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REDACTIONEEL

Ahum!
‘The words ﬂowed softly and without meaning through his brain, an unending
stream of nonsense syllables that eventually metamorphosed into a cosmic hum,
and allowed other ideas to bubble up.’
John Sandford: Certain Prey (1999)
De ochtend van de eerste september was eigenaardig. Er hing iets in de lucht. Alles was anders. Pas
toen we onze elektronische brievenbus openden,
werd alles duidelijk. We leefden en leven plots in
een andere wereld. De Faculteit der Letteren heeft
opgehouden te bestaan. Voortaan is het Faculteit
der Geesteswetenschappen. Het gevoel is overweldigend. Zo moeten de mensen zich op 1 januari
1501 gevoeld hebben: de duistere Middeleeuwen
waren eindelijk afgelopen, de Moderne Tijd was
aangebroken. En om dit alles nog eens te benadrukken, kreeg iedere universiteitsmedewerker een
nieuw e-mailadres: ‘let’ werd vervangen door...?
Jawel: ‘hum’. Het geluid van zoemende bijen? Nee!
Het moet wel de afkorting van het Engelse woord
humanities zijn. Zo heten ‘onze’ Letterenfaculteiten

immers in de zo bewonderde USA. Het Nederlands wordt dus weer opgeofferd.
En nu gaan er ook kwade geruchten dat
de Opleiding Nederlands wordt afgeschaft. Niet
‘swingend’ genoeg waarschijnlijk. In de nabije toekomst kan men dus wél in de Nederlandse Taal- en
Letterkunde afstuderen in bijvoorbeeld Duitsland,
Polen, Hongarije, Amerika, Japan en Zuid-Korea,
maar niet meer in Leiden. Siegenbeek draait zich
om in zijn graf. Gelukkig is er één lichtpunt: deze
nieuwe, verse Metaal, met weer een keur aan artikelen uit en over alle vakgebieden van de Leidse
neerlandistiek. Voldoende stof om weer in een
goed humeur te geraken, hopen wij. Wij wensen
u veel leesplezier.

SIEGENBEEKLEZING 2008
Gekaapte brieven onder historische en taalkundige loep
Literaire en ambtelijke taal van de zeventiende en achttiende eeuw is in ruime mate overgeleverd en onderzocht, maar alledaagse taal uit die periode kennen we
nauwelijks. Sinds kort opent een unieke brievencollectie nieuwe perspectieven. Het gaat om de collectie
Sailing letters, een verzameling van ca. 38.000 Nederlandse brieven en documenten, een ‘bijvangst’ van de
buit die Engelse kapers in de zeventiende en achttiende
eeuw veroverden op Nederlandse schepen. Jarenlang
werden deze brieven – sommige zelfs ongeopend –
bewaard in Engelse archieven en keek niemand naar ze
om. Maar recentelijk is daar verandering in gekomen.
Deze buitgemaakte brieven van mannen, vrouwen en
zelfs kinderen maken onderzoek mogelijk naar het
onbekende Nederlands van grote groepen in de zeventiende- en achttiende-eeuwse samenleving. De Siegenbeeklezing 2008 gaat over de taal van deze brieven,
over de schrijvers en hun onderwerpen. Roelof van
Gelder en Marijke van der Wal zullen laten zien welke
opwinding deze collectie onder historici en taalkundigen teweegbrengt. Want: wat kunnen we allemaal wel
niet doen met dit prachtige onderzoeksmateriaal?

Roelof van Gelder is redacteur bij NRC Handelsblad.
Hij studeerde geschiedenis aan de Universiteit van
Amsterdam en publiceerde veel over cultuurhistorische
onderwerpen en over de VOC. Onlangs verscheen zijn
boek Zeepost, Nooit bezorgde brieven uit de 17de en 18de
eeuw.
Marijke van der Wal is bijzonder hoogleraar Geschiedenis van het Nederlands aan de Universiteit Leiden.
Per 1 september 2008 is haar door NWO gesubsidieerde onderzoeksprogramma van start gegaan: Letters
as loot. Towards a non-standard view on the history of Dutch.

