de tros zowel vormen van
het werkwoord ‘meten’ als die van het substantief ‘de mat’ en van het adjectief ‘mat’.
De diepere oorzaak van dezeminder gelukkige keuzes is het feit dat frequentielijsten,
op een enkele uitzondering na, steeds op zuiver morfologische, en niet op
semantische basis gemaakt worden (werden?) waardoor fenomenen als polysemie
(zoals het Engelse ‘type’) en categoriële ambiguïteit (zoals bij het Nederlandse ‘mat’)
buiten het gezichtsveld blijven. Indien men echter ook bij het trossen die fenomenen
te zeer verontachtzaamt, dan komt door wildgroei het criterium van de
woordfrequentie uiteindelijk te veel in de verdrukking en wordt de lijst te volumineus.
De nieuwe versie van onze lijst (de ‘streeflijst’) wil dit euvel zoveel mogelijk

verhelpen. Allereerst willen wij naar een didactisch verantwoord evenwicht zoeken
tussen woordfrequentie en taalproduktiviteit. Frequentie zal daarbij een groter gewicht
moeten krijgen dan in de eerste versie. Op die manier hopen wij met ons programma
aansluiting te vinden bij didactisch werkmateriaal dat het principe van de
woordfrequentie hoog in zijn vaandel voert en dat zijn deugdelijkheid niet meer hoeft
te bewijzen (we denken hier onder andere aan het Basiswoordenboek Nederlands
van De Kleijn en Nieuwborg, aan Een Zinnig Woord van Beheydt en aan Alexander
van De Kleijn). Het principe van de taalproduktiviteit wordt echter niet opgegeven
(dat doen voornoemde auteurs ook niet), maar het zal aan een strengere correctie
onderworpen worden vanuit de woordfrequentie. Dat betekent concreet dat we ons
bij het ‘trossen’ niet langer zullen baseren op de hele UDB-lijst, maar op lijsten die,
benevens op wetenschappelijke geldigheid, ook op didactische relevantie aan-
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spraak kunnen maken: met name de Woordenlijst Elementaire Kennis , het
Basiswoordenboek Nederlands en de woordenlijst van Alexander. Dat we ons bij
het trossen strenger dan voorheen aan de semantische transparantie van derivaties
zullen moeten houden spreekt voor zichzelf. Deze woordenlijst zal desondanks toch
nog volumineuzer zijn dan de ongeveer 4000 woorden die het totale bestand
uitmaken van de drie voornoemde werken. Maar ook dit lijkt ons vanzelfsprekend,
als men bedenkt dat Adam & Eve geen woordenboek is (waarvan men het
toepassingsveld door toevoeging van regels voor de woordvorming potentieel
aanzienlijk kan verruimen), maar een computerprogramma voor de lexicale analyse
van teksten, waarin dus al die gerealiseerde derivaties moeten zijn opgenomen.
Maar het volume van de lijst zal hoe dan ook aanzienlijk kleiner zijn dan in de eerste
versie, omdat als grondwoord voor de trossen alleen de ongeveer 4000 meest
frequente woorden van het Nederlands (zoals aanwezig in de drie voornoemde
werken) in aanmerking kunnen komen. Daarmee is dan ook het tweede euvel
grotendeels verholpen.2
Het belangrijkste pluspunt van onze nieuwe versie is dat de in Adam & Eve

voorziene mogelijkheid om met ‘sluizen’ te werken nu ten volle geëxploiteerd kan
worden. ‘Sluizen’ zijn groepen van telkens 500 trossen, genummerd van 1 tot 9
volgens dalende frequentie van de trossen. Zo bevat sluis 1 de 500meest frequente
trossen, sluis 2 de trossen van 501 tot 1000 enzovoort. Bij de analyse van een tekst
wordt voor elk woord, naast het frequentiecijfer van de tros waartoe het behoort ook
automatisch aangegeven tot welke sluis het behoort. Het UDB-cijfer zou daarbij ook
nog vermeld kunnen worden, maar dat hoeft niet per sé, omdat het principe van
‘getroste’ lijsten impliceert, dat bij het aanleren van het vocabularium niet alleen met
frequentie, maar ook met strategieën als derivatie en semantische herkenbaarheid
(receptieve vermogens van de leerling) rekening wordt gehouden. Voorbeeld:

wat is de frekwentie
van de tros?

tot welke sluis
behoort het

aantal keren dat het
woord voorkomt in de
tekst

woorden uit de tekst

2513aan
5414al
8914alleen
126532baby
0102balans

Werken met sluizen is erg nuttig voor het bepalen van de moeilijkheidsgraad van
een tekst in functie van de doelgroep.
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Voor leerlingen elementaire kennis kan de lesgever er zich toe beperken via het
eliminatieprocédé woorden van sluis 1 en 2 (1000 meest frequente trossen) te
selecteren en er automatisch oefeningen op te laten genereren; voor basiskennis
kan men uitbreiden tot sluis 3 en 4; voor gevorderden kan men tot sluis 8 of 9 gaan.
Alle woorden die daar nog buiten vallen, zijn per definitie ‘outsiders’ en vergen dus
aangepaste aandacht wegens hun lage frequentie. De leraar kan ook naar believen
de niveaus manipuleren. Hij kan (bij voorbeeld voor remediërend leren) oefeningen
aanmaken op de basiswoordenlijst (1 tot 2000); voor gevorderden kan hij de
comprehensie van moeilijkere teksten inoefenen (veel ‘outsiders’ selecteren!), voor
valse beginners kan hij het receptief begrip stimuleren door teksten te laten kiezen
tot en met sluis 4 (dus met woorden die de elementaire woordenlijst ver overstijgen)
enzovoort.
Zoals nu wel duidelijk zal zijn, is het onze bedoeling Adam & Eve, via de nieuwe

versie van onze woordenlijst, volledig compatibel te maken met programma's zoals
het Certificaat Nederlands en met leermateriaal zoals Een Zinnig Woord en
Alexander. We hebben de bescheiden ambitie de bruikbaarheid van dat materiaal
via ons eigen werk te kunnen verhogen.

Naast de ‘objectieve frequentie’ worden nog twee andere principes gehanteerd
namelijk ‘familiariteit’ en ‘covering’.

Familiariteit

Familiariteit is een subjectieve correctie van de objectieve frequentie. Woorden die
verwijzen naar concrete begrippen zoals ‘tapijt’ en ‘soep’ hebben een lage objectieve
frequentie alhoewel ze in de dagelijkse omgang belangrijk zijn. Ook in de klaspraktijk
wordt deze reflectie gemaakt: elke leraar en elke handboekauteur zal daarom bij
de behandeling van een thema ervoor zorgen dat ook de concrete begrippen hun
plaatsje hebben (zij spreken over ‘licht’, maar ook over de ‘schakelaar’, over
‘elektriciteit’, maar ook over het ‘stopcontact’). Bijgevolg moeten dergelijke woorden
in een basiswoordenlijst opgenomen worden.
Voor het Engelse taalgebied werd door Richards (Richards, 1971, 1974)

systematisch onderzoek verricht naar familiariteit. Hij onderzocht op een statistisch
relevante wijze met welke van deze woorden ‘undergraduates’ in Canada aan het
eind van de jaren zestig het meest vertrouwd waren en publiceerde de lijst. Engels
et al (Engels, 1981) heeft daaruit de 1500 meest frequente woorden overgenomen
en de frequentie ervan in een parallelle lijst gezet met andere frequentielijsten (=
de ‘L.E.T. Vocabulary-list’ die aan de basis ligt van de bestanden gebruikt
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in de huidige Engelse Adam & Eve). Maar een dergelijk onderzoek is, bij ons weten,
in het Nederlandse taalgebied nog niet ondernomen.

Er moest dus voor een noodoplossing worden gekozen als we deze didactische
meerwaarde aan het programma wilden geven. Daarom hebben we de
familiariteitslijst uit de L.E.T.-list vertaald naar het Nederlands. Dat gebeurde met
de volgende criteria.
De originele familiariteitsgraad van de Engelse woorden werd overgenomen, maar

we hebben er vertalingen voor gezocht die gangbaar zijn voor de Noord- en
Zuidnederlandse cultuur. Bij voorbeeld 1) ‘schrijfmachine’ is een begrip dat even
vertrouwd moet zijn voor een Engelstalige als voor een Nederlandstalige student.
2) Het Engelse ‘college’ werd met dezelfde familiariteitsgraad overgenomen in het
Nederlands, maar dan wel met de vertalingen ‘college’ en ‘lyceum’ voor de
betekenissen ‘middelbare school’ en ‘college lopen’.
De Engelse cultuurgebonden begrippen uit velden zoals sport, huis, tuin en keuken,

werden evenwel niet klakkeloos overgenomen, maar vervangen door Nederlandse
equivalenten: bij voorbeeld ‘baseball’ wordt ‘voetbal’, voor ‘doughnut’ komt ‘koffiekoek’
en ‘boterkoek’, er is ‘friet’ en ‘patat’, ook al staat ‘fries’ niet in de L.E.T.-lijst. Daarbij
werden extremen gemeden. Bij voorbeeld ‘bromfiets’ werd wel opgenomen maar
‘snorfiets’ niet. Naast ‘ui’ is er ook ‘ajuin’ en naast ‘slager’ ook ‘beenhouwer’ (Noord-
en Zuidnederlands). Meestal is het zo dat voor een Engels begrip er minstens twee
Nederlandstalige alternatieven zijn bij voorbeeld voor ‘skin’ is er ‘huid’ en ‘vel’, er is
naast ‘horloge’ ook ‘uurwerk’ en ‘klok’. De lijst werd ook geactualiseerd met
hedendaagse begrippen zoals ‘yuppie’ (naast ‘hippie’).
Tenslotte moet nog worden vermeld dat de analysekracht ook qua woordvorm

en spelling niet beperkt wordt: de voorkeur- en de progressieve spelling werden
opgenomen, evenals de meervouden en de diminutieven.

Deze familiariteitslijst is dus subjectief. Maar samen met de frequentielijst is deze
lijst in staat algemene, hoog communicatieve uitingen te analyseren en voor de
leraar controleerbaar en bruikbaar te maken.
Bovendien is uit velerlei onderzoek (zie Levine en Reves, 1988) gebleken dat

een visuele ondersteuning van de nieuwe woordenschat, gevolgd door definitie en
context de retentie van deze woorden en het later gebruik ervan drastisch verhoogt.
Visuele hulp wordt vaak gebruikt om nieuwe woorden aan te brengen bij leerlingen.
Dat doet de leraar op een manier die hij zelf kiest en die aangepasts is aan zijn
publiek en doelstelling, onafhankelijk van het programma (zie stap 1). Maar als de
leraar,
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in stap 2, automatisch kan opsporen welke woorden uit zijn geselecteerde teksten
verwijzen naar concrete begrippen, dan krijgt hij direct toegang tot wat de leerlingen
zich visueel gemakkelijk kunnen voorstellen. Dit is didactisch belangrijk. Wat visueel
voorstelbaar is en gemakkelijker te onthouden is, is voor de studenten gemakkelijker
te verwerken. Daarom is deze aanvulling van substantieven die concrete dingen
voorstellen van belang voor leraren die zelf oefeningen willen laten genereren.

‘Coverage’

Aangezien definities eveneens een belangrijk hulpmiddel betekenen, moet ook dit
taalgebruik didactisch bruikbaar gemaakt worden.
Zoals voor de familiariteitslijst gingen we daartoe te rade bij de ‘L.E.T.-list’, waar

één van de woordenlijsten ‘coverage’ heet. De lijst met deze woorden werd ontleend
aanWest (1977) en LDOCE (1978). Dit definitievocabularium steunt op de principes
van Michael West (1935). Het was zijn bedoeling een selectie te maken van die
woorden die nodig waren om andere begrippen uit te leggen. Hij wou zich tot dat
vocabularium beperken voor de definities van zijn woordenboek. De lijst werd ook
vertaald en aangepast aan de Noord- en Zuidnederlandse cultuurwereld. In
tegenstelling tot de familiariteitslijst waarin enkel substantieven voorkomen, krijgen
we hier ook adjectieven en werkwoorden. De leraar kan op deze lijst een beroep
doen om zelf definities te maken.3

KWIC's en concordanties

Het programma biedt ook nog de mogelijkheid automatisch KWIC-indexen en
concordanties aan te maken op de ingevoerde teksten. KWIC's en concordanties
zijn lijsten van contexten waarvan de hoofdwoorden alfabetisch geordend zijn. Van
één of meer teksten worden alle contexten (door de gebruiker te bepalen)
opgeroepen voor alle woorden of voor geselecteerde woorden. Dit is een handig
middel om het collocationeel gedrag van woorden na te gaan. Bij voorbeeld welke
eigenschappen (adjectieven) worden toegekend aan welke concepten
(substantieven), welke verbindingen bestaan en tussen substantieven en
werkwoorden? Welke preposities komen voor met welke werkwoorden of
substantieven? Op basis van deze KWIC 's en concordanties kan men dus zelf
bestanden aanleggen.
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Deel 2:

Eve: de oefeningengenerator

Eve betekent dat men de mogelijkheid heeft om op een vlugge, gemakkelijke manier
een rijke waaier aan oefeningen te laten genereren. De verschillende soorten
oefeningen zijn:
1. ‘outsiders’ (woorden boven 2000 of 4500 frequent);
2. polysemie;
3. cohesie;
4. cloze en C-test;
5. werkwoorden en
6. woordvolgorde (voor het Engels is er ook nog een collocatie-oefening).

Per tekst kan er ook een leescomprehensieoefening gemaakt worden, gebaseerd
op hypothesevorming over titels en macro-structuur van de tekst. Ook bestaat de
mogelijkheid de globale comprehensie te testen door meerkeuzevragen en ‘juist of
niet juist’-vragen.

‘Outsiders’

‘Outsiders’ zijn de woorden die buiten de cesuur van 2000 trossen of 4500 woorden4

vallen.
Aangezien het de laagfrequente woorden uit een tekst zijn die de cruciale betekenis

van een tekst weergeven (Carter, 1987, p. 183) is het nuttig deze woorden
automatisch te kunnen oproepen in de context waarin ze in de teksten ook gebruikt
werden. De uiteindelijke beslissing wordt wel door de leraar en niet door het
programma genomen: bij voorbeeld de leraar bepaalt hoeveel en welke ‘outsiders’
hij wil laten inoefenen (door automatische of manuele selectie) en onder welke
oefenvorm (maar alle op het basisraster van invuloefeningen). Om de leerlingen in
staat te stellen doelgericht te raden worden de in te vullen woorden op verschillende
manieren gepresenteerd. Ofwel vinden ze de woorden bovenaan in een lijst, met
een blanco in de contexten (‘match’), ofwel krijgen ze de woorden in de contexten,
maar dan is de volgorde van de letters, op de eerste letter na, door elkaar gegooid
(‘scramble’), ofwel vinden de leerlingen een blanco in de context.

Polysemie: pregnante contexten

Contexten vervullen een cruciale rol bij het begrijpen van de betekenis van een
woord, vooral bij polyseme woorden. Polyseme woorden beheersen, betekent dat
de leerling de verschillende betekenissen van het woord kan gebruiken in passende
context. Om dat te bereiken werden voor alle woorden tot 4500 frequent drie
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of meer contexten geschreven waarin de leerling het woord moet kunnen invullen.
Dit zijn pregnante contexten.
Alle woorden binnen die contexten werden gecontroleerd binnen de cesuur 2000

voor de eerste 2000 woorden, en binnen 4500 voor de overige woorden. Deze
originele contexten werden geschreven door ervaren leraren Nederlands als tweede
taal. Het doelpubliek werd bepaald op 16 jaar en ouder.

De contexten werden geschreven volgens de volgende richtlijnen.
1. De verschillende voorbeelden illustreren op een duidelijke manier de

verschillende betekenissen van het woord. (Als voorbeeld werd Beheydt, Een
Zinnig Woord , 1987 gebruikt.)5

2. Enkel de meest saillante betekenissen (zoals aangegeven in De Kleijn en
Nieuwborg, 1983 en De Kleijn, 1987) komen in aanmerking.

3. De omringende woorden blijven binnen de cesuur (zie supra), maar de
contexten zelf zijn niet cumulatief naar numerieke frequentie, maar wel per
cesuur. Dat wil zeggen dat voor een woord uit sluis 3 wel woorden met een
trosfrequentie 800 of 900 gebruikt worden, maar niet met 2200. Een cumulatieve
opbouw leek ons didactisch niet obligaat aangezien we vooral comprehensie
en inoefening voor ogen hadden binnen de cesuren. Er werden wel universele
en doorzichtige woorden gebruikt zoals ‘universiteit’, ‘computer’, ‘secretaresse’,
meestal woorden met een Latijnse of Griekse stam.

4. De omringende woorden zijn van groot belang: hoe woorden zich bedienen
van andere woorden voor een communicatieve functie. Daarom werd in het
bronmateriaal vooral naar de aangegeven losse en vaste verbindingen gekeken
en werden die opgenomen in de contexten.

Kortom, de pregnante contexten vormen als vierde bestand de steunpilaar voor het
oefeningenpakket: van elk woord tot 4500 frequent kan de leraar automatisch nieuwe
contexten laten oproepen (die gecontroleerd zijn) en er oefeningenmee latenmaken.

Cohesie

Automatisch worden de preposities, conjuncties en voornaamwoorden uit de tekst
gehaald en in oefenvorm gegoten.

Cloze

Vervolgens kan men cloze-oefeningen maken, waarbij men op voorhand aangeeft
het hoeveelste woord (bij voorbeeld derde, vijfde, zevende) men laat invullen met
opnieuw de keuze of dat woord volledig of voor de helft is weggelaten.
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Werkwoorden

De werkwoorden uit de tekst kunnen opgeroepen worden om de vervoegingen in
te oefenen.

Woordvolgorde

Zinnen uit de tekst verschijnen met de woorden (behalve het eerste) geplaatst in
een verkeerde volgorde.

Tenslotte kan de leraar de prestaties van zijn leerlingen automatisch laten evalueren:
per tekst en per leerling houdt het programma bij hoeveel ‘items’ juist beantwoord
werden. De leerling heeft trouwens zelf de mogelijkheid zijn score op te vragen.
Ook de oplossingen staan ter beschikking van de studenten.

Voorbeeld van een analyse van een tekst, met een selectie uit de
automatisch gegenereerde oefeningen

Zie bijlage.

Algemene conclusie

Het programma zoals het nu voorhanden is, is een handig werkinstrument, voor
beheersingsleren van de algemene taal. Het is bovendien een betrouwbaar
hulpmiddel voor de leraar om de leerlingen de taal zo optimaal mogelijk te leren
beheersen, zodat ze voldoende ondersteund zijn om autonoom te communiceren
in reële situaties in de doeltaal. Uiteraard zullen er nog verfijningen aangebracht
worden.
De opties die open liggen zijn echter uitdagender: hoe kan men de gevorderde

leerling verder helpen?
Daartoe moet taal voor specifieke doeleinden (media, economie, rechten,

geneeskunde, techniek enzovoort) geëxploiteerd worden. Er bestaan al plannen
voor de aanmaak van domeinlijsten. De mogelijkheid is trouwens al ingebouwd dat
de gebruiker zijn eigen lijsten aan het programma toevoegt.
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Authentiek dokument Retro-nieuws uit 1920 Oorlogsmoed

Het Laatste Nieuws 18 juni 1988

Ofschoon er sterkere of beter kandidaten waren, werd België als organisator
aangewezen uit respect voor de hier betoonde oorlogsmoed en voor de geleden
ellende. Dat de organisatie in grote mate geïmproviseerd aandeed, deerde niet.

Voor een Olympisch Dorp was er geen tijd en geen geld, de atleten werden dan
maar in scholen ondergebracht en velen moesten op strozakken slapen. Uit
zuinigheid kregen de atleten op het podium, zowel de eerste als de derde, allemaal...
zilveren medailles. De Antwerpse zakenlui, en vooral de diamantairs, brachten wel
geld aan, maar toch was de schuldenput achteraf nog groot. De oorlog liet nog
andere sporen na. Zo werden Duitsland, Hongarije, Oostenrijk, Bulgarije, Turkije en
ook de in communistische revolutie levende Sovjetunie om politieke redenen
geweigerd. En de Amerikaanse oversteek met het Dodenschip Princess Motioka,
dat tijdens de oorlog gebruikt was om lijken van gesneuvelde Amerikanen te
repatriëren.

De olympische vlag

In het Olympisch stadion van Los Angeles liep op 12 augustus 1984 de
sluitingsceremonie naar haar einde. De Olympische vlag werd gestreken en
burgemeester Bradley van Los Angeles droeg ze over aan zijn Koreaanse collega
uit Seoel. Dat betekende na precies 64 jaar en 6 dagen het einde van een stukje
belgische en meer bepaald Antwerpse inbreng in het Olympische ritueel, want voor
Seoel lieten de Koreanen een nieuwe Olympische vlag maken, die weer decennia
van het ene naar het andere land zal worden overgedragen. Die eerste witte vlag
met vijf gekleurde ringen als symbool voor de verschillende werelddelen is nu één
van de historische pronkstukken in het museum van het I OC (Internationaal
Olympisch Comité) te Lausanne. Daar staat bij vermeld dat ze voor het eerst gehesen
werd in 1920, tijdens de openingsceremonie van de Spelen van de zevende
Olympiade in het Antwerps Olympische stadion, het huidige Beerschotstadion. Baron
Pierre De Coubertin, de drijvende kracht achter de moderne Olympische Spelen,
had de vijf ringen, het embleem voor het Ioc congres van 1913, overgenomen voor
de Olympische vlag die voor het eerst zou wapperen op de Olympische Spelen
van... Berlijn in 1916. De Fransman liet de vlag maken in het... warenhuis Bon
Marché, niet ver van zijn huis in Parijs. Door de eerste wereldoorlog zou het nog
bijna 6 jaar duren eer hij ze kon bovenhalen. Ei zo na was deze symboolvlag
trouwens maar een korte carrière beschoren, want na amper twee dagen wapperen
werd ze in Antwerpen van demast gestolen. Snoeverij bracht de politie op het spoor
van de daders, die alleen door gewichtige consulaire tussenkomsten van de
gevangenis werden gered.

Uitschieters
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De geschiedenis van Olympisch Antwerpen leeft niet alleen door de kampioenen
van toen, maar ook door andere uitschieters. Door Aileen Riggin bijvoorbeeld, een
Amerikaanse uit Hawaï die goud
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won in het duiken en 13 jaar was. Door de Amerikaanse bokser eagon, goud in
halfzwaar, die 12 jaar later weer goud won, maar dan met de bobslee op de
winterspelen van Lake Placid. En door John Kelly, een metser uit Philadelphia, die
als roeier 126 opeenvolgende wedstijden ongeslagen bleef, maar die vooral
wereldberoemd werd toen zijn dochter Prinses Grace van Monaco werd, en hij de
schoonvader van Prins Rainier.
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Outsiders vanaf sluis 5

Genta01

3. DIAMANTAIRS2. DEERDE1. BETOONDE
6. OFSCHOON5. GESNEUVELDE4. GEIIMPROVISEERD
9. OORLOGSMOED8. ONDERGEBRACHT7. OLYMPISCHE
12. REPATRIËREN11. PODIUM10. OVERSTEEK
15. STROZAKKEN14.

SLUITINGSCEREMONIE
13. SCHULDENPUT

16. ZUINIGHEID

--01--

Het Laatste Nieuws 18 juni 1988

--02-- er sterkere of beter kandidaten waren, werd Belgié als organisator aangewezen
uit respect voor de hier --03-- --04-- en voor de geleden ellende. Dat de organisatie
in grote mate --05-- aandeed, --06-- niet.

Voor een Olympisch Dorp was er geen tijd en geen geld, de atleten werden dan
maar in scholen --07-- en velen moesten op --08-- slapen. Uit --09-- kregen de atleten
op het --10--, zowel de eerste als de derde, allemaal... zilveren medailles. De
Antwerpse zakenlui, en vooral de --11--, brachten wel geld aan, maar toch was de
--12-- achteraf nog groot. De oorlog liet nog andere sporen na. Zo werden Duitsland,
Hongarije, Oostenrijk, Bulgarije, Turkije en ook de in communistische revolutie
levende Sovjetunie om politieke redenen geweigerd. En de Amerikaanse --13-- met
het Dodenschip Princess Motioka, dat tijdens de oorlog gebruikt was om lijken van
--14-- Amerikanen te --15--.

De --16-- vlag
In het Olympisch stadion van Los Angeles liep op 12 augustus 1984 de --17--

naar haar einde. De Olympische vlag werd gestreken en burgemeester Bradley van
Los Angeles droeg ze over aan zijn Koreaanse collega uit Seoel.
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Scramble

Gentb02

Dat betekende na precies 64 jaar en 6 dagen het einde van een stukje
--01.b-ceghils-- en meer bepaald Antwerpse --02.i-begnr-- in het Olympische
--03.r-eiltu--, want voor Seoel lieten de Koreanen een nieuwe Olympische vlag
maken, die weer --04.d-acein-- van het ene naar het andere land zal worden
overgedragen. Die eerste witte vlag met vijf gekleurde ringen als symbool voor de
verschillende --05.w-delnr-- is nu één van de historische --O6.p-eknorstu-- in het
museum van het IOC (Internationaal Olympisch Comité) te Lausanne. Daar staat
bij vermeld dat ze voor het eerst --07-g-ehns-- werd in 1920, tijdens de
--O8.o-cegimnprs-- van de Spelen van de zevende Olympiade in het Antwerps
Olympische stadion, het huidige Beerschotstadion. Baron Pierre De Coubertin, de
drijvende kracht achter de moderne Olympische Spelen, had de vijf ringen, het
--09.e-blm-- voor het Ioc congres van 1913, overgenomen voor de Olympische vlag
die voor het eerst zou --lO.w-aenpr-- op de Olympische Spelen van... Berlijn in 1916.
De Fransman liet de vlag maken in het... warenhuis Bon Marché, niet ver van zijn
huis in Parijs. Door de eerste wereldoorlog zou het nog bijna 6 jaar duren eer hij ze
kon --11.b-aehlnov--. Ei zo na was deze --12.s-abglmovy-- trouwens maar een korte
carrière --13.b-cehnors--, want na --14.a-empr-- twee dagen --15.w-aenpr-- werd
ze in Antwerpen van de --l6.m-ast-- gestolen. --17.s-eijnorv-- bracht de politie op
het spoor van de daders, die alleen door gewichtige --18.c-aeilnorsu--
--19.t-ekmnosu-- van de gevangenis werden gered.

--20.u-cehirst--

De geschiedenis van Olympisch Antwerpen leeft niet alleen door kampioenen van
toen, maar ook door andere --21.u-cehirst--. Door Aileen Riggin bijvoorbeeld, een
Amerikaanse uit Hawaï die goud won in het --22.d-eiknu-- en 13 jaar was. Door de
Amerikaanse --23.b-ekors-- --24.e-agno--, goud in --25.h-aflrwz--, die 12 jaar later
weer goud won, maar dan met de --26.b-elos-- op de --27.w-eilnprst-- van Lake
Placid. En door John Kelly, een --28.m-erst-- uit Philadelphia, die als --29.r-eio--
126 --30-o-deglnpv-- --31.w-deijnst-- --32.o-aeglns-- bleef, maar die vooral
--33.w-bdelmor-- werd toen zijn dochter Prinses Grace van Monaco werd, en hij de
--34.s-acdehnorv-- van Prins Rainier.
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Blanc

Gentc01

__________

Het Laatste Nieuws 18 juni 1988

________ er sterkere of beter kandidaten waren, werd België als organisator
aangewezen uit respect voor de hier _______ __________ en voor de geleden ellende.
Dat de organisatie in grote mate geïmproviseerd aandeed, ______ niet.

Voor een Olympisch Dorp was er geen tijd en geen geld, de atleten werden dan
maar in scholen ____________ en velen moesten op _________ slapen. Uit _________
kregen de atleten op het ______, zowel de eerste als de derde, allemaal... zilveren
medailles. De Antwerpse zakenlui, en vooral de __________, brachten wel geld aan,
maar toch was de ___________ achteraf nog groot. De oorlog liet nog andere sporen
na. Zo werden Duitsland, Hongarije, Oostenrijk, Bulgarije, Turkije en ook de in
communistische revolutie levende Sovjetunie om politieke redenen geweigerd. En
de Amerikaanse ________ met het Dodenschip Princess Motioka, dat tijdens de
oorlog gebruikt was om lijken van __________ Amerikanen te repatriëren.

De _________ vlag
In het Olympisch stadion van Los Angeles liep op 12 augustus 1984 de

_________________ naar haar einde. De Olympische vlag werd gestreken en
burgemeester Bradley van Los Angeles droeg ze over aan zijn Koreaanse collega
uit Seoel.
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Voorbeeld 2 : Antenne I, eerste tekst

A101

Goede morgen, dames en heren. Hier is ons eerste nieuwsbericht. Ukkel verwacht
voor vandaag zonnig en warm weer met matige westenwind. Tegen de avond
bewolkt met plaatselijke buien.

Nu het binnenlands nieuws. De ministerraad is vanmorgen samengekomen. Op de
goede gevulde agenda stond onder meer: België's hulp aan de derde wereld, het
inflatieritme, de Europese verkiezingen, nieuwe belastingen en het tekort op onze
betalingsbalans. De vergadering is twee uur geleden begonnen. Na het beraad,
over zowat een uur, zal de Premier de vragen van de journalisten beantwoorden.

Bij Bell Telephone hebben de werknemers de koffiezaal bezet. Sinds drie dagen
zijn 6000 van de 8700 arbeiders in staking. De werknemers eisen een loonsverhoging
van 10 %. De directie weigert te onderhandelen met de stakers over een verhoging
van meer dan 3 procent. De staking wordt door de vakbonden erkend.

En nu het buitenlands nieuws. In Israël heeft de nieuwe regering het vertrouwen
van het Parlement gekregen. Er waren 63 stemmen voor en 53 tegen. Het nieuwe
Cabinet is een coalitie van drie partijen. De stemming volgde op een woelig debat
dat 8 uur geduurd heeft. Tijdens het debat zei de nieuwe Premier dat er geen nieuwe
oorlog mag komen. Hij wil vooral goede betrekkingen aanknopen met Egypte en in
vrede leven met de andere buurlanden.

In Firenze, Italië, zijn 10 schilderijen uit het stedelijk museum gestolen. Er zijn 9
werken bij van de Vlaamse school. Een van de schilderijen werd door Rubens
geschilderd. De waarde van de schilderijen wordt op 30 miljoen geschat. Deze
diefstal is een van de grootste die de laatste jaren in Italië gepleegd zijn. Dit is het
einde van het eerste nieuwsbericht.
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Cloze : Elke 6e woord

A101001

Goede morgen, dames en heren. Hier is ons eerste nieuwsbericht. Ukkel ________
voor vandaag zonnig en warm ____ met matige westenwind. Tegen de _____ bewolkt
met plaatselijke buien.

Nu ___ binnenlands nieuws. De ministerraad is _________ samengekomen. Op de
goede gevulde ______ stond onder meer: België's hulp aan __ derde wereld, het
inflatieritme, de Europese ____________, nieuwe belastingen en het tekort __ onze
betalingsbalans. De vergadering is ____ uur geleden begonnen. Na het _____, over
zowat een uur, zal __ Premier de vragen van de journalisten ____________.

Close : C-test

A101N03

En nu het buitenlands nieuws. In Israël heeft de nieuwe regering het vertrouwen
van het Parlement gekregen. Er wa___ 63 stemmen voor e_ 53 tegen. Het nie___
Cabinet is een coal____ van drie part____. De stemming vol___ op een woe___
debat dat 8 u__ geduurd heeft. Tij____ het debat z__ de nieuwe Premier d__ er geen
nie___ oorlog mag ko___. Hij wil voo___ goede betrekkingen aank____ met Egypte
en i_ vrede leven m__ de andere buurl_____.

Cloze : C-test

A101N04

In Firenze, Italië, zijn 10 schilderijen uit het stedelijk museum gestolen. Er zijn 9
wer___ bij van d_ Vlaamse school. Een v__ de schilderijen we__ door Rubens
geschilderd. D_ waarde van d_ schilderijen wordt o__ 30 miljoen geschat. De__
diefstal is e__ van de groo____ die de laa____ jaren in Italië gepl____ zijn. Dit i__
het einde v__ het eerste nieuws_______.

Eindnoten:

* Programma ontwikkeld door L.K. Engels en T. Leenders; verdeling Leuven Language Learning
(K.U. Leuven) en Lernout (speechproducten).

1 Adam & Eve kan gebruikt worden als een individueel werkinstrument. Wat de leraar voorbereid
heeft kan op PC of op een ‘print-out’ aan de studenten gegeven worden. Op elk moment kan
een ‘print-out’ gemaakt worden. Als er geen PC's ter beschikking zijn, kan de leerling op het
gedrukte materiaal werken. Zijn die er wel, dan werken de leerlingen op het scherm in de school
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(er wordt trouwens verondersteld dat maximaal drie leerlingen aan hetzelfde scherm kunnen
zitten) of met de klaar gemaakte diskette thuis werken.

2 Het lijkt ons ook onvermijdelijk in een zeer nabije toekomst de lijsten van De Kleijn & Nieuwborg
en De Kleijn te toetsen aan de frequentielijst van Celex om twee redenen: 1. hun (= CELEX)
frequentielijst is gebaseerd op het omvangrijkste corpus in het Nederlandse taalgebied (45
miljoen taaltekens van de corpora van het INL); 2. zij beschikken over een middel om categoriële
ambiguïteit (struikelblok voor zoveel woordenlijstenmakers) te desambigueren.

3 Deze lijst is klaar maar nog niet verwerkt in de huidige versie van Adam & Eve.
4 De trossing gaat voorlopig tot 2000.
5 De contexten gaan wel tot 4500 meest frequent; Beheydt heeft zich gericht op de eerste 1000

woorden.
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Uw en mijn ervaringen met het gebruik van computers bij het
onderwijs van het Nederlands
Přemysl Janota

Dit is een vrije markt, maar ik kom niet om computers te verkopen of een ‘Praagse
methode’ aan te bieden. In tegendeel, ik wil u hier iets vertellen over onze niet al te
lange ervaringen met de computer als leermiddel, maar tegelijkertijd hoop ik - zoals
al uit de titel van mijn verhaal mag blijken - ook iets van de ervaren gebruikers van
computer-gesteund onderwijs te leren.

Vooreerst moet ik een paar woorden zeggen over het onderwijs Nederlands aan
de Karelsuniversiteit in Praag. Vanaf 1968 kunnen de studenten bij ons ook het
Nederlands als vak kiezen, beter gezegd als ‘één van de twee vakken, die altijd
naast elkaar als ‘hoofdvakken’ gestudeerd worden. Nu komen onze studenten naar
onze faculteit zonder enige kennis van het Nederlands. Men kan ook niet anders
verwachten. De tweede taal echter die ze kiezen (meestal de Duitse taal) hebben
ze wel een aantal jaren geleerd. Omdat er met recht verwacht wordt dat het niveau
in beide talen op het eind van hun studie niet te veel verschilt, moet er veel ingehaald
worden. U begrijpt het al - hier komt het geduldige werkpaard computer te pas.