De Siegenbeeklezing 2008 zal plaatsvinden op
vrijdag 28 november a.s.
Aanvang: 20.15 uur (zaal open: 19.30 uur).
Toegang: gratis voor Siegenbeekleden; € 2,50 voor studenten
en € 5,00 voor ieder ander.
Locatie: Zaal 148, Lipsiusgebouw, Cleveringaplaats 1, Leiden
Aanmelden: graag vóór 20 november a.s. via
bestuur@siegenbeek.nl
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INTERVIEW

‘Diep in mijn hart ben ik toch
vooral een schoolmeester’
Interview met Ton van Haaften
Na negen jaar besturen staat Prof. dr. Ton
van Haaften weer wekelijks in de collegezaal.
Hij geniet daar zichtbaar van. “Studenten zijn
scherp,” aldus de hoogleraar Taalbeheersing.
Zijn nieuwe baan betekent niet per deﬁnitie
minder drukte: “Het verschil is niet het aantal
uren, maar nu ben ik baas over mijn eigen
agenda. Als bestuurder word je geleefd.”
Wij spraken met Ton van Haaften over juridische
taal: “De formulering telt”, de universiteit: “De
prachtigste instelling die er bestaat.” en Paul van
Ostaijen: “Expressiviteit, optimisme, enthousiast
zijn: dat vind ik aantrekkelijk.”
Komt u uit een ‘taalfamilie’?
Dat is moeilijk te zeggen. Ik ben van mijn familie
de eerste die rechtstreeks vanaf de middelbare
school naar de universiteit ging. Ik ben ook de
jongste. Al mijn broers en zussen hebben eerst de
MULO gedaan en zijn daarna via het avondonderwijs uiteindelijk wel gaan studeren. Ik kom niet uit
een milieu waarin studeren vanzelfsprekend was.
Maar ik denk wel dat mijn gezin talig was. Er werd
veel voorgedragen, gediscussieerd en gezongen.
Ook werden veel gedichten en verhalen voorgelezen. Zelf deed ik op de middelbare school mee
aan declamatiewedstrijden, waarbij je een gedicht
moest voorlezen. Zowel mijn broer als ik hebben
een keer een prijs in de wacht weten te slepen,
beiden met gedichten van Paul van Ostaijen. Dat
is één van mijn favoriete dichters.
Hoezo bent u dan toch in de taalkunde terechtgekomen?
Op de universiteit werd ik door de taalkunde verleid. De Chomskyaanse taalkunde kwam in die tijd
juist op. Amsterdam vormde het centrum daarvan;
er zaten heel goede docenten. Je werd als student
met het nieuwste van het nieuwste in aanraking
gebracht. Ook kwamen er veel gastdocenten uit
de Verenigde Staten over de vloer. Ik werd er al in
het eerste jaar door gegrepen. De studie bestond
in mijn tijd uit een kandidaats van vier jaar en een
doctoraal van twee jaar. De studie duurde dus
zes jaar en het werd niet op prijs gesteld als je er
sneller over deed. Het gaf je de gelegenheid om
er allerlei dingen naast te doen, bijvoorbeeld bij
andere opleidingen. Ik heb toen colleges gevolgd
bij Algemene Taalwetenschap en bij Cognitieve
Psychologie.
4
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U hebt zich veel beziggehouden met juridisch Nederlands.
Wat is daar fascinerend aan?
Taal heeft altijd consequenties, we doen er handelingen mee. Maar in de rechtspraak heeft de keuze
voor een bepaalde formulering en interpretatie
directe gevolgen: iemand kan worden veroordeeld
op grond van een bepaalde uitleg van een artikel.
Wat mij fascineert is hoe die interpretaties tot
stand komen en hoe je door taalgebruik beslissingen kunt sturen. Dat boeit me eigenlijk in alle
vormen van taalgebruik, ook in gesprekken zoals
wij die nu voeren. Juridische taal is natuurlijk
taal in een institutionele context. Die context
geeft je bijna een laboratoriumsituatie: effecten
van taalgebruik die zich in normale situaties ook
voordoen, zie je in de context van het recht veel
scherper. Voorwaarde daarvoor is wel dat je jezelf
in het recht verdiept. Ik raakte betrokken bij een
taalvaardigheidprogramma van de rechtenfaculteit
van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daar heb
ik die belangstelling opgedaan. In een bepaald
geval ging het om de vraag: hoe deﬁniëren we het
begrip ‘woonhuis’? Op grond van een taalkundig
discutabele uitleg werd iemand tot een hoge schadevergoeding veroordeeld. Dat soort discussies

over taal vind ik interessant. In het recht wordt
al eeuwen scherp nagedacht over de interpretatie
van taaluitingen.

verschillende fasen. Ik heb hier in Leiden gesolliciteerd op de nieuwe functie van directeur onderwijs,
omdat ik vond dat ik aan de Juridische faculteit in
Rotterdam na twaalf jaar wel aan mijn grenzen zat
Heeft uw talige achtergrond uw manier van besturen bewust wat betreft onderzoek en onderwijs. Ik begon in
beïnvloed?
herhaling te vallen. Daar heb ik over het algemeen
Mijn collega’s zeiden altijd van wel. Het cruciale een vrij grote hekel aan. Ik wilde bovendien terug
woord is ‘bewust’. Onbewust maak je natuurlijk naar een letterenfaculteit, met een intellectueel
wel gebruik van de kennis die je hebt van taalge- goed klimaat. Er lopen interessante mensen rond,
bruik. De keren dat je bewust gebruik maakt van die kennis hebben van de meest uiteenlopende
je talige achtergrond zijn op een hand te tellen. onderwerpen.
Maar ik stond wel bekend als de man met het rode
Hier in Leiden ben ik toen aangenomen
pennetje. Dit soms tot ergernis van beleidsambte- op een bestuurlijke functie, maar ik wilde er ook
naren. Die zullen me ononderwijs en onderzoek
getwijfeld een oude zeur
naast gaan doen. Dat
hebben gevonden. Maar
‘Ik stond wel bekend als de kwam er aanvankelijk niet
de formulering telt. Zeker
van, als gevolg van de
als je vervelende, moei- man met het rode pennetje’ invoering van de BaMalijke of zelfs dramatische
structuur. Ik vind dat het
beslissingen moet nemen.
bestuur gedaan moest
In ontslagbrieven maakt de manier van zeggen veel worden door mensen die zelf ervaring hebben in
uit. Daar heb ik altijd heel scherp rekening mee onderwijs en onderzoek. Als je dat vindt, moet je
gehouden. Daar zou elke bestuurder op moeten daarin ook je eigen verantwoordelijkheid zien. Ik
letten. Ik denk dat ik daar wel nadrukkelijk mee voel me verbonden met universiteit, ik vind het de
bezig ben geweest.
prachtigste instelling die bestaat. Het leek me ook
zinnig om eens boven het niveau van mijn eigen
Waarom hebt u de overstap gemaakt, van bestuur (vice- opleiding uit te stijgen. De Leidse letterenfaculteit
rector) naar onderwijs?
is de breedste van Nederland. Ik wilde weten wat
Teruggaan was een bewuste keuze. Er gaat niets daar te koop was. Het is belangrijk voor studenboven onderwijs en onderzoek. Besturen moet je ten en medewerkers om over de grenzen van hun
niet te lang doen. Ik vind dat je er dommer van vakgebied heen te kijken. Meer interdisciplinariteit,
wordt, of eigenlijk word je er niet slimmer van. Je dat was ook de gedachte achter de invoering van
doet inzichten op die wel belangrijk zijn, maar die het bijvakkensysteem.
in intellectueel opzicht geen uitdaging vormen.
Ik wilde graag meer onderwijs geven,
Waarom ik daar dan ben ingestapt? Dat verliep in maar er kwamen twee kinken in de kabel. De Letterenfaculteit werd kort na mijn indiensttreding
geconfronteerd met een zeer snelle wisseling van
decanen en dat is niet goed. Zo kwam het dat het
College van Bestuur vroeg of ik decaan van Letteren wilde worden. Ik zei: “Ik doe het echt niet
langer dan drieënhalf jaar, tot 1 september 2005.
Dan wil ik terug naar het onderzoek.” Maar na
drie jaar werd Douwe Breimer naast rector ook
voorzitter van het College van Bestuur. Die wilde
daarom een vicerector naast zich, liefst een alfa of
gamma, want hij is zelf bèta. Ik had bestuurlijke
ervaring en was op de hoogte van de universitaire
discussies. Ik stemde dus in, maar slechts voor één
jaar. Uiteindelijk werd het twee jaar. In totaal ben
ik negen jaar uit het onderwijs geweest. Als ik nu
niet had besloten terug te gaan, had het niet meer
gekund.
Hoe bevalt het geven van colleges bij de opleiding Nederlands?
Dat bevalt uitstekend. Ik word elke dag bevestigd
in mijn keuze. Ik wilde dit jaar (2007-2008, red.)
veel onderwijs geven om terug te komen in het vak.
Je moet veel lezen en studenten zijn scherp. Die
maken je af als je onvoorbereid op college komt.
Metaal 5 (2008) nummer 2
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Daarnaast wilde ik het programma goed leren kennen en snel bekend raken bij de studenten, zodat
ze ook scripties bij me zouden gaan schrijven. Dat
is allemaal gelukt.
U hebt zelf gezegd dat uw hart bij onderwijs en onderzoek
ligt. Dat zijn verschillende dingen. Wat trekt u het meeste
aan?
Ik kan niet zeggen dat ik het ene leuker vind
dan het andere. Maar ik zou nooit alleen op een
onderzoeksinstituut willen werken. Ik ben altijd
onderwijs blijven geven. De kern is dat hier
studenten rondlopen. Academische vorming is
belangrijk. Het verschil tussen iemand die academisch is opgeleid en iemand die dat niet is, is
moeilijk onder woorden te brengen. Maar je merkt
het in de praktijk: het is een soort houding, een
benadering. Diep in mijn hart ben ik toch vooral
een schoolmeester.
U bent actief binnen de nieuwe master ‘Het politieke
debat. Geschiedenis en Retorica’. Hoe is het idee hiervoor
ontstaan?
Dat idee is ontstaan in gesprekken tussen Henk
te Velde, hoogleraar in de vaderlandse geschiedenis, en mij. We bleken dezelfde belangstelling te
hebben. Die kun je in het onderzoek delen, maar
ook in het onderwijs. Te Velde heeft onderzoek
gedaan naar politieke culturen. Dat sluit aan bij
mijn belangstelling voor taalgebruik. Maar ook
de actualiteit heeft meegespeeld in de beslissing