Onze middelbare scholen, maar ook veel universiteiten in Tsjechoslowakije moeten
tot nu toe genoegen nemen met een beperkt aantal eenvoudige computers met een
minimum aan programmatuur. Toch wil ik niet beweren dat deze computers voor
computer-gesteund onderwijs niet te gebruiken zijn. Alleen moeten wij nagaan wat
voor programma's zowel voor didactische doeleinden als ook voor de bepaalde
computer geschikt zijn. En dat is trouwens ook de reden, waarom ik met mijn verhaal
juist naar dit colloquium ben gekomen: ik veronderstel dat er misschienmeer collega's
zullen zijn, die met bescheiden middelen, soms zelfs met eigen home-computers,
van plan zijn de studenten demogelijkheid te bieden om individueel en naar behoefte
hun kennis van de taal te verrijken.
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De paar kleine programma's die ik nu ga bespreken, zijn niet systematisch
gerangschikt; ik zal met de eenvoudigste beginnen en steeds een heel korte
beschrijving geven.
Een van de problemen waarmee onze studenten moeilijkheden hebben is het

genus-probleem: de drie genera van de Tsjechische zelfstandige naamwoorden
komen niet met de Duitse substantiva overeen en die weer niet met de Nederlandse
de- en het-woorden. De taak van de student is eenvoudig: op het scherm verschijnen
in toevallige volgorde substantieven zonder lidwoord. Door een ‘d’ of ‘h’ in te drukken
kiest hij het lidwoord, waarna op het scherm wordt aangegeven, of zijn keus goed
of fout was. Het aantal woorden in een oefening kan de student van te voren kiezen;
er zijn ruim 600 woorden in het geheugen opgeslagen, met name woorden die, naar
de ervaring leert, voor Tsjechische studenten bijzonder moeilijk zijn.
Na afloop van de reeks ziet de student zijn percentage goede beoordelingen; ook

de percentages van het eerste, tweede en derde deel van de oefening, die dus een
tendens aanduiden. Naar wens kan hij dan een lijst van foutieve woorden op het
scherm zien en kan hij een herhaling van de test kiezen, waarin nu uitsluitend de
foutieve woorden uit de vorige oefening verschijnen. Dit proces kan hij onbeperkt
herhalen.
Een eenvoudige oefening die in alle talen (behalve Esperanto) van toepassing

is, is een programma met onregelmatige werkwoorden. Hier moeten de studenten
hele woorden intikken omdat het juist de vormen zijn die ze moeten onthouden. Een
herhaling met de niet goed ingetikte vormen is weer mogelijk.
Voor de Tsjechische eerstejaarsstudenten zijn vaak de Nederlandse klinkers

moeilijk te onderscheiden, bij voorbeeld ee-e-eu-sjwa en de tweeklanken ij-ui-aai
enzovoort. Een bandje met 150 woorden met de moeilijke klanken, begeleid door
een computerprogramma kan dan na het afluisteren onmiddellijk een analyse te
voorschijn brengen, waaruit niet alleen blijkt welke klanken voor de betreffende
student bijzonder moeilijk zijn, maar ook met welke andere Nederlandse klanken
hij die verwisselt.
Een betrekkelijk omvangrijk grafisch programma laat de studenten

röntgenografische doorsneden van de spraakorganen tijdens de uitspraak van
verschillende klanken zien. Deze plaatjes, die in de gebruikelijke fonetische
leerboeken gewoonlijk niet erg veel belangstelling wekken, kunnen hier als een
opeenvolging van articulaties in hele woorden getoond worden. Bij de ingetikte
woorden worden ook de assimilatieverschijnselen gerespecteerd.
Speciaal voor fonetische transcriptie is het volgende programma ontwikkeld: van

een geluidsbandje hoort de student de zinnen, die hij tegelijk in de conventionele
spelling op het scherm ziet. Vervolgens transcribeert hij de tekst op het toetsenbord;
de getranscribeerde tekst wordt op een plotter afgedrukt, de fouten
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worden met sterretjes aangeduid. Als er teveel fouten in de overschrijving zitten,
kan de student ‘hulp’ vragen en de plotter print de tekst in de gewenste vorm zonder
fouten.
Het beheersen van de classificatie van Nederlandse medeklinkers behoort tot de

taken, waarbij ‘drill and practice’-oefeningen van nut zijn: de ‘volle naam’ van de
medeklinker verschijnt op het scherm en de student drukt op het betreffende teken
op het toetsenbord.
Ook op het gebied van Nederlandse klinkers: het plaatsen van Nederlandse

klinkers in de bekende klinkerdriehoek, met of zonder geluidsband; een grafisch
programma dus, waarbij de grafiek noodzakelijk is en niet alleen ter versiering van
het scherm dient.
In een hele groep van eenvoudige programma's wordt er ‘iets ingevuld’: a)

ontbrekende letters in de al bekende woorden, b) ontbrekende woorden in zinnen,
c) dictees waarbij juist de moeilijke woorden in de tekst op het scherm ingevuld
moeten worden.
Hier een opmerking: vele spelletjes met woorden, (bij voorbeeld het bekende

‘galgje’, Mastermind, kruiswoordpuzzels, scrabble, anagrammen, wordscramble
enzovoort) worden vaak aanbevolen en vooral in Engelse scholen gespeeld.
Ongetwijfeld hangen deze spellen met de taal en met woorden samen; ze vergen
echter zo veel tijd dat ons het gebruik ervan als leermiddel niet geschikt lijkt.
Wat echter in het eerste stadium van het spellingonderwijs wel nuttig kan zijn, is

het ‘spelletje’ ‘Is het een Nederlands woord?’. Woorden die door hun spelling als
niet-Nederlandse woorden beschouwdmoeten worden, zoals chroek, klinck, waaren,
lök, noit, bleuwk, raa enzovoort, worden te zamen met bestaande Nederlandse
woorden aangeboden. De oefening verloopt snel, de fouten kunnenmakkelijk worden
uitgelegd en de spellinggewoontes worden gesteund.

Grotere moeilijkheden hebben de Tsjechische studenten - sprekers van een taal
die altijd de klemtoon op de eerste lettergreep heeft - met de Nederlandse klemtoon.
Een langere oefening met daarbij in toevallige orde verschijnende Nederlandse
woorden is vaak heel nuttig. De studenten beslissen welke lettergreep de klemtoon
draagt en drukken de betreffende toets in. Meestal spreken ze spontaan het woord
uit.
Zeer veel moeilijkheden ondervinden de studenten ook met voorzetsels en

achterzetsels. Omdat hier de fouten meestal in een voorspelbare richting gaan, is
hier de ‘multiple choice’ manier goed te gebruiken.
Bij voorbeeld:

Ik feliciteer je ... je verjaardag. 1: voor 2: met 3: tot 4: naar
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Een soms moeilijke taak is de samenstelling van zinnen uit losse woorden. Door
cijfers geeft de student de volgorde van de woorden aan, die een zinvolle zin moeten
vormen. Uiteraard zijn hier alternatieven toegestaan; bij fouten biedt de computer
de oplossing aan.
‘Computerwoordenboeken’ in de vorm van kleine vertaalwoorden-boekjes worden

vaak in de vakliteratuur aanbevolen. Ik heb nooit de voordelen van zo'n
woordenboekje begrepen noch een zinnige manier van het gebruik ervan. Wat me
wel nuttig lijkt is een synoniemenwoordenboekje in de vorm van ‘multiple choice’.
Grote woordenlijsten zijn bij voorbeeld de spelling-checkers van de professionele

grote tekstverwerkers.

Het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg is een
uitstekende bron van goed bewerkte lexicale eenheden. Met het oog op het beperkte
geheugen van onze computer gebruiken we het materiaal ervan in de vorm van een
woordenschatoefening/toets als volgt: op het scherm verschijnen in toevallige
volgorde afzonderlijke woorden uit het Basiswoordenboek Nederlands. Als de student
het woord kent, vraagt hij het volgende woord; zo niet, dan wordt een zin (meestal
ook uit het Basiswoordenboek Nederlands) waarin het woord gebruikt wordt,
vertoond. Als dat nog niet helpt, wordt het woord op papier gedrukt. Na de oefening
krijgt de student een lijst met (tot nu toe nog) onbekende woorden, die echter wel
tot de basiswoordenschat behoren.

Het heel bekende programma ‘Eliza’, dat op een grote computer een tamelijk lange
alledaagse ‘conversatie’ kan voeren, bestaat nu ook in enkele versies voor
microcomputers. Eén ervan gebruik ik voor het Engels. Ik probeerde een
Nederlandstalige versie samen te stellen, maar zonder een praktisch bruikbaar
resultaat. Toch is het mogelijk dat zo'n versie ergens wél bestaat.

De Intonatiecursus van Collier en 't Hart wordt in talrijke taalcursussen gebruikt. Uit
het gebruik blijkt dat er betrekkelijk grote verschillen tussen de studenten bestaan.
Sommigen horen de intonemen goed, anderen hebben meer oefening nodig. Het
ligt dus voor de hand de studenten een mogelijkheid voor individueel zelfstandig
werk aan te bieden. Zo kunnen de leerlingen ook hun eigen tempo kiezen.
Ik heb alleen over de kleine programma's gesproken waarmee we werken en die,

gezien ons rooster en onze technischemogelijkheden, ons goede diensten bewijzen.
De bedoeling van mijn betoog was dus niet te tonen, wat met moderne computers

op het gebied van computer-gesteund taalonder-
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wijs bereikt kan worden. In tegendeel: ik probeerde u te vertellen dat ook met heel
eenvoudige ‘hardware’ en eenvoudige programmatuur iets nuttigs aan
computer-ondersteund taalonderwijs gedaan kan worden.

Tot slot nog zeven stellingen, waarvan ik hoop dat ze de discussie zullen
vergemakkelijken:
1. Computer-ondersteund taalonderwijs is geen nieuwe mode, maar een nuttig

hulpmiddel.
2. Wie zegt: ‘als het ook anders kan, ga vooral geen computer gebruiken’, heeft

ongelijk.
3. Er bestaan geen universele CALL-programma's.
4. Ook ouderwetse, kleine speelgoedcomputertjes kunnen op het gebied van

CALL heel wat presteren.
5. Er zijn ook andere soorten educatieve programma's dan het ‘drill and practice’

soort, maar ook déze zijn niet altijd ‘drill and kill’ (als dat wel zo is, dan is het
de schuld van de docent).

6. De docent Nederlands hoeft niets van chips en bits en programmeertalen te
weten, maar hij moet de bruikbaarheid, de kwaliteit van de educatieve
programmatuur kunnen beoordelen.

7. Al te lange educatieve programma's zijn vervelend; al te lange verhalen erover
ook.
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Over het gebruik van poëzie in de elementaire didactiek van het
Nederlands als vreemde taal
André Lefevere

Het is geen geheim dat didactici die manieren bedenken om het Nederlands, of
gelijk welke andere taal, aan te leren, weinig of geen plaats inruimen voor het gebruik
van poëzie op elementair niveau. Poëzie, heet het, en literatuur ‘in het algemeen’,
is/zijn veel te moeilijk omdat zij een afwijkend taalgebruik vertonen. Ze kunnen de
eerstejaarsstudent, die het toch al zo moeilijk heeft met het verwerven van de
normale taalpatronen, alleen maar in verwarring brengen. Deze attitude berust naar
mijn mening op een premisse die niet langer als geldig wordt ervaren, die namelijk
van het verschil tussen zogenaamd ‘literair’ en zogenaamd ‘niet-literair’ taalgebruik.
Deze premisse heeft het licht gezien ten tijde van de Romantiek, en zij heeft
waarschijnlijk het uur van haar grootste roem beleefd in de late jaren zestig en
vroege jaren zeventig, toen zij zowel in linguïstische als in literaire theorieën vrijwel
klakkeloos werd aanvaard, vooral onder invloed van de meer formalistische literaire
theorieën.
Vandaag gaat men er veeleer van uit dat het onderscheid literair/niet-literair veel

minder te maken heeft met het taalgebruik binnen een tekst zelf, dan wel met de
plaats die een tekst inneemt binnen een bepaalde cultuur. Teksten die vroeger
literair waren (denk aan Maerlant en de immense didactische ‘literatuur’ van de
Nederlandse Middeleeuwen) binnen onze cultuur zijn dat nu niet meer, niet omdat
een of ander cosmisch zetduiveltje het taalgebruik grondig zou hebben veranderd,
maar wel omdat ze door de meeste mensen in onze cultuur die zich daarover een
oordeel aanmeten niet meer als ‘literair’ worden ervaren.
Daar komt nog bij dat vrijwel alle als literair ervaren teksten passages bevatten

die helemaal niet in ‘literaire’ taal (wat dat dan ook moge wezen) gesteld zijn. De
passages in Stijn Streuvels' Vlasschaard , bij voorbeeld, die de meer technische
kanten van de vlasteelt behandelen, zouden helemaal niet misstaan in een handboek
over de vlasteelt rond de eeuwwisseling - misschien is
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dat ook wel de plek waar ze oorspronkelijk vandaan zijn gekomen om dan
opgenomen te worden in de totaliteit van de roman.
Niet alleen denken meer en meer hedendaagse theoretici van de literatuur dat

‘literair is wat als literair wordt ervaren’, en dat literatuur dus geen ‘essentie’ heeft
die voor alle eeuwigheid vast ligt. Men gaat er in navolging van de Russische
theoreticus Mikail Bakhtin ook meer en meer van uit dat elk literair werk potentieel
een ‘heteroglossie’ is, dat is dat in elk literair werk verschillende taalregisters,
stijlfiguren, idiolectische en dialectische trekken opgenomen worden. Een van de
bovengenoemde elementen mag dan wel overheersen, maar de andere blijven ook
aanwezig.
Er lijkt dus theoretisch geen bezwaar te bestaan tegen het gebruiken van poëzie

op een niveau van taalverwerving dat voorafgaat aan dat van de ‘literatuur’, hetwelk
gewoonlijk met een soort gesmoorde eerbied in de stem naar ‘(veel) later’ wordt
verwezen, vaak naar een semester waar men nooit aan toe komt. Er zijn ook andere
redenen om vroeg met poëzie uit te pakken, en deze redenen wil ik even op een
rijtje zetten, voor ik een paar voorbeelden geef van wat je kan doen met de poëzie
van een dichter die helemaal niet als ‘makkelijk’ wordt ervaren: Guido Gezelle.

Voor we de argumenten pro verder in ogenschouw nemen, moeten we toegeven
dat een argument contra natuurlijk zijn waarde behoudt: menmag op het elementaire
niveau geen poëzie gaan lezen die te moeilijk is omdat zij het begripsvermogen van
de studenten op dat niveau te boven gaat. De geldigheid van dit argument contra
blijft natuurlijk helemaal niet beperkt tot het gebruik van poëzie. Ook bij de keuze
van niet-literaire teksten houdt de docent rekening met het niveau waarvoor die
teksten zijn bedoeld. Maar nu de argumenten pro. Een van de teksten die niet meer
als literair worden ervaren, maar die in het geheugen van vele Nederlanders en
Vlamingen verder leven, omdat hij vroeger wel als literair werd ervaren en daarom
is doorgedrongen in de schoolbloemlezingen, is het gedicht van Hieronymus van
Alphen: ‘Jantje en de pruimenboom’. De tekst op zich heeft natuurlijk allerhande
kenmerken van de ‘poëtische’ tekst: rijm en metrum manifesteren zich op wel heel
nadrukkelijke wijze. Toch wordt de tekst niet meer als poëtisch ervaren, maar, en
hier zetten we de laatste stap in de ontwikkeling van ons betoog, ook al wordt de
tekst niet meer als literair ervaren, toch is en blijft hij een tekst die iets betekent voor
hen die deelnemen aan de Nederlandse cultuur. Men denkt aan de pruikentijd, aan
het gemoraliseer, aan woorden als ‘flink’ en ‘netjes’, aan een bepaalde periode in
de ontwikkeling van het Nederlands en Vlaams onderwijssysteem in de negentiende
en twintigste eeuw, en wat nog meer. Het punt is,
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natuurlijk, dat deze tekst, die bitter weinig heeft wat in zijn voordeel spreekt, toch
een bestanddeel is van onze cultuur, dat wij hem te pas en te onpas citeren, en dat
vreemdelingen die onze taal leren onze citaten niet zullen begrijpen als zij die tekst
niet kennen.
We kunnen in dit verband ook denken aan twee andere poëtische teksten: Vondel's

‘Constantijntje’ en Gezelles ‘'t Kruisken’. Hier hebben we te maken met teksten die
allicht wel als poëtisch werden ervaren door de eerste lezers ervan, maar die het
slachtoffer zijn geworden van hun eigen canonisering: ze zijn door zoveel generaties
schoolkinderen in Nederland en Vlaanderen uit het hoofd geleerd dat die
schoolkinderen, eenmaal volwassen, de teksten zelf niet meer ernstig kunnen
nemen. Maar toch blijven die teksten een onderdeel van onze cultuur, en een
onderdeel dat bekend is aan vrijwel iedereen die aan onze cultuur deelneemt.
Het is niet mijn bedoeling om te pleiten voor lectuur van ‘Jantje’, ‘Constantijntje’

en ‘'t Kruisken’ bij het aanleren van het Nederlands op elementair niveau. Het is wel
mijn bedoeling om een argument te meer aan te voeren voor het gebruik van poëzie
als zodanig op elementair niveau. Elke cultuur heeft teksten als ‘Jantje’, teksten die
symboolwaarde hebben voor alle mensen die aan de cultuur deelhebben. Als men
de studenten vroeg of laat confronteert met teksten die symboolwaarde hebben in
de cultuur waarmee zij zich vertrouwd willen maken, vertelt men de studenten indirect
ook dat de cultuur leeft, dat - en dit wel op heel elementair niveau, maar ook dat
niveau is niet altijd zo vanzelfsprekend buiten Europa - de cultuur inderdaad bestaat,
dat ze niet beperkt is tot de plaatselijke docent Nederlands, maar dat er teksten zijn
die zowel voor die docent als voor de andere leden van de cultuur op een bepaalde
manier functioneren.
Een ander argument voor het gebruik van poëzie op elementair niveau is dat van

de creativiteit. Poëzie kan een mooi voorbeeld zijn van taalcreativiteit, en om die
reden kan het goed zijn om grammatica af te wisselen met poëzie. Natuurlijk is de
taal een regelsysteem en natuurlijk moeten die regels behoorlijk geleerd worden,
maar misschien is het leuker om die regels te leren als je ziet dat de mensen die
de regels horen te kennen, en ook kennen, er soms de draak mee steken, precies
omdat ze de regels behoorlijk kennen. In dit verband is het niet overbodig te wijzen
op het bestaan van een enorme voorraad nonsenspoëzie in het Nederlands. Er zijn
bloemlezingen te over, en men kan studenten zowel het belang van regels als de
relativiteit ervan duidelijk maken, niet alleen op het vlak van de taal, maar ook op
het vlak van sociaal gedrag, of zelfs van het opstellen van regels in de cultuur als
geheel. Dit is belangrijk omdat studenten er op die manier ook toe gebracht kunnen
worden het relatieve van de eigen cultuur in te zien. Niets werkt zo nefast op de
ontvankelijkheid
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van een student voor een vreemde taal/cultuur als zijn halsstarrig vasthouden aan
de eigen cultuur als iets absoluuts, waar niet aan getornd mag worden.
Als studenten bovendien de poëzie waar ze mee geconfronteerd worden ook een

beetje gaan vertalen, gaan ze ook inzien dat de structuur van de twee talen waar
ze mee werken noodzakelijk anders is, wat ook een psychologisch voordeel kan
zijn, vooral als de studenten zelf tot een monolinguale en min of meer monolitische
cultuur behoren.
Nog op het pedagogische, of liever, méér op het pedagogische vlak geldt het

argument dat de student die vroeg met poëzie geconfronteerd wordt, ook vroeg zijn
of haar mogelijke drempelvrees zal overwinnen, wat voor later literatuuronderwijs,
in het Nederlands of in de eigen taal, niet onbelangrijk is. Als de student bovendien
kennis neemt van de teksten uit een cultuur ‘die iedereen kent’, krijgt hij ook het
gevoel dat hij ‘erbij hoort’, dat de cultuur niet vreemd blijft. Bovendien krijgt de docent
bij het decoderen van de tekst van het gedicht ook ruimschoots de gelegenheid om
aandacht te besteden aan de grammatica: regels die ooit eens werden uitgelegd,
worden hier door iemand anders gebruikt - of misbruikt.