om deze master te ontwikkelen. Van iemand als
Wilders weten we dat hij bewust nadenkt over de
woorden, beelden en strategieën die hij gebruikt.
Het debat is terug in de politiek. Je ziet daarin
ook een golfbeweging in de geschiedenis. Daarom
dachten we: we moeten studenten de mogelijkheid bieden zich systematisch met debat bezig te
houden in de masterfase.
6
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Waar hoopt u dat uw studenten Taalbeheersing terechtkomen?
Ik hoop dat mijn studenten op posities terecht
zullen komen waar ze iets kunnen betekenen, bijvoorbeeld in het onderwijs. Het is niet populair,
maar je kunt er iets betekenen. In het middelbaar
onderwijs kun je bijvoorbeeld veel met debat
doen. Maar studenten kunnen ook gaan werken
als beleidsmedewerker op een ministerie of als

‘Jezelf organiseren, daar
moest ik aan wennen’
voorlichter voor een groot bedrijf. Het voordeel
van Taalbeheersers is dat ze op veel verschillende
terreinen terecht kunnen komen. Ik ben blij met
die ontwikkeling: wat juristen en economen kunnen, kunnen wij ook. Maar ik ben bedroefd over
het feit dat het is doorgeslagen naar de andere
kant en dat er steeds minder academici voor de
klas staan.
Wat wilt u veranderen bij Taalbeheersing?
Veel dingen lopen goed. Momenteel ligt het accent op retorica en argumentatie. Dat zou ik wel
wat willen verbreden. Er zijn meer aspecten van
taalgebruik en ik hoop meer variëteit te kunnen
bieden. Zo kunnen studenten werken op het
snijvlak Taalbeheersing- Moderne Letterkunde.
Een student is afgestudeerd op de argumentatie
in de Max Havelaar. Maar je kunt ook denken aan
onderzoek naar argumentatie in de literaire kritiek. Ik zou op die snijvlakken programma’s willen
ontwikkelen. Daarnaast wil ik het basisprogramma
opentrekken naar taalgebruik in het algemeen. Alle
colleges worden in die zin ook wat verbreed. Het
eerstejaarscollege Retorica en Argumentatie zal
meer in verband met andere vormen van taalgebruik worden gebracht. Het college Geschiedenis
en Onderzoek van de Taalbeheersing gaat ook veranderen. Nu is het teveel een opsomming van theorieën. We moeten niet alleen aan de oppervlakte
blijven krabbelen maar ook de diepte ingaan.
Als u uw tijd als bestuurder vergelijkt met het afgelopen
jaar als hoogleraar, wat zijn dan de voor- en nadelen van
die verschillende taken? Is de druk minder geworden?
Jezelf organiseren, daar moest ik aan wennen.
Als je bestuurt, heb je allerlei vormen van ondersteuning. Ik had bijvoorbeeld twee secretaresses.
Anderzijds heb ik nu veel meer het idee dat ik baas
ben over mijn eigen tijd. De verantwoordelijkheid
in zo’n bestuursfunctie, voor de organisatie, voor
een heleboel mensen is wel veel groter. Die draag
je vierentwintig uur per dag met je mee. Dat ik die
nu niet meer heb, scheelt een slok op een borrel. In
een bestuursfunctie hoef je niet zelf je agenda bij
te houden, maar je wordt geleefd. Ik was daardoor