Een gedicht kan ook toegang geven tot de cultuurgeschiedenis van de Nederlanden,
gewoon doordat een woord erin refereert aan een gebruik, of een gebeurtenis, of
ook omdat het woord zelf nu als ‘verouderd’ wordt ervaren, of omdat het woord
eerder tot een dialect lijkt te behoren dan tot de standaardtaal. Ook de problematiek
dialect/standaardtaal, die voor het onderwijs van het Nederlands niet onbelangrijk
is, kan makkelijk via dit soort teksten worden geïntroduceerd. Als de docent een
gedicht wil gebruiken als sleutel tot de cultuurgeschiedenis van de Lage Landen,
dan kan hij dat ook doen in combinatie met dia's van schilderijen van de Vlaamse
en Hollandse meesters die enige verwantschap met het gedicht in kwestie hebben.
Een laatste argument, dat de cultuur en de lessituatie overstijgt, maar toch ook

weer kan bevruchten, is dat studenten bij de lectuur van gedichten kunnen
converseren over het thema van de gedichten, of over het taalgebruik, en dat ze
beide factoren kunnen correleren met het eigen bestaan. Als ze in hun moedertaal
converseren komt dat de cohesie van de groep studerenden ten goede, en krijgen
de studenten ook de indruk dat de docent geïnteresseerd is in hun respons als
menselijk wezen, niet alleen in hun kennis van de regels van de Nederlandse
grammatica. Als ze - later - in het Nederlands beginnen te converseren hoeft de
docent geen ‘gespreksthema's’, die toch altijd wat artificieel overkomen, meer te
bedenken. Docent en
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studenten kunnen gewoon over de dingen des levens praten, naar aanleiding van
de tekst die de studenten hebben ontcijferd.

Tot zover de argumenten. Nu de praktijk. Ik vind het vanzelfsprekend dat de docent
gedichten aanpast aan de spelling die nu vigeert, al is het leuk om ook af en toe
(maar dan wel voor meer gevorderden) het schriftbeeld van ‘toen’ te laten zien. Op
die manier kan de historische dimensie van de taal geïntroduceerd worden, en
kunnen de studenten ook gewezen worden op het evolutieproces dat talen, inclusief
de hunne, hebben doorgemaakt en nog doormaken. Ten slotte dient de docent ook
te ‘hertalen’. Wat niet duidelijk is, wordt tussen haakjes toegevoegd, in dit geval in
het Engels. In de reeks Basisteksten Nederlands wordt de uitleg alleen in het
Nederlands gegeven, op grond van woorden die in het Basiswoordenboek (De Kleijn
en Nieuwborg, 1983) zijn opgenomen. Deze strategie (briljant toegepast door Theo
Hermans in het eerste deeltje van de reeks, Poëzie van 1920 tot nu , Muiderberg,
Coutinho, 1988) is uiteraard de beste in een boek dat bedoeld is voor studenten
Nederlands overal ter wereld. Voor docenten die teksten klaarmaken voor gebruik
in lessen gegeven binnen een specifiek taalgebied lijkt mij de uitleg in de moedertaal
van de studenten voldoende. Ook de ‘basisteksten’ vallen trouwens terug op deze
strategie als bepaalde woorden niet tot het bestand van het Basiswoordenboek
kunnen worden herleid.
Het eerste gedicht van Gezelle dat ik heb geselecteerd, heeft geen titel, maar wel

een motto:

Tempus edax

+(vlijtig/zealous)
't Is stil! Naarstig tikt het ongedurig+

+(nooit rustig/restless)
hangend wezen,+

+(eternal)
waarop de weg naar 't eeuwige, in+
twaalf stappen, staat te lezen

't Is stil en middernacht! Alsof

+(zou zijn)(around me)
ik blind ware, om mij heen+

+(lijkt)
in donkere diepten schijnt het al+

+(donker
gemaakt)(vanished)

verduisterd en verdwenen.+

't Is stil! Niets te zien en niets

+(tremble)
te horen - 't doet mij beven+

als 't altijd naarstig bijten van

+(tijd + worm)
de tijdworm aan ons leven!+

Op het vlak van de linguïstiek kan de docent wijzen op het gebruik van het
tegenwoordig deelwoord, dat nu niet meer zo
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courant is, op relatief moeilijk te identificeren vormen als ‘waarop’ en ‘staan te’, De
docent kan verder wijzen op het gebruik van ‘naarstig’: en de vraag stellen naar de
verhouding dialect/standaardtaal. Morfologisch kan deze vraagstelling doorgetrokken
worden naar ‘ware’ tegenover ‘zou zijn’.
Op het vlak van de cultuurgeschiedenis kan de docent wijzen op het feit dat het

motto van het gedicht niet in het Nederlands is gesteld, maar in het Latijn. Latijn
kan als springplank dienen naar een bespreking van het onderwijssysteem in
Gezelles tijd. Die tijd is ook de tijd van het begin van de Vlaamse Beweging. Gezelle
was een priester, en als zodanig had hij tot op zekere hoogte deel aan de
machtspositie van de Katholieke Kerk in Vlaanderen. De docent kan natuurlijk nog
verder gaan, ik geef hier niet meer dan een paar suggesties.
Op het ‘algemene’ vlak kunnen docenten en studenten praten over de dood, de

angst ervoor, de tijd en het geloof in een hiernamaals dat de angst voor de dood
vermindert, of niet?

Ook het volgende gedicht heeft geen titel:

De zon gaat op

+(onder)
de zon gaat neer+
de zon gaat op
en gaat onder,

+(steadfastly) (to)
standvastiglijk heen,+

+(fro)
standvastiglijk weer,+

+(doet)
standvastiglijk werkt+
zij dat wonder.

Op het linguïstische vlak kan de docent wijzen op de tegenstelling neer/onder.
Morfologisch zijn de samenstellende elementen van een woord als ‘standvastiglijk’
interessant. In dit verband kan ook het dialect weer ter sprake komen. Bij ‘werkt zij
dat wonder’ kan de docent ook verder gaan dan het dialect en wijzen op de
verwantschap met het Duits en andere Germaanse talen.
Op het culturele vlak kan de docent het hebben over ‘poëzie als kinderspel’, de

(valse) naïviteit van een gedicht als dit, dat de wereld ziet als door de ogen van een
kind, en via deze ‘nieuwe’ perceptie de wereld ook anders laat ervaren.
Op het algemene vlak kan gepraat worden over perceptie, tijd en, waarom niet,

poëzie.
Ook het laatste gedicht heeft geen titel, maar het is allicht beter bekend dan de

vorige twee:
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+(rijm + snoer, rhyme +
lace - denk aan neck +
lace)

Een rijmsnoer ben ik rijk gebleven+

+(neither how nor where)

ik weet niet noch hoe noch waar+

+(fell into me)

het mij binnenviel, noch hoe elkaar+

+(letters)(met elkaar
verbonden)

de staven zijn aaneengesteven,+
zes of zeven
die ik even

+(hier)(daar)

vond alhier en ving aldaar.+

Op het linguïstische vlak kan de docent wijzen op de taalcreativiteit die tot uiting
komt in de creatie van een woord als ‘rijmsnoer’. Als de docent op het bestaan van
het woord ‘halssnoer’ wijst, dienen de studenten in staat te zijn via een proces van
Pierceaanse abductie te begrijpen wat rijmsnoer betekent. Met ‘het mij binnenviel’
bereiken we het niveau van de structuur van het Nederlands. Die is anders dan die
van het Engels. En dat is goed zo. Met ‘staven’ begeven we ons weer op het gebied
van het Indo-europees (Buchstaben), van het dialect, maar ook van de woordspeling:
de staven zijn namelijk aaneengesteven. Met stijfsel?
Op het culturele gebied kan de docent wijzen op de positie van de dichter Gezelle

in Vlaanderen en in Nederland, en op zijn verhouding tegenover de taal.
Op het algemene vlak kan de docent wijzen op het fenomeen dichter als zodanig,

en kan een gesprek beginnen over creativiteit, over regels en het doorbreken ervan.
Ik heb met opzet gedichten van Gezelle gekozen voor dit opstelletje. Ook de

‘moeilijkste’ dichters schrijven af en toe (veel vaker dan je denkt) ‘makkelijke’
gedichten. Misschien omdat ze altijd weer een andere keuze maken uit de
heteroglossie van taal en cultuur, die op elk niveau openstaan voor de student.
Quod erat demonstrandum.
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[Neerlandistiek in interdisciplinair perspectief]
De NEM-student en de interdiscipline
Peter King

Enkele jaren geleden pleitte ik, ook in deze universiteit, voor een radicale breuk met
de overblijfselen van de humanistische leer in ons talenonderwijs.

Ik merkte toen op, dat ondanks de behaviouristische en structuralistische theorieën
van Skinner, Sapir en Bloomfield, die de taalverwerving op het basisniveau een
radicaal nieuwe richting ingestuurd hadden, men veelal in het middelbare en hogere
onderwijs nog koppig vasthield aan de idealen van de humanistische pedagogiek
van 400 jaar geleden. Vandaar de welhaast universele koppeling van de taalkunde
aan de letterkunde.

Ik pleitte toen, dus, voor een verruiming in, als het ware, het gezichts- en geluidsveld
van de student, zodat hij met veel meer dan literaire teksten in de doeltaal
geconfronteerd zou worden - met de taal in alle aspecten van het huidige gebruik,
in de massamedia, door de telefoon en in de zakenwereld.

Met de cirkelloop: universiteit en lerarenopleiding - middelbare school - eindexamen
en toelating tot de universiteit zal de nexus tussen taal en literatuur niet makkelijk
gebroken kunnen worden. Zelfs waar een vooruitstrevende afdeling taalkunde of
taalverwerving zich los wildemaken van de conventionele methodiek van het vertalen
van literaire stukken in de moedertaal en in de vreemde taal, zou dit niet zomaar
door faculteit, universiteit of ministerie toegelaten worden. Durkheim heeft gelijk
toch - de universiteiten zijn nog conservatiever dan de kerk.
Maar naast de gelijkluidendheid in de taalkundige pedagogiek in het secundaire

en hogere onderwijs, is er een slaafse en onnodige overeenkomst tussen de praktijk
in beide sectoren. Ik wil mijn pleidooi voor de ontvoogding van het
vreemde-talen-onderwijs dus verder richten op een paar opvallende verschillen
tussen school en universiteit, die maken dat de docent aan de universiteit althans
ruim de kans heeft om zijn taaldidactiek aan de twintigste eeuw aan te passen.

Laten we met de student zelf beginnen. Maken we constructief

Colloquium Neerlandicum 10 (1988)



344

gebruik van het duidelijk verschil tussen een achttienjarige in een
scholengemeenschap en een negentienjarige in de collegezaal? De eerstejaars
studenten genieten per definitie een anonimiteit die hen in staat stelt om hun
individualiteit in hun nieuwe omgeving te vestigen. Deze individualiteit kon zich maar
met horten en stoten ontwikkelen tijdens de puberteit in een omgeving waar de
leerlingen zowel thuis als op school nog als min of meer opgeschoten kinderen
beschouwd werden.

Toen ik na de oorlog in Cambridge ging doceren, was het daar nog steeds de
gewoonte alle studenten met Mr of Miss en de familienaam aan te spreken. Die
traditie is nu wat getaand, maar de studenten worden nog steeds door de bedienden
van de colleges als jonge dames en heren toegesproken.
Het principe is juist, want hoe groot het verschil in status of leeftijd tussen student

en docent ook is, zij staan naast elkaar in het beoefenen van de wetenschap.

Nu weten we helaas uit ervaring, dat dit voor sommige studenten een onrealistisch
en zelfs ongewenst ideaal is. Ze willen zich alles met de lepel laten ingieten, net
zoals op school. Toch mag de docent niet aan de verleiding toegeven om op zo'n
manier betere resultaten op korte termijn te boeken. Hoe sneller de student in de
volwassenheid ondergedompeld wordt hoe beter.

Bij de gewenste verstandhouding tussen docent en studentenmedewerkers als
volwassenen onder elkaar zullen sociale verhoudingen een rol in het leerproces
gaan spelen, die op school ondenkbaar waren. Het kudde-instinct dat zo fnuikend
is voor de natuurlijke ontplooiing van verhoudingen tussen individuen, vooral tussen
de geslachten, valt totaal weg op de universitaire campus - en hoe!

De docent is er zich natuurlijk bewust van, dat de studenten geen half-gemotiveerde
leerlingen meer zijn. Maar beseft hij tevens dat deze volwassen of bijna volwassen
individuen vóór hem of om hem heen gestimuleerd zullen warden door een
benadering en een verhouding die weinig gemeen heeft met de toestand in het
schoollokaal? Persoonlijke meningen worden nu erg belangrijk en komen ook
spontaner tot uiting. Discussie en debat kunnen nu zo intens worden, dat die zelfs
op gang gebracht kunnen worden in de doeltaal. Juist de belangstelling onder deze
leeftijdsgroep voor de reacties van het andere geslacht opent nieuwe perspectieven
voor bespreekbare onderwerpen, en voor het rollenspel.

Voor de pedagogiek is het grootste voordeel dat uit deze volwassen verhouding
behaald kan worden, de kritiek. Als de
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studenten de kans gegeven wordt om hun mening over de cursus en het doceren
daarvan te geven, zullen ze niet alleen weten dat hun mening gewaardeerd wordt,
maar ook dat ze echt mee kunnen doen aan het samenstellen van een cursus
waarvan zij immers het belangrijkste element zijn.

Kortom - de voornaamste eigenschap die de student van de leerling onderscheidt
is het beroep op de eigen individualiteit. Dit betekent dat de student eerder met zijn
eigen mening voor de dag komt, dat hij zijn eigen motivatie moet vinden en
handhaven en vooral, dat hij zijn eigen onafhankelijkheid moet leren erkennen en
uitbuiten. Het is vooral hierom dat de docent bijzonder voorzichtig moet zijn met de
leiding die hij de student biedt.

Deze snel ontwikkelde onafhankelijkheid die de student in staat moet stellen alles
en nog wat op eigen initiatief te organiseren, komt uiteraard volledig tot haar recht
wanneer de student de kans krijgt een tijdlang in het buitenland en in ons geval dus
in de Nederlanden te gaan wonen. Vooral nu met ‘Erasmus’ zijn er allerlei
mogelijkheden: een zomercursus, een georganiseerde korte tournee ter
kennismaking, een vakantiebaan, een assistentschap in het middelbaar onderwijs,
deelname aan academische cursussen tijdens één of meer semesters en stages.

Nadelen van de zomercursus en het kort bezoek in groepsverband zijn natuurlijk
dat de organisatie zelf de onafhankelijkheid en het initiatief van de studenten beperkt
en dat de studenten, net zoals bij schoolreisjes, met hun eigen landgenoten optrekken
en de doeltaal minder gebruiken.

Een nadeel van een assistentschap is dat de student hoofdzakelijk bezig is met zijn
moedertaal en vaak te weinig persoonlijk contact heeft met de vaste stafleden van
de school, om de vreemde-taalomgeving ten volle uit te buiten.

De combinatie: academische cursusmet stage kan buitengewoon produktief werken.
De stage zorgt er voor, dat de student geroutineerd leeft, maar op eigen houtje. Hij
komt bovendien in aanraking met een totaal ander soort leven, met andere
gezichtseinders, andere mensen, een ander taalgebruik (soms uitgesproken
dialectisch). Bovendien kunnen de theoretische en praktische werkzaamheden
elkaar aanvullen en stimulerend op elkaar werken. Uiteraard is de ervaring zelf
nuttig, en die kan ook als proefdraaien fungeren voor het soort werk dat de student
uiteindelijk zoekt, en de ervaring kan zelfs als introductie dienen tot een permanente
aanstelling bij de organisatie waar hij die stage loopt.
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Het doel van een verblijf in Nederland moet dus zijn: gezichtsverruiming en
verdieping. De ervaringen moeten zodanig zijn dat de student zich bewust wordt
van zijn individuele reacties daarop, en de duur van het verblijf moet lang genoeg
zijn om hem inzicht te verschaffen in zijn eigen persoonlijkheid en zijn verhouding
tot zijn omgeving.

Zoiets veronderstelt natuurlijk dat het verblijf pas in het derde of vierde studiejaar
plaats vindt, wanneer de student zich niet alleen in de taal kan redden, maar het
vertrouwen heeft zich inderdaad mét de taal te redden, en niet gemakzuchtig een
uitweg te vinden in zijn eigen taal. Het doel echter, gezichtsverruiming en verdieping
is, dacht ik, iets dat impliciet vooropstaat in het hoger onderwijs, en dus van begin
af aan nagestreefd moet worden.

En inderdaad de mogelijkheden tot verruiming en verdieping zijn van begin af aan
voor de student zo voor de hand liggend, dat hij ook in dit opzicht het verschil moet
merken tussen school en universiteit. Maar maakt de docent er gebruik van? Op
eigen initiatief wordt de student misschien lid van verenigingen die voor hem
wildvreemde activiteiten betrachten. En de docent? Vraagt hij zich wel eens af hoe
de aanwezigheid van prachtig ingerichte wetenschappelijke laboratoria, van
specialisten op het gebied van toneel, administratie, audio-visuele technieken
enzovoort hem en zijn studenten van nut kunnen zijn?

Een student wordt lid van een kerkelijke vereniging, loopt colleges theologie zowel
als Nederlands en komt tenslotte terecht bij een studie van Willibrord. Een andere
student volgt min of meer hetzelfde patroon, maar hij is nu bezig met een scriptie
over De Kuyper. Toevallig bevonden zich in een groep van twaalf nieuwe studenten
onlangs niet minder dan drie instrumentalisten: een pianist, een cellist en een
altvioliste. Met de faciliteiten van demuziekafdeling en de bibliotheek in de universiteit
konden ze een klein concert van Nederlandse kamermuziek samenstellen en
uitvoeren.

Dit brengt me op het terrein van een buitengewoon vruchtbaar experiment van mijn
collega, Roel Vismans. Hij zat met het probleem, dat niet alleen in Engelse
universiteiten voorkomt, denk ik, van eerstejaarsstudenten die in een vacuüm
belandden omdat de colleges gestopt waren vanwege examens waar de eerstejaars
niet bij betrokken waren. Hij liet daarom deze eerstejaarsstudenten een project naar
eigen keuze voorbereiden en uitvoeren tijdens de laatste weken van het derde
trimester. Het resultaat was een studenten- ‘show’ waarbij oudere studenten en
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staf getracteerd werden op de reeds genoemde muzikale uitvoering, op een
gezamenlijk beschreven en voorbereid menu van Indonesische gerechten (gevolgd
door het verorberen ervan), en een video-opname. U ziet het dus - laat de studenten
hun belangstelling verruimen en verdiepen, en juist omdat dit of dat hun belangstelling
wekt kom er iets aardigs uit, waar zij zelf plezier van hebben en terecht blij mee zijn,
en waar hun kennis van de Nederlandse taal en cultuur zeker niet minder van wordt.
Muzikale belangstelling, gastronomische belangstelling - goed... maar die
video-opname? Daar werd een derde groep studenten bij betrokken alleen maar
vanwege het enthousiasme van een video-gek - een aardige vent maar zeker geen
hoogvlieger.

Het was de bedoeling van zijn opname om aspecten van Hull en Humberside (een
kust- en havengebied aan de oostkant van Engeland ter hoogte van
Schiermonnikoog) te tonen, die aan Nederland doen denken. Voor dit doel was
aardig wat initiatief van de studenten vereist. Ze moesten uitzoeken of en waar
Nederlanders in de omgeving werkzaam waren, en in welke hoedanigheden. Ze
moesten Nederland zelf aardig kennen om een overtuigende vergelijking met
aspecten van de omgeving te trekken. Afspraken moesten worden gemaakt met
eventuele medewerkers die geïnterviewd zouden worden, en de weerstand van
enkelen die minder behulpzaam waren moest overwonnen worden. Dit was een
groepsproject met uiteraard het doel om de eerstejaarsstudenten uit hun
taalschuchtere hoekje te lokken. Iedereen moest aan de beurt komen: òf als
interviewer òf als iemand die commentaar leverde. Het resultaat is daarom eerder
democratisch dan elitair. Het zijn zeker niet altijd de beste sprekers die de beste
bijdragen leveren. Het gaat er immers om, de student te stimuleren om zijn taalkennis
te paren aan zijn eigen interessen daarbuiten, met andere woorden, om zijn speciale
belangstelling binnen het Nederlandse taalbestek te plaatsen.

Deze zomer heeft collega Roel Vismans de eerstejaarsstudenten twee projecten
laten uitvoeren: een beschrijving en kritiek op de tentoonstelling van Leidse prenten
in het stadsmuseum van Hull en een voordracht (met eigen tekeningen) van een
verhaal van Godfried Bomans.

Over de plaats van de kunstgeschiedenis als interdisciplinaire bijdrage aan een
cursus neerlandistiek, heb ik nog niets gezegd, omdat ik meen de opmerkingen van
collega Vekeman hierover volkomen te beamen. Wat de tweede zojuist genoemde
opdracht betreft, het volgende: het blijkt alweer dat de eisen gesteld door de
coördinatie en coöperatie bij zo'n project, een verhoogde prestatie van iedere student
uitlokt. In zo'n samenwerking staat de reputatie van de groep letterlijk en figuurlijk
op het spel.
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En om deze samenwerking in groepsverband in het leven te roepen, moet men een
beroep doen op de veelsoortige talenten van individuen in een omgeving waar
allerlei technische en andere hulpmiddelen aanwezig zijn.
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NEM-docentschap en interdiscipline
H. Vekeman

I. Inleiding

Waar kunnen beschouwingen over NEM-docentschappen en interdisciplinair
onderwijs van de historische letterkunde beter beginnen dan bij die letterkunde zelf?
Ik citeer de voorlaatste strofe van Der goeder leiken reghel , een didactisch gedicht
uit de eerste helft van de 15de eeuw, dat verderop in mijn referaat nog een
bescheiden rol zal spelen.

En beghint oec ghene daet,
Ghi en merket eynde eer ghijs bestaet;
Want aen dende leet al die macht;
Al eest beginsel scoen gheacht,
Hevet eynde enen leliken stert,
Soe eest beghin gheens prisens wert.1

Ik neem me deze historische variant van ons ‘bezint eer ge begint’ ter harte om te
stellen dat een zinvol gesprek over interdisciplinair onderwijs op het gebied van de
historische letterkunde door NEM-docenten mijns inziens moet berusten op een
tweevoudige bezinning: één over het ontstaan, de doelstellingen en de wenselijkheid
van interdiscipline, en één over de lapidaire maar tevens relevante vraag of
NEM-docenten überhaupt in staat zijn om interdisciplinair te werken.
Interdiscipline is immers een fel omstreden fenomeen: uiterst relevant voor de

één en geheel utopisch voor een ander. Zij is, hoe men het ook draait of keert, het
duidelijkste symptoom van de pathologische situatie waarin het weten van de mens
verkeert. Chesterton heeft deze situatie spits geformuleerd door te zeggen dat de
moderne specialist steeds meer weet over steeds minder, om op het hoogtepunt
van zijn loopbaan het ijlblauwe ideaal te bereiken waarbij hij eindelijk alles weet
over niets. De versnippering en vergruizing van het weten is gewoon enorm. Alleen
reeds aan de universiteiten in de Duitse Bondsrepubliek worden meer dan 4.000
disciplines aangeboden. De mens weet niet meer wat hij weet en hij weet zeer goed
dát hij dit niet weet. In deze epistemologische crisis staat de zin van het menselijk
subject op het
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spel. De vergruisde wetenschap is immers de wetenschap van de vergruisde geest.
Zij is koren op de molen van het poststructuralistische denken: ‘Nous vivons à l'aube
de l'homme disparu’. Niemand kan nog ontkennen dat hier één van demeest typische
structuren van de cultuur van het Avondland aan flarden ligt. En als een NEM-docent
zijn interdisciplinaire messen slijpt, zal hij hierover hardop moeten nadenken in
aanwezigheid van zijn studenten. Zoveel beroepsethiek hoort nog steeds bij zijn
vak. En dat geldt ook voor mij.

II. De vergruizing van de eenheid

Als wij vandaag nadenken over de wenselijkheid en de mogelijkheid van
interdisciplinair onderwijs op het gebied van de historische letterkunde staan wij
voor het paradoxale gegeven dat het doel van de moderne interdiscipline eigenlijk
de normaalste zaak van de wereld was in de tijd toen deze historische letterkunde
zelf actueel en eigentijds was. Zodat wij vandaag moeten vragen of de krachtlijnen
en de horizon van de moderne interdiscipline andere kunnen zijn dan die van de
wetenschap in vroegere tijden...
De oudste organisatie van het weten omtrent de wereld en de mens is de mythe,

de geheime kennis en de rituele overlevering van de wijsheid in de omgang met de
medemens en de natuur. De onderwerping aan de mythe en de eerbied voor haar
waren een waarborg voor de harmonie tussen mens en wereld en voor een zinvol
en geslaagd bestaan binnen de orde van de wijsheid. Wie haar met voeten trad,
vernietigde zichzelf.
Dit paradigma van de archaïsche mentaliteit werd in het Avondland ontwricht door

de socratische revolutie. De Griekse mens onderwerpt het weten aan intellectuele
criteria door een revolutionaire scheiding van subject en object. Wijsbegeerte,
geometrie, astronomie, geografie, biologie, geschiedschrijving, geneeskunde en
wiskunde schieten uit de startblokken. Maar van vergruizing en verkruimeling is
geen sprake. De macro- en microkosmos leveren het cement dat alle kennis
samenhoudt. Het programma van de Griekse wijsheid is een ‘enkuklios paideia’,
een cyclus van weten die toegang verleent tot de kosmische orde als de wijze orde
van de mens.
Zonder dit Griekse erfgoed zijn de christelijke Middeleeuwen ondenkbaar. Maar

zij verruimen dit met het scheppingsverhaal, het verlossingsverhaal en het
eschatologische perspectief. En binnen de context van dit referaat moet vooral ook
gememoreerd worden dat zij de stichters zijn geweest van de universiteit als een
‘universitas magistrorum et scholarum’ en als ‘universitas scientiarum’. De
middeleeuwse universiteit kan nog een propedeuse formuleren, die toegang verleent
tot alle takken van wetenschap.
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En nog steeds is het weten een wijsheid. De wijze mens staat op de schouders van
de traditie.
Maar dit vertrouwen in de traditie gaat verloren, evenals het vertrouwen in het

subject. ‘Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie.’ Men heeft deze woorden
van Pascal wel eens het geboorteuur van de moderne angst genoemd. De
Renaissance, de Reformatie, de ontdekkingsreizen slaan de oude kosmos aan
diggelen: de aarde is niet meer het centrum en het Avondland wordt een vlek op
de nieuwe wereldkaarten - die overigens volgens sommigen reeds het spiegelbeeld
van het gat in de ozonlaag bevatten. De traditionele wetenschappen moeten wijken
voor disciplines die zoeken naar wat men nog niet weet en die dat steeds vaker
buiten de muren van de universiteiten doen. Wel vertonen de nieuwe geleerden
nog grote behoefte aan ontmoetingen en uitwisseling van ideeën en ontdekkingen.
Academiën en tijdschriften schieten als paddestoelen uit de grond. De ideale cyclus
van de wijze ‘orbis doctrinae’ bestaat weliswaar niet meer, maar het zoeken naar
andere samenhangen en structuren gaat door. De encyclopedie van de Verlichting
is er om dit te bewijzen.
En toch is het hek van de dam. Reeds in de 17de - en vooral in de 18de - eeuw

wordt duidelijk dat de enorme toename van kennis tot steeds verdergaande
specialisering leidt binnen alle vakgebieden. Francis Bacon formuleert het moderne
probleem reeds in 1623: ‘De indeling van de wetenschappen dient men zo te
verstaan, dat zij wetenschappelijke terreinen aanduiden en van elkaar onderscheiden,
evenwel niet om deze van elkaar te scheiden en los te scheuren. Het is onze taak
het verlies van de samenhang der wetenschappen te vermijden. Zoniet worden de
afzonderlijke disciplines onvruchtbaar en leeg en geraken zij op een dwaalspoor.
Zij worden dan niet meer gevoed door de gemeenschappelijke bron en het
gemeenschappelijke vuur.’2 Maar ook Bacon kon de vergruizing niet tegenhouden.
De inflatoire ontwikkeling van specialismen heeft het siamese zusterpaar

wetenschap en wijsheid gescheiden. Meer nog: zij heeft de wijsheid met hoongelach
in de prullenmand van de geschiedenis gedeponeerd. Niet alleen bestaat de
sapientiële discipline niet meer, maat de specialisatie zonder remmen is één van
de meest effectieve en destructieve uitingen van mentale en ethische vervreemding
geworden. De bioloog kan voortaan het genetisch erfgoed vanmens en zwijn kruisen.
Een navrant voorbeeld van deze vervreemding doet ons de medische wetenschap
aan de hand. Daar is nu het nieuwe specialisme van de algemene geneeskunde in
voorbereiding. Hier heeft de inflatie zelfs de taalcode ingehaald. En ik begrijp nu
beter waarom een voetziekte, waarop de Leuvense specialist geen antwoord had,
door mijn huisarts in een handomdraai genezen werd.
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Interdiscipline is dan misschien meer dan een modewoord, maar wij moeten ons
afvragen of zij wel die doos van Pandorra is die wetenschap en wijsheid opnieuw
zal verenigen. Daartoe zou zij een woud van obstakels moeten overwinnen. Hoe
kan immers de moderne meester van het detail ooit weer oog krijgen voor het
geheel? En wat stelt intussen de detailkennis zonder het kader van het geheel voor?
Daar komt nog bij dat talrijke wetenschappelijke instellingen behept zijn met een
feodale mentaliteit: men is heer en meester geworden over een aantal
wetenschappelijke objecten en hun bestudering volgens een bepaaldemethodologie,
en deze monopoliepositie wordt hardnekkig verdedigd, met het oog op de eigen
carrière en de subsidies; desnoods tegen de spelregels in: ‘chacun pour soi et Dieu
pour tous’. Over deze dingen zou veel meer te zeggen zijn. Ik vat het zo samen: de
epistemologische, institutionele, psychologische en linguïstische belemmeringen
voor interdisciplinair onderzoek zijn niet te onderschatten. Deze te bagatelliseren
zou naïef zijn.
En het hoofdprobleem blijft dit: een nieuwe ‘enkuklios paideia’ langs

interdisciplinaire paden zal een ménselijke ‘paideia’ dienen te zijn, berustend op
een consensus over kosmologie en culturele antropologie. Ik verdedig de stelling
dat de NEM-docent die zich aan interdiscipline waagt, verplicht is om met zijn
studenten na denken over de wijsheid van morgen. Zij zullen het hem vaak in dank
afnemen. Over dit thema heb ik met vrucht Hans Jonas, Manfred Franke, Ulrich
Beck en anderen gelezen.3 Wij moeten willens nillens terug naar ‘diese besondere
Geisteshaltung, die den Teil nur imGanzen zu sehen versucht und um den tragenden
Sinn-Massstab für das Ganze ständig sich bemüht’.4 Germania docet...

III. Interdispiplinair onderzoek na 1968

Na deze preliminaria moet nu toch worden vastgesteld dat in het bijzonder de
kritische reflectie na de Tweede Wereldoorlog, de vernieuwingsdrang in de jaren
zestig en de gevolgen van de revolte in het Quartier Latin het interdisciplinair
onderzoek in onze tijd gestimuleerd hebben. Men hoopte en verwachtte dat
groepsprojecten en reformuniversiteiten de vernieuwing van de
wetenschapsbeoefening zouden bevorderen. En daartoe werden ook eigen centra,
opgericht, waarvan het Zentrum für interdisziplinäre Forschung (ZiF) aan de
universiteit Bielefeld een goed voorbeeld is. Men oriënteerde zich daarbij vaak op
gangmakers uit de Angelsaksische wereld, zoals het Institute for Advanced Studies
in Princeton of het Nuffield College in Oxford. Intussen is het enthousiasme weer
wat geluwd, vooral ten gevolge van de
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epistemologische problematiek en de conservatieve mentaliteit van een
bezuinigingscultuur.
Wat vandaag nog de naam van interdisciplinair onderzoek verdient, kan worden

ondergebracht in één van de volgende vier modellen.

In het overlappingsmodel is de situatie zo, dat interdisciplines zo dicht tot elkaar
genaderd zijn dat er gemeenschappelijke grensgebieden ontstaan, die door de
verschillende disciplines met hun eigen concepten enmethoden bestudeerd worden.
Dat geldt bij voorbeeld voor psychologie en biologie betreffende de
gedragingsmechanismen van mens en dier; of voor kunstgeschiedenis en
litertauurwetenschap voor het onderzoek van woord en beeld in een bepaalde
periode.5
De probleeminterdiscipline gaat uit van een problemencomplex, dat vervolgens

- na zorgvuldige formulering - door een aantal disciplines op centripetale wijze
bestudeerd wordt. Een geslaagde illustratie hiervan acht ik het themanummer van
het tijdschrift De negentiende Eeuw over romantiek in Nederland.6
Vertegenwoordigers van literatuurwetenschap, kunstgeschiedenis, theologie, fysica,
rechtsgeleerdheid en geschiedenis tasten ieder ‘hun’ 19de eeuw af op fenomenen
die eerder een organische en dynamischementaliteit verraden dan eenmechanische
en statische. En zo probeert men uit te maken of er een romantiek met een
Nederlands gezicht bestaan heeft. Binnen dit model worden bij voorkeur
probleemcomplexen geagendeerd die binnen de afzonderlijke disciplines reeds
diepgaand onderzocht zijn en waarvoor een interdiciplinaire metataal niet bij voorbaat
uiterst twijfelachtig lijkt.
De methodeninterdiscipline berust op ontlening en toeëigening van methoden

uit andere disciplines ten behoeve van de eigen discipline. Afgrenzing van het
fonemeen der zogenaamde hulpwetenschappen is hier niet altijd mogelijk. Het
gebruik van de statistiek in allerlei wetenschappen illustreert dit. Zij wordt vaak
aangepast en omgebogen tot een geschikt instrument.
De conceptuele interdiscipline tenslotte berust op ontlening van concepten aan

andere disciplines. Zo zijn bij voorbeeld de linguïstiek en de sociale wetenschappen
vaak leveranciers voor allerlei sectoren van de literatuurwetenschap.
Wat nu meer in het bijzonder de interdisciplinaire samenwerking tussen de

historische menswetenschappen betreft, kan men wel vaststellen dat het tweede
hier genoemdemodel domineert. Binnen een groep van disciplines streeft men naar
wederzijdse toenadering, waarbij het gedroomde eindpunt de synthesevorming is.
Pogingen in deze richting kent ieder van ons wel, zeker in hun finale, gepubliceerde
vorm.
Intussen is wel duidelijk geworden dat interdisciplinair onderzoek geen eenvoudige

aangelegenheid is. Het is steeds
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‘experimentell, zeitaufwendig, überrasschungsvoll, nicht selten konfliktgeladen und
stellt hohe Anforderungen an Offenheit, Flexibilität und Kommunikationsbereitschaft
der Beteiligten. Nicht jederWissenschaftler ist hierzu geeignet. Und die erforderlichen
Fähigkeiten sind keineswegs identisch mit denjenigen, die normalerweise den Ruf
eines Wissenschaftlers ausmachen’.7
En wat het interdisciplinair onderwijs betreft, slechts gevorderde studenten komen

hier in aanmerking. Waarmee ik bij mijn laatste paneel ben aanbeland: de
interdisciplinaire praktijk van de NEM-docent.