VENTIEL
weinig thuis. Nu ben ik dat wel weer. Vaak ben ik
thuis colleges aan het voorbereiden.

Restauratie

Wat houdt u zoal bezig buiten de Taalbeheersing om?
Ik heb geen hobby’s van het type postzegels verzamelen of modeltreintjes, hoewel je daar heel
systematisch uren mee bezig kunt zijn. Ik houd van
lezen, wandelen, ﬁetsen en theater. Ik luister ook
graag naar klassieke muziek van voor de romantiek,
maar ook naar moderner werk, zoals dat van de
Amerikaanse componist Philip Glass. Daarnaast
luister ik ook wel zo nu en dan naar popmuziek,
bijvoorbeeld van Sting. Laatst heb ik een cd van
Spinvis gekocht. Ik ben ook liefhebber van Fadomuziek (het Portugese levenslied). Verder luister
ik naar traditionele Italiaanse volksmuziek en naar
jazz.

Rijk zul je niet gauw worden van een letterenstudie, maar dat was ook niet de reden dat je
aan je studie Nederlands begon. Kies je voor
rechten, dan ligt het grote geld voor je in het
verschiet en staat het bedrijfsleven te trappelen om je een contract aan te bieden. Wat ik
niet had gedacht, was dat dit verschil zich al
zou openbaren voordat ik de arbeidsmarkt
betrad. Maar het werd al pijnlijk duidelijk bij
mijn afstuderen. Ik ging Nederlands in Leiden
studeren, mede vanwege de prachtige stad, de
historie. Een stad met de oudste universiteit
van Nederland. Met een enorme rijkdom aan
prachtige, oude gebouwen.

Wat leest u zoal?
Ik ben een ‘alleslezer’. Ik herlees ook graag boeken.
Onlangs heb ik het werk van A. Alberts herlezen.
Daarnaast ben ik bezig met het werk van Gerard
Reve. Ik lees ook graag over wetenschap, wetenschapsﬁlosoﬁe, klassieke ﬁlosoﬁe en ethiek, zoals
het werk van Spinoza. Ik ben een beetje een omnivoor wat dat betreft.

Oude gebouwen brengen echter ook risico’s
met zich mee. Zo moeten ze van tijd tot tijd
gerestaureerd worden. De studenten van de
afgelopen jaren hebben de pech gehad, dat het
Academiegebouw langdurig wordt verbouwd.
Ook de komende tijd nog mogen aankomende afstudeerders hun bul helaas niet ontvangen in het academiegebouw. Je zou denken:
mooie oude gebouwen genoeg in Leiden, dus
niet getreurd. Voor rechtenstudenten gaat die
vlieger inderdaad op: zij mogen afstuderen in
het Snouck Hurgronjehuis. Ook de student
sociale wetenschappen heeft niets te klagen
met de sierlijke kamers die het Pesthuis rijk is
(al doet de naam anders vermoeden).

Wat zijn uw plannen voor de toekomst?Blijft u in het
onderwijs/onderzoek?
Dat is een gewetensvraag. Ik heb één richtlijn. Ik
plan altijd maar voor vijf jaar. Daar houd ik me
meestal ook aan. Ik ben dan niet na een jaar weg,
maar ik bind me ook niet langer dan vijf jaar. Ik
zie het wel voor me dat ik de laatste elf jaar – ik
ben nu vierenvijftig – vooral aan onderwijs en
onderzoek blijf doen. Of ik tot mijn pensioen in
deze functie blijf, weet ik niet.
U noemde eerder in dit gesprek de poëzie van Van Ostaijen.
Wat spreekt u daarin aan, en in hoeverre zegt die poëzie
iets over u?
Ik denk dat het werk van Van Ostaijen wel iets
over mijzelf zegt. Van Ostaijen is een voorbeeld
van een expressief dichter, hoewel hij natuurlijk
een ontwikkeling heeft doorgemaakt. Het gedicht
‘Huldedicht aan Singer’ – waarmee ik die voordrachtswedstrijd heb gewonnen – is eigenlijk een
soort parodie op een reclameslogan van Singer.
Met name in dat gedicht, maar ook in veel nagelaten gedichten, vind ik expressiviteit, optimisme,
moderniteit. Enthousiast zijn, dat vind ik aantrekkelijk. Dat moet een docent ook zijn voor zijn
studenten.
Nels Fahner en Pauline Hogerheijde

Maar de letterenstudent, die is echt beklagenswaardig. Die moet zijn plaats kennen. Die
moet afstuderen in niets meer dan een bovenzaal – weliswaar opgeleukt met wat oude
schilderijen – van het LAK, sorry, het Lipsius.
De naam mag dan veranderd zijn, charme
heeft het gebouw nog steeds niet. Alle historie van Leiden ten spijt.
Jantien Dhont

Jantien Dhont studeerde in 2006 af in
zaal 148 van gebouw 1175. Zij werkt nu
als docent Nederlands op Hogeschool
Ipabo in Amsterdam en Alkmaar. Ook is
ze bestuurslid van alumnivereniging
Siegenbeek.
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ESSAY

De “Indische” Post
‘Wie na de Nederlandse letterkunde de Indisch-Nederlandse letterkunde in studie
neemt komt een nieuwe wereld binnen. Hij
zal er zich in het begin wat onwennig in voelen; hij zal zoeken naar wat hem vertrouwd is
maar ziet verschijnselen die hem vreemd zijn
en verhoudingen die hij niet kent. Niet alleen
blijkt het landschap anders, zijn de mensen
anders, zijn de sociale relaties anders, ook de
vormen waarin de schrijvers zich uitdrukken
zijn anders.’

de hand liggende bezigheid, merkt Rob Nieuwenhuys terecht op. Dit betekent echter niet dat
men niet schreef. De Indische letterkunde is rijk
aan dagboeken, brieven en reisverhalen. Ook in
dag- en weekbladen zijn er met regelmaat versjes,
korte verhalen en feuilletons te lezen.
Tijdens de werkgroep Indische weekbladen heb
ik mij bezig gehouden met het Indisch-Nederlandse publiekstijdschrift De Indische Post. Dit
weekblad, dat achttien jaar heeft bestaan (van
1921 tot 1939), bleek zoveel interessant materiaal
te bevatten dat ik er mijn masterscriptie over heb
geschreven. Omdat het te ver voert om hier alle
aspecten van het onderzoek te bespreken, beperk
ik me tot de hoofdlijnen.
Europeanisering
De Indische Post verscheen zowel in Indië als in
Nederland. De hoge oplagecijfers doen vermoeden dat het een goed gelezen weekblad was. De
inhoud van het tijdschrift is zeer divers. Naast
rubrieken over politiek, economie, sport en wetenschap is er aandacht voor actualiteiten, mode,
kunst, toneel en literatuur. In mijn scriptie heb
ik me gericht op de literaire rubrieken. Ik heb
onderzocht in hoeverre de maatschappelijke ontwikkelingen in de kolonie – en dan met name de
europeanisering van de samenleving – merkbaar
zijn in de korte verhalen, feuilletons, gedichten,
liedjes en boekrecensies.