IV. De interdisciplinaire praktijk van de NEM-docent

Bij de behandeling van dit paneel sta ik voor de toch ietwat bedenkelijke opdracht
u een kijkje te gunnen in mijn eigen werkplaats, het Instituut Nederlands aan de
universiteit van Keulen. Ik troost me evenwel met de gedachte dat ik hiermee voldoe
aan een expliciet verzoek van de inrichters van dit colloquium neerlandicum.
Overigens blijft mijn verhaal enigszins controleerbaar aan de hand van de publikaties,
die altijd verbonden waren met de interdisciplinaire praktijk in Keulen. En bovendien
ben ik tijdens de voorbereiding van dit referaat tot de overtuiging gekomen dat ik,
op grond van het verhaal over de realiteit, enkele stellingen kan formuleren, die u -
voor zover dit niet reeds lang bestanddeel van uw beroepsleven is - missschien
kunnen inspireren om aan uw eigen universiteit en met de u ter beschikking staande
middelen ook iets in die richting te ondernemen.
Terugblikkend op meer dan tien jaar Keulen stel ik vast dat ik op drieërlei wijze

interdisciplinair onderwijs heb aangeboden, overigens altijd hand in hand met
onderzoek: hoorcolleges (‘Ringvorlesung’), het model van de probleeminterdiscipline
en het werk in projectgroepen.

1. De hoorcolleges

De hoorcolleges zijn zeker de eenvoudigste vorm van interdiscipline. In het
wintersemester van 1985 werkte ik mee aan zo'n reeks over de ‘Niederrhein’ als
cultureel landschap. De inrichtende instantie was de universiteit van Duisburg.
Tijdens het wintersemester van 1986 werd in Keulen het thema ‘België’
geprogrammeerd voor alle docenten en studenten van de faculteit der wijsbegeerte
en letteren. In het wintersemester van 1987 was uiteraard Joost van den Vondel
aan de beurt, voor een vast
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publiek van 70 studenten Nederlands en enkele toehoorders uit de stad. Zo'n serie
hoorcolleges vereist dat men een geschikt thema kiest, de studenten mobiliseert,
de rij van sprekers en honoraria voor elkaar krijgt en zich zelf voorbereidt op het
gekozen thema. De ervaring heeft mij geleerd dat deze formule eigen voor- en
nadelen heeft. Tot de voordelen behoren het aan bod komen van verschillende
disciplines, de consolidering van de contacten met hun vertegenwoordigers en de
onbetwistbare afname van de anonimiteit waarin de neerlandistiek extra muros zich
soms bevindt. Een nadeel is wel dat de interdisciplinaire doelstellingen soms
overschaduwd worden door het effect van de juxtapositie, waardoor veeleer een
additioneel leerpoces ontstaat. Dit euvel kan evenwel vermeden worden door de
serie hoorcolleges te organiseren volgens het model van de probleeminterdiscpline.
Dit is zonder meer duidelijk.
Of dergelijke manifestaties een haalbare kaart zijn voor lectoraten die niet

verbonden zijn aan een leerstoel Nederlands kan ik niet beoordelen. Maar dat vertelt
u straks zelf wel.

Ik beperk me nu tot een korte analyse van een groot aantal essays van mijn
studenten over het thema ‘Zin en onzin van een serie gastcolleges’. Hun reacties,
welhaast uitsluitend positief, hebben mij zeer geboeid. De steeds terugkerende
argumenten zijn de volgende. Zij waarderen de persoonlijke kennismaking met
belangrijke vakgenoten. In de discussie en tijdens de koffiepauze blijkt bovendien
dat zij aangestoken zijn door een wat Nederlandse vrijmoedigheid en spontaneïteit
in de omgang met anderen. - Het beluisteren van varianten van het gesproken
Nederlands boeit hen en zij ergeren zich meer dan eens aan de slechte kwaliteit
van de articulatie boven de Moerdijk. - Eens niet geconfronteerd te worden met het
obligate gezicht van hun eigen docent werkt bevrijdend. - Zij begroeten de
confrontatie met tegengestelde visies. - De brede waaier van facetten, die typisch
is voor deze formule, valt in goede aarde. - Zeer nadrukkelijk wordt de
interdisciplinaire behandeling van thema's uit het vak geprezen. - Wel ervaren zij
de formule als erg werkintensief. - Zij vragen steeds weer om een betere
voorbereiding en een uitvoerige nabespreking van dergelijke series. - De confrontatie
met vaktalen zorgt voor problemen. - Maar als zij het voor het zeggen hadden,
zouden zij elk semester zo'n serie colleges organiseren.
Ik stel dus vast dat de vakstudenten Nederlands het interdisciplinair onderwijs

waarderen. In de context van ons thema vandaag is dat een winstpunt. De
NEM-docent kan deze formule organiseren in samenwerking met specialisten uit
zijn faculteit of van daarbuiten. Het model komt de positie van de
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neerlandistiek ten goede en biedt reële mogelijkheden voor de beoefening van de
probleeminterdiscipline.
Ik voel me in deze overtuiging bevestigd door mijn zeer positieve onderwijservaring

met het boek van Shetter over Nederland, dat immers duidelijk in de hoek van de
probleeminterdiscipline zit. Hij heeft het zuiden van het Nederlandse taalgebied een
slechte dienst bewezen. De belangstelling voor Nederland neemt immers
zienderogen toe.
De resultaten van de hier besproken series hoorcolleges zijn verregaand

gepubliceerd.8
Ofschoon mijn evaluatie van dit model duidelijk positief is, meen ik toch dat de

modellen van de echte probleeminterdiscipline en van het projectonderwijs een veel
explicieter interdisciplinair karakter hebben.

2. De probleeminterdiscipline

Wat mijn ervaring met de expliciete probleeminterdiscpline betreft: zij is beperkt
maar wel onvergetelijk. Zij beperkt zich tot het colloquium over ‘Wort und Bild in der
niederländischen Kunst und Literatur des 16. und 17. Jahrhunderts’, dat ik in 1983
organiseerde in samenwerking met de kunsthistorische instituten van Bonn en
Keulen. Het sleutelen aan de probleemstelling in de studeerkamer van collega Ost
zal ik niet gauw vergeten. Ik heb daar het eigen karakter van de interdisciplinaire
werkzaamheid - zoals ik die eerder in de formulering van Kaufmann geciteerd heb
- aan den lijve ondervonden. Ik wil niet eens echt uitsluiten dat wij wat geestrijke
dranken nodig hadden om onze geest die soepelheid te geven die voor zo'n
probleemstelling nodig is. Kunnen de metaforische en zinnebeeldige inslag van
allerlei genres uit de literaire en beeldende kunst zo geïnterpreteerd worden dat
consensus mogelijk wordt? Daarop volgde de eveneens moeilijke discussie over
de deelnemers uit de Nederlanden, Engeland en de Duitse Bondsrepubliek. Ook
de knoop van de colloquiumtalen diende doorgehakt te worden. Allemaal kenmerken
van de beoefening van de probleemdiscipline. En dan was er uiteraard nog het
academische toernooi van het colloquium zelf.
Zo'n onderneming is in de allereerste plaats voor vakgenoten bestemd. De

vakstudenten worden regelmatig in de wielen gereden bij gebrek aan theorievorming
en kennis van de objecten. In hun gepubliceerde vorm9 zijn de resultaten van dit
colloquium evenwel zeer geschikt voor gebruik in het onderwijs. De NEM-docent
moet zich dan wel tijdig intensief voorbereiden en het vereiste diamateriaal
aanschaffen. Hij kan dan steunen op de schouders van anderen en dilettantisme
vermijden. Zodat deze formule zeker tot onze mogelijkheden behoort. Mijn ervaring
met vakgenoten uit de neerlandistiek en andere disciplines intra en
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extra muros is overigens, dat zij best bereid zijn om de NEM-docent met raad en
daad bij te staan bij de voorbereiding en planning van dergelijke
onderwijsprogramma's. Ook dit model kunnen wij dus toepassen.

3. Projectonderwijs

In tegenstelling tot de hoorcolleges en de probleeminterdiscipline is het
projectonderwijs een vast bestanddeel van de onderwijsstrategie in Keulen. Dat
heeft een aantal heel concrete redenen. Enmisschien bevatten deze redenen tevens
de voorwaarden waaronder projectonderwijs mogelijk is. Ik som ze kort op.
Het kost geen geld. - Het biedt de NEM-docent de gelegenheid om althans een

deel van zijn onderwijstaak te verbinden met onderzoek. - Het behoedt de docent
voor een steeds op de loer liggende versnippering. - Hij kan een groep studenten
tijdens hun ‘Hauptstudium’ twee tot drie jaar aan zo'n project binden, waardoor er
gaandeweg een zekere deskundigheid ontstaat en het peil van het onderwijs stijgt.
- In de schoot van dergelijke projecten ontstaan steeds plannen voor scripties, die
dan vaak een boeiend resultaat opleveren.
De voornaamste projecten waren die over Jan Luyken : tweeënhalf jaar, De

Nederlandse en Vlaamse romantiek in hun Europese context: twee jaar, De
middelnederlandse lekenliteratuur: in de planning acht jaar, Religie en literatuur
1860-1990: in de planning vijf jaar. Als adempauze plan ik na zo'n groter project
telkens een vertaalproject: zo werden Hadewijchs Visioenenboek en Vondels
Zungchin in het Duits vertaald.
Ik vertel iets over de grotere projecten, om enkele krachtlijnen van het

interdisciplinair karakter van dit model duidelijk te maken.
Het Jan Luyken-project ontstond op verzoek van de studenten. Ik had met hen

De duytse lier gelezen, steunende op de schouders van Karel Meeuwesse. Zij
amuseerden zich kostelijk met het petrarcisme, de spetterende erotiek, de emblemen,
en zij werden stil bij de spaarzame bezinnelijke momenten.
Kortom, zij wilden méér lezen van Luyken. Ondanks mijn waarschuwing dat de

levenslustige dichter al gauw een piëtist geworden was, bleven zij aandringen.
Tweeënhalf jaar zouden zij er niet genoeg van krijgen. Het werk aan de
emblematabundel Jezus en de ziel en aan de ontdekking van nooit gepubliceerde
en niet gecensureerde brieven van Jan Luyken leidde tot een leerproces dat ik nog
steeds als een grote verrijking ervaar. Het was noodzakelijk om de religieuze kaart
van Nederland te tekenen: Doopsgezinden, de Nadere reformatie, de Remonstranten,
de Collegianten, de onkerkelijken, de Labadisten, het Spinozistisch
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sectarisme, het Socianisme, de huisgemeente van Antoinette Bourignon, de
Boehmisten. Vooral de theosofie en de geschiedenis van de Nederlandse
Bijbelvertaling waren noodzakelijk, evenals verdieping in de geschiedenis van de
emblematiek. De confrontatie met het Piëtisme leidde tot intensieve contacten met
calvinistische theologen van vandaag. De geschiedenis van de Amsterdamse
boekhandel werd opgefrist, evenals die van de theologische contacten tussen
Nederland en Westfalen. Het project mondde uit in talrijke publikaties10 en een
wetenschappelijke confrontatie met Meeuwesse. Het zal weldra zijn bekroning
vinden in een proefschrift en een ‘Habilitation’. De deelnemers hebben via Jan
Luyken historische pijlers van de Nederlandse cultuur ontdekt en zij hebben in een
interdisciplinaire aanpak - filologie, literatuurwetenschap, theologie en theosofie een
nieuwe lectuur van de bekeerde dichter mogelijk gemaakt. Bovendien hebben zij
een stoot gegeven tot het actuele onderzoek van de relaties tussen de Nadere
Reformatie en de middeleeuwse spiritualiteit.

Het project over de Nederlandstalige romantiek in Europese context kende een
vergelijkbaar verloop. Het begon bij de lectuur van Gezelle's Kleengedichtjes . Die
deden in niets onder voor het beste van Eichendorff, meenden ze. En weer wilden
ze méér lezen uit onze 19de eeuw. Alle waarschuwingen baatten niet. Twee jaar
lang hebben wij Vlaamse en Nederlandse lyriek vóór 1860 gelezen en via hun
thematiek vergeleken met parallellen uit de Duitse, Franse en Engelse romantiek.
De kater was uiteraard enorm. Maar toen deed zich het feit voor dat zij wilden weten
waarom die lyriek zó was. De biografieën van Bilderdijk, Tollens, Da Costa en
anderen werden gelezen en letterlijk alles wat de AGN over de 19de eeuwmeedeelt.
De beeldvorming over de 17de eeuw in de 19de eeuw werd bestudeerd. Busken
Huet werd ontdekt. Eén en ander resulteerde in enkele scripties. Een proefschrift
over Nederlandse Rijnreizen is in voorbereiding. Er zijn enkele publikaties.11

Het project over middeleeuwse lekenliteratuur is pas aan zijn tweede semester toe,
maar ijs en weder dienende zal het vele jaren het onderwijs in Keulen kleuren. De
probleemstelling is de volgende. Hoe verliep het proces, waardoor de leken zich bij
de doorbraak van de volkstalen als geschreven talen het culturele patrimonium van
de Latijnse, klerikale cultuur toeëigenden?Welke sapiëntiële literatuur (van en) voor
leken ontstond toen? Hoe ontwikkelde het lekenbewustzijn zich via de ontwikkeling
van de zeven laïcistische wetenschappen die Boendale noemt? Welke rol speelde
de mystiek buiten de kloostermuren en wat was het aandeel van de Devotio
Moderna? Verandert het lekenbewustzijn de
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tekstsoorten? Het project biedt mogelijkheden voor elke discipline van de
mediëvistiek, zolang de focus maar die van het zich ontwikkelende lekenbewustzijn
is. En ook hier leidt de literaire tekst naar vele andere dimensies van de
middeleeuwse werkelijkheid en van de problematiek om deze te reconstrueren en
te interpreteren. Tijdens het eerste semester stonden fragmenten van Boendale's
Der leken spieghel centraal, De libris teutonicalibus van Gerard Zerbold van Zutphen,
De goeder leiken reghel , de prologen van de anonieme bijbelvertaler van 1360, en
een aantal facetten van het lekenonderzoek bij de germanisten. Tijdens het
aanstaande wintersemester staan de middelnederlandse Vitae van de Moderne
Devoten centraal.

Het project over literatuur en religie 1860-1980 is in voorbereiding. Krachtlijnen van
deze voorbereiding zijn: de godsdienstfilosofie, de emancipatiebewegingen en de
geschiedenis van demoderne secularisering. Verder wordt in eerste aanzet gepoogd
ontwikkelingslijnen vast te stellen en representatieve proefteksten te zoeken.

Het zal u niet ontgaan zijn dat de projecten zich vaak bewegen in het vlak van
literatuur en levensbeschouwelijkheid. Dat heeft te maken met de eigen competentie
van de docent. De neerlandistiek extra muros is altijd gekleurd door het profiel van
de docent. Overigens wil ik hier duidelijk zeggen dat deze projecten geheel
onmogelijk zouden zijn zonder de intensieve steun van assistenten.

Afsluitend zoek ik nog naar de interdisciplinaire component van het projectonderwijs.
Het is duidelijk dat deze projecten niet alleen gedragen worden door de
literatuurwetenschap. Ook de raakvlakken met die niet helder te omschrijven
discipline van de Landeskunde, de kennis van land en volk, zijn onmiskenbaar
aanwezig. De theologie en de geschiedenis van de spiritualiteit spelen een niet
onaanzienlijke rol. Dit onderwijs speelt zich af in de buurt van de
probleeminterdiscipline, ofschoon het vaak gekenmerkt is door een additioneel
leerpoces, dat dan wel duidelijk de belangen van de Landeskunde dient. Maar dat
behoort nu eenmaal ook tot de taken van de NEM-docent.
En waar blijft bij dit alles de ‘enkuklios paideia’, de alles verbindende wijsheid?

Aangezien Keulen een vlekje is op deze planeet, is die wijsheid ook daar zoek.
Evenwel: de projecten vertonen een streven naar coherentie, de sapiëntiële
wetenschap van de late Middeleeuwen staat expliciet op de agenda. En verder is
er de discipline Landeskunde, die ik in Keulen voor Vlaanderen én Nederland heb
onderverdeeld in ‘algemene’ en ‘bijzondere’. In de context van de bijzondere
Landeskunde kan ik eigenlijk alles
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behandelen. Ook denkers uit Vlaanderen en Nederland, die zichmet dit kernprobleem
van onze cultuur bezighouden. Met een zekere regelmaat nodig ik belangstellende
studenten uit tot een kritische dialoog met hun ideeën.

Ziedaar het verhaal over de Keulse werkplaats. Ik verdring mijn gevoel van
verlegenheid met de de gedachte dat u nu eindelijk kunt reageren, in de zin van de
kritische dialoog die kenmerkend dient te zijn voor NEM-docenten uit de
interdisciplinaire school.
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[Letterkunde en didactiek]
Literatuuronderwijs 19de en 20ste eeuw
Gedachten en suggesties
Sonja Vanderlinden

Op het Tiende Colloquium Neerlandicum te Gent was een van de workshops gewijd
aan de Nederlandse letterkunde van de 19de en 20ste eeuw. In het onderstaande
wordt een overzicht gegeven van de gedachten en suggesties die door mij tijdens
deze workshop naar voren zijn gebracht, waarbij ik tevens aandacht schenk aan
opmerkingen en voorstellen die tijdens de discussie te berde werden gebracht.