Dit citaat uit de Oost-Indische Spiegel van Rob Nieuwenhuys was ook op mij van toepassing toen
ik in 2007 deelnam aan de werkgroep Indische
weekbladen, gegeven door Peter van Zonneveld
en Gerard Termorshuizen. Alle stromingen waar
ik me tijdens de colleges oude en moderne letterkunde in had verdiept, kon ik zo goed als vergeten. De Indisch-Nederlandse letterkunde kent
namelijk geen literaire traditie en laat zich niet
vangen in stijlsoorten.
Bovenstaande is niet verwonderlijk wanneer men
bedenkt dat het merendeel van de Nederlanders
in het voormalig Nederlands-Indië hardwerkende (vaak laaggeschoolde) planters waren. Voor
hen was het beoefenen van literatuur geen voor
8
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De europeanisering van de Indische samenleving is vanaf het begin van de twintigste eeuw
duidelijk merkbaar in Nederlands-Indië. Vóór de
eeuwwisseling is het aantal Nederlanders dat in
de kolonie woont niet groot. De gemeenschap
bestaat, onder andere vanwege een trouwverbod
van de Nederlandse overheid, voornamelijk uit
jonge ongetrouwde mannen. Het geringe aantal
Nederlandse vrouwen in de kolonie bevordert
relaties tussen Nederlandse mannen en inlandse
vrouwen. In de negentiende eeuw leven dan ook
veel Nederlanders ongehuwd samen met hun
Kirsten de Pré (1984) studeerde van 2002
tot 2007 Nederlandse taal en cultuur in
Leiden. Zij is cum laude afgestudeerd in de
moderne letterkunde. Haar masterscriptie
wijdde zij aan het Indische weekblad De
Indische Post. Momenteel werkt Kirsten
als redacteur bij Sdu Uitgevers en is zij als
buitenpromovenda gestart met een onderzoek naar Indische publiekstijdschriften.

njai - d.w.z. inlandse huishoudster c.q. minnares.
Deze samenlevingsvorm heeft tot gevolg dat de
mannen de Indische leefgewoontes overnemen.
Begin twintigste eeuw wordt, door economische
groei en technische verbeteringen, het leven in
Indië veilig bevonden voor Nederlandse vrouwen. Vanaf deze periode ziet men dan ook een
enorme stijging van het aantal vrouwen dat in de
kolonie komt wonen. Deze toename heeft gevolgen voor de leefwijze. Het leven wordt in een snel
tempo meer en meer westers, vooral in de steden,
waar de meeste vrouwen zaten. De Hollandse
leefgewoonten verdringen de Indische gebruiken.
Geleidelijk wordt de Indische leefwijze ingeruild
voor een westerse. Mede door deze maatschappelijke ontwikkeling ontstaat er een (grotere) kloof
tussen Nederlanders en inlanders.
De resultaten van mijn onderzoek laten zien dat
de europeanisering van de Indische maatschappij tot grote kwantitatieve en inhoudelijke veranderingen heeft geleid in de bijna twintig jaar aan
literaire rubrieken in De Indische Post. Ik zal dit aan
de hand van twee rubrieken illustreren.
Rubrieken
In de rubriek ‘Het lied van de week’ is van 1921
tot 1934 wekelijks een liedje te lezen. Slechts 17%
van het totale aantal liedjes heeft een Indisch getint onderwerp. Helemaal opvallend is het verschil in percentage in de tijdspannen voor en na
1930. Het aandeel Indisch getinte liedjes is in de
periode 1930-1934 maar liefst 10% minder dan in
de periode 1921-1929.
Onderwerpen die vaak aan bod komen zijn het
alledaagse leven in de kolonie, loﬂiederen op Indië en de gewoonten en gebruiken in het land,
maar ook minder vrolijke liedjes over verveling,
eenzaamheid en heimwee. Een voorbeeld hiervan is ‘De eenzame’, een lied over een eenzame
planter.

als mysterieuze waarzegster of als domme baboe
[vrouwelijke bediende] in de liedjes voor.
Korte verhalen verschijnen achttien jaar lang in
de rubriek ‘De 1001 I.P. verhalen’. Het Indische
aandeel is ruim 14%, maar na 1930 is ook in deze
rubriek een afname (van ruim 11%) te constateren. Deze afname wordt mede veroorzaakt door
de opkomst van het Engelse detectiveverhaal.