De rijkdom van de Nederlandse literatuur tussen 1800 en 1940 dwingt ons, wanneer
we deze literatuur in het buitenland moeten onderwijzen, tot selectie.
Die selectie houdt uiteraard verband met de visie van de docent. Voor mij moet

de nadruk gelegd worden niet op feitenkennis, op informatie, maar veeleer op
integratie van de literatuur in een historische socio-culturele context. Mijn bedoeling
bij literatuuronderwijs is de studenten een historisch besef bij te brengen dat hen in
staat stelt om de huidige cultuur beter te begrijpen en vat te krijgen op de mentaliteit
van het Nederlandse en Vlaamse volk. Daarbij worden tegelijk het Europees verband
en de typisch Nederlandse of Vlaamse componenten belicht.
Die selectie moet echter ook rekening houdenmet uiterst praktische overwegingen

en restricties zoals het aantal uren dat aan de letterkunde kan worden besteed en
het algemeen kader waarbinnen dit onderwijs moet plaatsvinden.
De trefwoorden luiden dus: inperking en selectie.

Maar alvorens tot selectie over te gaan, moet men misschien eerst nog een andere
vraag beantwoorden: is het wel nuttig systematisch de literatuurgeschiedenis te
onderwijzen? Kan dit onderwijs niet vervangen worden door zelfstudie aan de hand
van een handboek of cursus, om dan de college-uren te gebruiken voor het
behandelen van capita selecta?
Voor deze formule, die door sommige colloquiumdeelnemers werd bepleit, valt

inderdaad wat te zeggen. Het gevaar bestaat echter dat de student alleen een
geraamte van feiten, data en namen
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onthoudt, terwijl een college literatuurgeschiedenis juist de mogelijkheid biedt om
een visie mee te geven, om verbanden te leggen met historisch-maatschappelijke
factoren in Nederland en België, om parallellen te trekken met wat zich in het
buitenland afspeelt. Men kan het onderwijs van de literatuurgeschiedenis
personaliseren door rekening te houden met het specifieke publiek dat men voor
zich heeft, men kan rekening houden met zijn voorkennis, accenten leggen, lijnen
trekken. Om die redenen kan men mijns inziens systematisch onderwijs van de
literatuurgeschiedenis echt wel verdedigen.
De volgende vraag zal dan zijn: in welke volgardemoet deze literatuurgeschiedenis

behandeld worden? Voor de beantwoording van die vraag ben ik uitgegaan van de
structuur die ten grondslag ligt aan de colleges die gegeven worden aan mijn eigen
universiteit (Université Catholique de Louvain-la-Neuve), te weten:
1. Romantiek in Nederland en in Vlaanderen
2. Van romantiek naar realisme
3. Theologisch modernisme
4. Impressionisme in Noord-Nederland
5. Naturalisme in Noord-Nederland
6. Van-Nu-en-Straks
7. Het Noorden na Tachtig
8. Expressionisme
9. Vitalisme

Het valt buiten het kader van dit artikel nader in te gaan op wat precies achter deze
etiketten schuil gaat. Duidelijk is dat hier gekozen wordt voor stromingen, maar dat
daarbij de chronologie niet uit het oog wordt verloren - al moet worden toegegeven
dat terwille van de overzichtelijkheid de chronologische indeling niet helemaal
gerespecteerd kan worden.

Tijdens de workshop werd gezegd: Is het niet al te artificieel om de
literatuurgeschiedenis op te hangen aan -ismen? Dat is het uiteraard. Elke indeling
doet geweld aan een veelzijdige werkelijkheid. Ik geloof echter dat de door mij
bepleite indeling het voordeel biedt dat ze duidelijk is en dat ze aansluit bij de
voorkennis van de studenten, die vanuit hun eigen literatuur met deze begrippen al
vertrouwd zijn.
Ook vroeg men zich tijdens de workshop af of het niet beter is om niet van het

verleden naar het heden te gaan maar om het heden, dus de hedendaagse literatuur
als uitgangspunt te nemen. Dit is vlugger gezegd dan gedaan. Het gaat immers in
tegen het haast ingeboren causaliteitsdenken dat onze westerse gedachtengang
kenmerkt.
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Na deze wat meer algemeen-principiële overwegingen wil ik wat concreter ingaan
op het literatuuronderwijs buitengaats.
Aan de meeste instituten is Nederlands bijvak naast bij voorbeeld Duits of Engels

als hoofdvak. Dit betekent dat het aantal uren dat aan literatuur kan worden besteed
meestal gering is, veel geringer dan wanneer het gaat om een hoofdvakstudie. Bij
een dergelijke nog grotere beperking van het aantal uren moet zeker anders te werk
gegaan worden. Verschillende invalshoeken lijken me mogelijk.

1. De comparatistische aanpak

Het lijkt me interessant om colleges op te zetten waarbij aangesloten wordt bij de
eigen literatuur of bij literatuur die de studenten reeds kennen, om aldus contrastief
les te geven. Enkele suggesties:

- Nederlands-Duits:
Marsman en het Duitse expressionisme (vele gedichten van
Marsman zijn vrij goed toegankelijk qua woordenschat; cf.

*

Basisteksten Nederlands. Poëzie van 1920 tot nu. Samenstelling
Theo Hermans. Coutinho, 1988);

* Van Ostaijen en het Duitse expressionisme (poëzie en grotesken).

- Nederlands-Engels:
Historische romans van Walter Scott, Jacob van Lennep en
Bosboom-Toussaint.

*

- Nederlands-Frans:
Symbolisme in Frankrijk (Baudelaire) en in Vlaanderen (Van de
Woestijne);

*

* Naturalisme van Zola en van Emants, Buysse, Couperus,
Heijermans;

* La Jeune Belgique (Verhaeren-Maerlinck) en Van-Nu-en-Straks .

Men kan ook ‘interartistiek’ te werk gaan. Bij voorbeeld:
* Het impressionisme in de schilderkunst (Haagse School), in de poëzie
(Tachtigers) en in de roman (Couperus).

* Het expressionisme in de schilderkunst (Sint-Martens-Latem), in de poëzie
(Marsman, Van Ostaijen) en in het toneel (Teirlinck).

* Vergelijking tussen film en roman ( De loteling , De leeuw van Vlaanderen ,
Max Havelaar ...).

Beide formules kunnen ook gecombineerd worden, zoals bij voorbeeld in het
volgende onderwerp: Expressionisme in Duitsland en in Vlaanderen, in de
schilderkunst en in de literatuur.
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2. Het culturele uitgangspunt

Er kan ook van een cultuurprobleem uitgegaan worden. Bij voorbeeld:
- Het verschil tussen de romantiek in Noord-Nederland en in Zuid-Nederland
(Potgieter enerzijds, Gezelle en Conscience anderzijds).

- Humor in Noord-Nederland, in de 19de eeuw (Beets, Kneppelhout, de
Schoolmeester, Piet Paaltjens...) en vandaag (nonsensicale poëzie).

- Kennis van Vlaanderen naar aanleiding van Ledeganck, De drie zustersteden.

3. Het historisch uitgangspunt

Hier kunnen als voorbeelden gelden:
- Het kolonialisme aan de hand van Max Havelaar en Het Land van herkomst
(waarbij gebruik gemaakt kan worden van een vertaling, voor zover aanwezig).

- De Vlaamse Beweging. Op dit thema kan een uitvoerig college gebouwdworden
met een belangrijk historisch gedeelte over de geschiedenis van Vlaanderen,
de eerste emancipatiebeweging ten tijde van Conscience en Gezelle (cf. De
Leeuw van Vlaanderen , waarbij men film en roman in moderne bewerking ter
sprake kan brengen) en de tweede emancipatiegolf met Van-Nu-en-Straks.

4. Het sociaal-politieke uitgangspunt

Dit sluit eigenlijk nauw aan bij het voorgaande. Bij voorbeeld:
- De sociale verhalen van Conscience, Sleeckx en Zetternam.
- De emancipatie van de vrouw in de werken van Bosboom-Toussaint.

5. De Nederlandse kritiek

Over het algemeen wordt in het onderwijs te weinig aandacht besteed aan de kritiek.
Toch lijkt ook op dat punt heel wat mogelijk, hoewel wellicht de moeilijkheidsgraad
hoger ligt. Literaire tijdschriften als De Gids , De Nieuwe Gids , Van-Nu-en-Straks
kunnen in seminarieverband een basis voor studie en bespreking vormen. Ook
kunnen met een geïnteresseerd publiek de essays van Ter Braak gelezen worden.

Aan sommige universiteiten is er geen plaats voor afzonderlijke colleges letterkunde.
Toch hoeft ook daar het literatuuronderwijs niet te ontbreken: literaire teksten of
informatie over literatuur kunnen opgenomen worden in colleges taalverwerving of
in colleges over kennis van land en volk. Hoe de integratie
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binnen een college Nederlandkunde tot stand kan komen, werd hierboven reeds
geïllustreerd.

Wat de taalverwerving betreft verwijs ik graag naar het reeds genoemde interessante
initiatief van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (Basisteksten
Nederlands), een initiatief dat na de bundel Basis Poëzie van 1920 tot nu
(samengesteld door Theo Hermans), uitgebreid zal worden met bundels voor
(oudere) poëzie, proza en toneel. Het basisidee ervan is het verzamelen van relatief
eenvoudige teksten met een langzaam oplopende lexicale moeilijkheidsgraad. Uit
de reeds verschenen bundel poëzie blijkt dat grote dichters als VanOstaijen, Gezelle,
Marsman en vele andere, ook moderne dichters best gelezen kunnen worden met
kennis van een beperkte woordenschat.

Ik heb tot nog toe niet gesproken over literaire vertalingen.
Ik ben van mening dat literaire vertalingen grote diensten kunnen bewijzen bij het

literatuuronderwijs buitengaats. Ze kunnen een interessante toegangspoort bieden
voor beginnelingen. Voor het Franse taalgebied denk ik hier aan Max Havelaar ,
Het land van herkomst , De waterman , stuk voor stuk goed vertaaldemeesterwerken
uit de Nederlandse literatuur van de 19de en 20ste eeuw.
Bovendien kan een docent dankbaar gebruik maken van vertalingen bij bij

voorbeeld een college Nederlandkunde dat ook bedoeld is voor studenten die geen
taalcolleges volgen.

Aan het begin van dit artikel heb ik een aantal uitgangspunten geformuleerd die
houvast kunnen bieden bij het selecteren van schrijvers en boeken. Een nog niet
genoemd uitgangspunt is de ervaring van de docent. Iedere docent zal na verloop
van tijd wel weten welke auteurs en welke werken goed lopen en welke niet.
Wat dit betreft leert mijn ervaring in Louvain-la-Neuve dat uit de genoemde periode

de volgende auteurs en werken zich goed lenen voor behandeling met studenten:
Bosboom-Toussaint ( Majoor Frans of Mejonkvrouwe deMauléon ), Gezelle, Multatuli
( Max Havelaar ), Van de Woestijne ( De boer die sterft ), Elsschot, Van Schendel
(Hollandse romans), Van Ostaijen, Vestdijk ( De koperen tuin , bij voorbeeld) en
Marsman.

Deze bijdrage bevat slechts enkele tips en ideeën, waarvan sommige reeds
uitgeprobeerd werden, andere niet. Hieruit moge blijken dat literatuuronderwijs een
hele waaier aan mogelijkheden biedt. De concrete invulling van deze voorstellen is
echter sterk afhankelijk van allerlei bijkomende factoren zoals het aantal uren dat
ter beschikking is, de voorkennis over geschiedenis en cultuur en uiteraard ook de
taalkennis. Dat deze factoren van
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land tot land verschillen, maakte de discussie tijdens de workshop steeds weer
duidelijk.
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[Slotlezing]
Van hertogen, burgers en minder wel-varende luyden in de
glansjaren van de Bourgondische Nederlanden
Walter Prevenier

De vijftiende-eeuwse cultuur van de Bourgondische Nederlanden is één van die
fasen die door de historici met goud aangestreept worden. Zij was het produkt van
een brede groep van talentvolle kunstenaars en intellectuelen die, geconcentreerd
in een heel beperkte regio en in enkele wereldsteden van Vlaanderen en Brabant,
elkaar eindeloos tot prestaties uitdaagden, elkaar tot vondsten inspireerden, elkaar
de loef afstaken in de felle rivaliteit van een toen al ontluikende vedettencultus.
Ellebogenwerk, maar met als positief eindresultaat: creatieve vernieuwing, als
dusdanig onderkend door de tijdgenoten, die het hadden over de ‘Ars Nova’ van
Van Eyck en Dufay. Stap vandaag een museum binnen in Malibu, Manhattan of
München, in de meest centrale gang kom je niet om de perfect bewaarde
transparantie en kleurengaafheid van een of ander Vlaamse-Primitievenpaneel
heen. Museum psychologen weten dat ze die schilderijen, net als bij voorbeeld de
rode papavers van Monet of de jonge baadsters van Renoir, daar moeten opstellen.
Het is voor een breed publiek toegankelijke en ontcijferbare kunst, en haar intrinsieke
kwaliteit is door de smaakfilters van tientallen generaties van kunstliefhebbers
onverwoestbaar geconsacreerd.

Verklaren waarom die kunstenaars toen, in de vijftiende eeuw zelf, ook al succes
hadden, ligt complexer. De weerklank kun je niet uitleggen door de loutere artistieke
uitmuntendheid van deze schilders en musici, zoals de concentratie van zoveel
talent in de Gouden Delta der Lage Landen evenmin eenvoudig toeval kan geweest
zijn. Er moeten enkele ‘movers’ gespeeld hebben, of anders uitgedrukt, een gunstige
constellatie van succes bevorderende factoren op het politieke en
sociaal-economische vlak. Mijn stelling is dat het een kunst was met wortels in oude,
adellijke en vorstelijke Europese tradities, maar evenzeer in de cultuur van de
zelfbewuste stedelijke burgerij der Nederlanden, en dat daardoor een zo breed
spectrum van verbruikers in de Nederlanden en in de rest van Europa in haar ban
kwam. De charme bleek onweerstaanbaar omdat deze kunst gedragen werd door
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sociaal, intellectueel en vormelijk-artistiek heel gediversifieerde persoonlijkheden,
die uiting gaven aan bijzonder uiteenlopende ideeën en affiniteiten. De verleiding
werkte, omdat deze kunst een herkenbare spiegel bleek van ambities en opvattingen
die vigeerden zowel in de high society van het hertogelijk hof als in de gegoede
burgerij en zelfs in de lagere regionen van de minder wel-varende luyden, arbeiders,
ambachtslui, en zelfs marginalen.

Ik ga er bij dit alles van uit dat kunst maar zelden een wereldvreemde bezigheid
was. Ze was ofwel een mercantiele bedoening, waarbij een of meer segmenten van
het kunstminnend publiek ingepalmd moesten worden, of ze werd geboren uit een
onbedwingbare behoefte om uiting te geven aan persoonlijke ontroering,
menslievende gevoelens, erotische en andere fantasmen, religieuze bewogenheid,
haat tegenover ideeën of medemensen, afschuw voor bedrog en menselijk leed,
ironie, frustratie, kinderlijk opkijken naar de groten der aarde, en wat een artistiek
individu nog meer bedenken kan.
De Bourgondische Nederlanden waren, als ruimtelijk gegeven, een begenadigd

oord voor een artistiek succesverhaal. De Lage Landen zonden al in de tiende eeuw
hun kooplui de Europese wegen en zeeën op, en vreemde handelaars kwamen er
verfijnde luxe produkten kopen, die nergens anders in Europa, behalve in Italië,
voorhanden waren. Deze economische dynamiek, die een eeuw vroeger startte dan
elders, liet toe dat deze elite van industriepatroons en kooplui in de vijftiende eeuw
al kon bogen op generaties lang opgestapelde winsten en patrimonia. Ze hebben
trouwens niet tot de vijftiende eeuw gewacht om hun kapitalen gedeeltelijk te
investeren in Romaanse edelsmeedkunst van het Maasland, en monumentaal
uitdrukking te geven aan hun prestige en praalzucht door de bouw te sponsoren
van de grootse dertiendeeeuwse St. Jans-kerk (nu St. Baafs) en het fiere
veertiendeeeuwseGentse belfort. Brugge was al vóór 1300 uitgegroeid tot draaischijf
van de internationale handel waar de Hanzeaten van het noorden de vele
mediterranen konden treffen die in de stad, ter onderstreping van hun aanwezigheid,
elk hun natiehuis lieten bouwen... en waar de Italiaanse bankiers, bedreven in
spitstechnologische hoogstandjes op het vlak van kredietformules, rijkelijk filialen
vestigden, waarmee ze ondanks de chaos der vele Europese munten toch een
stukje Euromarkt tot stand brachten. Het verbaast ons niet dat in een dergelijk
cosmopolitisch, kapitaalkrachtig centrum knappe ambachtslui en ambitieuze artisten
samenstroomden uit de rest der Nederlanden, uit de periferie, en zelfs uit het Rijnland
(Memling), zoals ze zich later, wanneer het economisch zwaartepunt verschuift,
zullen heroriënteren op Antwerpen, en nog later op Amsterdam.
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Een tweede stimulerende context is de politieke. In se hoeft die factor voor de cultuur
niet echt primordiaal te zijn. Lang vóór de Bourgondische hertogen hier hun
eenheidsstaat opbouwden, hadden de quasi-onafhankelijke vorstendommen der
Nederlanden (Holland, Brabant, Vlaanderen) intense economische en culturele
banden gesmeed, waaruit ze met een merkwaardig besef van collectieve baat, de
energie putten voor een bewust streven naar politieke zelfstandigheid tegenover
de hen omringende grootmachten. De komst van de Bourgondiërs in de Nederlanden
was echter wel een nieuwe stimulans voor de cultuur, net als voor de economie
trouwens. Hertog Filips de Stoute spiegelde zich ten zeerste aan zijn koninklijke
Franse broer, Karel V, die net zoals hij niet erg gesteld was op wapengekletter en
veldtochten, en veeleer in de ban was van de subtielere charmes der diplomatie en
het koketteren met kunstenaars en intellectuelen. Al vóór zijn formele opvolging in
Vlaanderen, in 1384, stimuleerde Filips artisten van hier als verlicht mecenas en
bibliofiel. Klaas Sluter had hij jarenlang in dienst om nabij Dijon zijn mausoleum te
bouwen, de beroemde Mozesput.
Een tweede, niet minder expliciete impuls van de politiek op de cultuur manifesteert

zich rond 1430. Hertog Filips de Goede is dan net klaar met de eerste grote
territoriale afronding van zijn Bourgondische eenheidsstaat, en heeft op de
internationale scène de koers gekozen van de vrije hand, los van Engelse en Franse
allianties. Hij deed dit niet om zich in een provincialistische schelp terug te trekken,
maar om, los van de grootmachten, zelf een grootmacht te worden. Filips wilde van
zijn hof een prestigieus centrum maken, waar men in Europa naar opkijkt, omdat
het een specifieke socio-culturele identiteit bezit. Hij streefde naar een Bourgondische
hofcultuur, herkenbaar en erkend als nieuw en origineel. Hij laat de opkomende
ster, schilder Jan van Eyck, uit het Hollandse Hof overkomen. Van Eyck en zijn
collega's, schilders en musici, zullen voortaan ingezet worden als culturele
diplomaten, symptoom van de nieuwe public-relations-dimensie van het mecenaat.
In januari 1430, naar aanleiding van de grootse feesten rond zijn huwelijk met de
Portugese koningsdochter, richtte Filips de Orde van het Gulden Vlies op, een
selecte club om de besten in de samenleving te eren en aan zich te binden; een
nadrukkelijk uithangbord vooral om in het Europese ridderlijke society leven een
plaats op te eisen. Geen wonder dat deze oprichting en het huwelijk, met zijn culinaire
extravaganties en zijn toen al befaamde Bourgogne-wijnen, nóg een kenmerk van
Bourgondische cultuur, als een grootse show van de Bourgondische theaterstaat
geënsceneerd werden in het cosmopolitische Brugge. De internationale kooplui
konden prompt de boodschap naar heel Europa doorspelen. Ze waren overigens
al begonnen met het nabootsen van het modieuze high-society leefpatroon van het
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Bourgondische hof, door bij dezelfde Vlaamse meesters als de hertog panelen en
triptieken te bestellen.
Ik kom tot mijn derde structurele factor: de sociaal-economische gevarieerdheid

van de Nederlanden, als basis van socio-culturele rijkgeschakeerdheid. De Lage
Landen waren in de vijftiende eeuw niet één grijs geheel met één economische
monocultuur, en met één enkel type van elite. Vlaanderen en Brabant telden, net
als Italië, grootsteden, zoals Gent, met zijn 64000 inwoners de tweede grootste
stad, na Parijs, ten noorden van de Alpen. Maar er waren ook middelgrote centra
van ca. 20000, en zelfs vele kleine stadjes van minder dan 5000 inwoners. Dat
betekende sociologisch een waaier met significante verschillen in attitudes, in
openheid of conservatieve beslotenheid. Bovendien hadden die types elk hun
specifieke economische signatuur. Gent en Mechelen zijn textielindustriesteden;
Brugge, Antwerpen en Middelburg zijn havens; Dinant produceert luxe metalen. Die
steden rivaliseren met elkaar voor de palmen van rijkdom en prestige, beschouwen
zich zoals de zelfbewuste Italiaanse stadstaten, als de navel van de wereld, bron
voor een enorme, ook culturele, prestatiegerichtheid. Door de emulatie-geest
snoepen ze elkaar knappe technici af. Mobiliteit, althans in de zin van migratie, is
heel frequent in de late Middeleeuwen. Ook kunstenaars zijn vaak ‘varende luyden’.
Ze komen bij voorkeur af op steden met een open venster op de wereld (Genua,
Venetië, Brugge), waar technische innovaties, zoals in de veertiende eeuw het
mechanisch uurwerk, het eerst geïntroduceerd worden, en waar dan ook de
bereidheid het grootst is om artistieke avant garde naar waarde te schatten en een
kans te gunnen.

Het feit dat de Nederlanden, meer dan de omringende landen, zo sterk verstedelijkt
waren (34 % globaal, en in Vlaanderen en Holland nog meer), had normaal moeten
leiden tot een uitgesproken nadruk op stedelijk-burgerlijke cultuurpatronen. Deze
eenzijdigheid werd weggenomen door de aanwezigheid van een vorstenhuis met
een even zelfbewuste adellijke culturele uitstraling, en het voorkomen binnen die
Nederlanden van overwegend agrarische gewesten, zoals Artesië en Luxemburg.
Verder was een gebied als Luik essentieel op metaalindustrie gericht, Vlaanderen
op textiel, binnen het geheel van de regio een onbetwistbaar economisch pluspunt.
Ook inzake bevoorrading met het levensnoodzakelijke graan zijn de graanschuren
van Artesië, Gelre en Friesland een permanente levensverzekering voor de
hyperstedelijke gewesten in slechte oogstjaren. Economisch complementair, maar
ook cultureel complementair. De Oudenaardse tapijten, de Brusselse houtretabels,
de Luikse edelsmeedkunstvoorwerpen, Brugse handschriften, waren zeer diverse
export-produkten voor een gevarieerd en verwend internationaal publiek.
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De binnenlandse markt in de Nederlanden was al even gediversifieerd. De trend
werd er bepaald door uiteenlopende elites, als zovele smaakmakers. Maar zelfs
binnen één sociale groep, zoals de stedelijke bourgeoisie, liepen de motivaties voor
mecenaat en investeren in kunst behoorlijk uiteen. Toen de Brugse
koopman-burgemeesterWillemMoreel zichzelf, zijn echtgenote en zijn vele kinderen
door Memling liet afbeelden, zal hij daarmee ongetwijfeld uitdrukking hebben willen
geven aan zijn grenzeloze trots op een geslaagde carrière en een model van een
huwelijk. Heel anders bij de Gentse burgersfamilie Vijdt-Borluut, die van 1420 tot
1432 de twee Van Eycks zomaar een Lam Gods lieten componeren voor hun kapel
in de St. Janskerk. Naast status zit hier een kluwen van morele schuldgevoelens
en afkoop van oneer in de familie op de achtergrond, maar ook intellectualistische
interesse voor een paneel boordevol religieuze en filosofische symboliek. Die was
de mecenas en zijn schilders bijgebracht door de bescheiden maar boeiende
persoonlijkheid van de parochiepastoor van de familie Vijdt, Jan van Impe, die een
rijk Rooms leven wist tot stand te brengen in de wijk rond St. Jan. Beleggen in
prestige via kunst was uiteraard geen monopolie van burgers. De toon werd
ruimschoots aangegeven door de Bourgondische hertogen en het brede milieu van
diens hof en administratie.
Ook bij de hertog was de ijdelheid van de zijpanelen onuitputtelijk. Bij zijn

topmedewerkers evenzeer. Kanselier (eerste minister) Nicolas Rolin kon het evenmin
laten, samen met de madonna, te poseren voor top-vedette Jan van Eyck, zoals
het zijn stand paste.
Merkwaardig bij het vorstelijk mecenaat is echter de sterke specificiteit ervan.

Terwijl de stedelijke opdrachtgevers zich uitleven in monumentale kunst, zoals
grootse kerken, stadhuizen, hoge retabels, naast portretschilderijen, legde het hof,
omwille van zijn ambulant karakter, het accent eerder op kleinkunst die zich leent
tot frequente verplaatsingen: tapijten, die ze in koffers van het ene paleis naar het
anderemeezeulden om er epaterende recepties, ook akoestisch, mee op te luisteren,
juwelen om zowel echtgenotes als hertogelijke maitresses te paaien, de eenmalige,
vluchtige, zij het sublieme uitvoering van Vlaamse polyfonisten. De hertogelijke
grafmonumenten, zoals Champmol en Brugge, zijn de ironische uitzondering, alsof
de vorsten pas daar tot rust wensten te komen.
Iets meer sedentair cultureel leven is uiteindelijk toch tot stand gekomen zodra

de hertogen iets permanenter gingen resideren te Brussel, en nadien Mechelen.
Het situeerde zich dan vooral op het vlak van literatuur, poëzie en muziek. Dit geldt
trouwens ook voor secundaire ‘administratieve’ centra, zoals de bisschops-
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zetels Luik, Utrecht en Kamerijk. Heel wat hoge geestelijken waren politiek benoemd
door de hertogen, waren vaak zelfs leden van de vorstelijke familie, en wensten
daar uitdrukking aan te geven door als tweederangsmecenasssen de Bourgondische
hofstijl na te bootsen. Hetzelfde geldt voor de adel in de Nederlanden, die via
ambassadeursposten en hofambten nog rechtstreekser in het Bourgondische
establishment geïntegreerd was. En net als de hertog was Filips van Croy, raadsheer
en gouverneur voor zijn vorst, verwoed bibliofiel en opdrachtgever voor Rogier van
der Weyden, die voor zijn portret stilistisch nauwelijks onderscheid maakte met dat
van de hertog.

Na het ruimtelijk kader moeten we ook het chronologisch gegeven verklaren.Waarom
stroomde precies tussen 1420 en 1470 een dergelijke massa creatief talent naar
enkele kernen als Brugge, Doornik, Brussel, Gent en Leuven? Hangt het samen
met het feit dat blijkens recente economisch-historische analyses alle indicatoren
een economische hoogconjunctuur aanwijzen tussen 1440 en 1470 en dat tussen
1400 en 1475 het handelsvolume in de Nederlanden verdubbelde? Hangt het samen
met de vaststelling dat van 1420 tot 1470 de Nederlanden goeddeels gespaard
bleven van oorlogen, zodat kroniekschrijver Philippe de Commynes met recht en
reden de Nederlanden toen kon kenmerken als ‘terres de promission’, landen van
belofte, met politieke en sociale vrede, lage belastingen en stabiele koopkracht?
Een bewijs in het negatieve voor deze band tussen kunst en commercie ligt in de
overname rond 1500 van de rol van Brugge als internationaal centrum door
Antwerpen. In 1515 verliet schilder Gerard David Brugge, waar hij zovele triomfen
oogstte, voor het nieuwe modieuze centrum Antwerpen. Hij was niet de enige.
Kunstenaars reageerden kennelijk zeer gevoelig op de economische conjunctuur.
Het zou naïef zijn deze samenhang tot een theorie te promoveren. Het mercantiele
is voor artisten een niet onaardige factor, geen determinisme. Kunst als die van de
vijftiende-eeuwse Gentse schilder Hugo van der Goes is allicht meer ontsproten
aan diens persoonlijke wanhoop en frustratie. De minder rooskleurige facetten des
levens waren trouwens evenzeer een inspiratiebron als de glamour van de
Bourgondische high society voor althans enkelen onder de artisten van toen. Voor
een niet onbelangrijk aantal ingezetenen vertoonden de Nederlanden inderdaad,
naast veel welvaart, ook veel ellende en armoede. De meeste ambachtslui en
arbeiders uit de textiel- en metaalnijverheid hadden in de gunstige jaren der vijftiende
eeuw een stabiele koopkracht. Toch was er, zelfs in de goede jaren, een groep van
20 à 25 % die structureel onder de armoedegrens zat en voedselsteun behoefde.
En in de crisisjaren 1416-1433 en 1474-1496 tuimelden ook veel geschoolde
arbeiders, zij het tijdelijk, onder die grens.
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Heel wat kunst der vijftiende eeuw beeldt armoede uit, bedelaars, kreupelen,
ziekenzalen. Was die kunst dan bestemd voor de volksklasse of de armoezaaiers?
Allicht niet. De studie van de negentiende-eeuwse fictie-literatuur heeft ons geleerd
dat haar functie er een is van het verzachten van spanningen in de realiteit door
een compenserende keuze van thema's, als een vlucht uit de als miserabel of saai
ervaren eigen leefwereld. De miserie-taferelen zullen dus wel bedoeld zijn voor de
gegoeden om bij hen solidariteit en caritas op te wekken.
Was de kunst der vijftiende eeuw dan helemaal niet voor de brede massa

bestemd? Het theater had alvast een breder maatschappelijk publiek, zoniet kunnen
we de censuurmaatregelen rond 1500 tegen rederijkerstoneel, gevaarlijk geacht
voor de sociale vrede, niet begrijpen. Maar ook de schijnbaar elitaire schilderkunst
heeft die sociale dimensie gehad. Van der Weydens Laatste Oordeel hing in de
ziekenzaal van Beaune als religieuze boodschap èn om de zieken tot dankbaarheid
op te wekken jegens de erop afgebeelde milde mecenas Nicolas Rolin, stichter van
het hospitaal. Kunst had dus een maatschappij-bevestigende rol, kon stabiliserend
werken door schrik en eerbied op te wekken voor burgerlijke en kerkelijke overheden,
en het systeem van ordehandhaving waarvan ze de waarneembare gedaante
vormen. Eeuwenlang hebben kerkportalen die functie vervuld, met hun hallucinante
uitbeelding van de hel en de hoopvolle Engelen als alternatief. De gevisualiseerde
bijbel voor de analfabeten. Vele panelen en triptieken streelden in eerste instantie
de ijdelheid der opdrachtgevers, maar ze bevatten voldoende ingrediënten van
universele emoties en ideeën om ontcijferbaar te zijn, ook door eenvoudige
volksmensen, bij wie men de bekoring der sociale revolte wou wegnemen. De
boodschappen moesten wél duidelijk zijn. En ze waren velerlei.
De religieuze: er zijn weinig madonna's zo frêle en onthecht uitgebeeld als die

van Memling. Maar dezelfde Memling creëerde ook erotische dames en voor Van
Eyck waren deze levensgenietende signalen evenmin vreemd. Dirk Bouts
moraliseerde over rechtvaardige en onrechtvaardige rechters. Van der Weyden
inviteerde met zijn verbluffende composities en kleurenrijkdom tot gulzig genieten
van pure artistieke schoonheid. Van der Goes daalde af naar regionen waar
religieuze diepgang huist, maar ook paniek en twijfel. Het diepst groef Jeroen Bosch
met zijn kritiek op menselijke kleinheid en egoïsme, met zijn waarschuwing tegen
de wrede oorlog, met zijn oproep tot medeleven voor verstotenen en marginalen.
En dat in een surrealistische, Danteske, soms twintigste-eeuwse Dali-achtige
vormentaal.

Ik besluit met een vijftiende-eeuws paneel dat theoretisch de bruiloft van Kana
voorstelt, maar, zoals toen gebruikelijk, een

Colloquium Neerlandicum 10 (1988)



376

eigentijds, vijftiende-eeuws kader, vijftiende-eeuwse kledij en toestanden hanteerde.
We zien dus fuivende Vlaamse stedelijke patriciërs. Ze genieten van Bourgondische
wijn. En de hertog (Filips de Goede) is door de kunstenaar stiekem in het schilderij
binnengesmokkeld op de hoek der tafel rechtsboven, als ware hij een incognito-gast
op het feest van Kana, zeg maar Vlaanderen. Symbiose van hof- en stadscultuur.
Het paneel is tevens symbool voor de wereldwijde waardering van deze kunst: het
hangt namelijk in de National Gallery in Melbourne.
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Resoluties

I.

Het Tiende Colloquium Neerlandicum bijeen te Gent, dringt bij de geëigende
autoriteiten aan op het instellen van een instituut voor Nederlandse grammatica,
als tegenhanger van, of in nauwe samenwerking met het Instituut voor Nederlandse
Lexicologie, met als taken: het verzamelen van reacties op de AlgemeneNederlandse
Spraakkunst (ANS) en het voorbereiden van toekomstige nieuwe drukken van de
ANS door onderzoek naar de structuren van de Nederlandse taal en het stimuleren
daarvan, alsmede het voorbereiden van een gezaghebbende klankleer van het
Nederlands. Het Colloquium dringt er bovendien op aan dat er bij de
sollicitatieprocedure voor een dergelijk instituut (en andere instellingen die de
Neerlandistiek betreffen) actief onder de van huis uit niet-Nederlandstalige neerlandici
extra muros wordt geworven zodat de belangen van de neerlandistiek in het
buitenland ter plaatse behartigd kunnen worden.

II.

Het Tiende ColloquiumNeerlandicum heeft met belangstelling kennis genomen van
het bestaan van de publikaties Dutch Heights en Dutch Arts. Het colloquium blijft
het echter zeer betreuren dat het door het Negende Colloquium voor de doeleinden
van de docenten extra muros zo waardevol geachte initiatief van de Stichting Ons
Erfdeel om een Engelstalig tijdschrift over de Nederlandse cultuur in ruime zin uit
te geven, nog steeds niet is gerealiseerd. Het colloquium dringt er derhalve nogmaals
met kracht op aan dat de Nederlandse overheid de nodige steun beschikbaar stelt
om het project alsnog te helpen realiseren.

III.

Het Tiende Colloquium Neerlandicum gaat volledig akkoord met de
conclusie/aanbeveling op grond van de IVN-enquête 1987 dat uitbreiding van het
aantal zomercursussen of uitbreiding van het aantal beschikbare plaatsen op
bepaalde zomercursussen dringend gewenst is. Verder wijst het Colloquium er op
dat de communicatie naar de docentschappen over de Vlaamse zomercursussen
vanuit de betreffende Belgische instantie nog zeer voor verbetering vatbaar is en
beveelt dan ook aan dat zij hier nota van neemt en die situatie inderdaad aanstonds
verbetert.
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IV.

Het colloquium beveelt aan een voorlopig eenmalig symposium te laten houden ter
informatie van buitenlandse hoogleraren en docenten in de Germanistiek die zelf
geen Nederlands kennen, maar uit hoofde van hun functie de studie van de
Nederlandse taal en cultuur aan hun universiteit kunnen bevorderen.

V.

Het colloquium is van mening dat voor het moderne onderwijs in de Nederlandse
taal en cultuur aan buitenlandse onderwijsinstellingen film-, video- en
geluidsbandmateriaal onmisbaar is. Aangezien het tot nog toe onmogelijk is gebleken
dit materiaal regelmatig ter beschikking te krijgen, dringt het colloquium aan op de
spoedige stichting van een centrale film-, video- en fonotheek waaruit op eenvoudige
wijze 16 mm-kopieën van recente Nederlandstalige speelfilms, videobanden van
Nederlandstalige televisieprogramma's en geluidsbanden van radioprogramma's
(waarbij met name gedacht wordt aan geschikt materiaal van de Nederlandstalige
Wereldomroep in Brussel en Radio Nederland Wereldomroep) geleend kunnen
worden.
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Ministerie van Onderwijs en WetenschappenMw.mr. E. Gremmé-Willekes
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Vrije Universiteit AmsterdamDr. J.H. Hulstijn
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Universität-Gesamthochschule DuisburgMw. B. Kehnen, M.A.
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