Evenals in de liedjesrubriek wordt in de korte
verhalen alleen in de eerste jaargangen gesproken
over ‘njai’s die om elken hoek naar je uit loeren’.
Later komt de inlandse vrouw in de verhalen nog
een paar keer voor als onderdanige baboe, maar
zelfs in deze rol verdwijnt ze van het toneel. Deze
ontwikkeling is niet alleen bij inlandse vrouwen
te zien. De gehele inheemse bevolking krijgt een
steeds kleinere plaats in het verhaal: van regelmatig een hoofdrol, naar af en toe een bijrol.
Veranderingen
De veranderingen in de Indische maatschappij
zijn een mogelijke verklaring voor de genoemde
veranderingen in de twee literaire rubrieken. De
afname van het aantal Indische bijdragen hangt
samen met het verdwijnen van de Indische leefwijze onder de Nederlandse bevolking. De wes-

[...]
Nu zit ik hier… alleen, alleen
En voel me altijd zo verlaten.
Driehonderd koelies om me heen,
[koelie = (meestal inlandse) landarbeiders]
Waar ik geen woord mee weet te praten.
[...]

Deze onderwerpen komen voornamelijk in de
eerste jaargangen van De Indische Post voor. Een
andere opmerkelijke verandering heeft te maken
met de rol van de inlandse vrouw. In de eerste jaren wordt zij regelmatig neergezet als verleidster
of minnares van Nederlandse mannen. In latere
jaargangen komt de inlandse vrouw alleen nog

terse leefstijl zorgt er vermoedelijk ook voor dat
er na 1926 geen loﬂiederen op Indië meer voorkomen en dat inlanders niet of nauwelijks meer
als hoofdpersonage in de korte verhalen verschijnen.
Metaal 5 (2008) nummer 2
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De komst van meer Nederlandse vrouwen naar
de kolonie aan het begin van de twintigste eeuw
zou eraan bijgedragen kunnen hebben dat de verveling, eenzaamheid en heimwee minder werd;
het leven ging immers steeds meer op ‘thuis’ lijken. Als gevolg hiervan verdwijnen ook de liedjes over deze onderwerpen. De reden dat de inlandse vrouw – zowel in de liedjes als de korte
verhalen – alleen in de eerste jaargangen als minnares voorkomt, zou eveneens verklaard kunnen
worden met de komst van Nederlandse vrouwen
naar de kolonie. In de negentiende eeuw hadden
nog veel Nederlandse mannen een relatie met een
inlandse. Door de toename van het aantal Hollandse vrouwen werd dit veel minder en inlandse
vrouwen werden dus ook minder vaak als potentiële minnares bekeken. Een andere verklaring is

dat er over minnaressen niet meer werd geschreven, omdat ook de echtgenotes De Indische Post
lazen!
Alle onderzoeksresultaten tezamen laten zien dat
de europeanisering van de Indische samenleving
wordt gereﬂecteerd in de literaire rubrieken van
De Indische Post. Het weekblad is dus niet zo Indisch als de titel van het tijdschrift doet vermoeden.
Ik wil besluiten met een liedje uit De Indische Post
dat tot mijn favorieten behoort. Het heeft mijns
inziens alles in zich: humor, vooroordelen en zelfs
een literaire verwijzing!
Kirsten de Pré

O, die Oost!
“Te Waddinxveen heeft een arbeider zijn buurman met een scheermes den hals afgesneden. De dader was
koster, gehuwd, en vader van een kind, hij staat niet ongunstig bekend, doch wordt algemeen beschouwd als
iemand, voor wien men moet oppassen. Hij is vroeger in Indië geweest……” Naar aanleiding van dit krantenbericht
werd onderstaand liedje geschreven.

10

Tante Betje van Schipluiden
Slaapt en eet en drinkt niet meer:
Want neef Pieter keert uit ’t Zuiden
Naar het brave Holland weer:
Tante Betje zit te beven
Voor haar vroom en zedig leven!

Tien jaar tusschen zwarte huiden,
Maakt de blankste ziel als roet.
Slechts in ’t smetteloos Schipluiden
Blijft men braaf en vroom en goed.
Nu komt Satan met zijn klauwen
Betje’s rein gemoed benauwen.

Toen neef Piet tien jaar geleden
Naar den Oost is toe gegaan,
Was hij braaf van hart en zeden,
Was er niet één vlekje aan.
Ach! wat had ze niet gegeven,
Was hij maar bij haar gebleven:

Tante laat nog wat te erven:
Veel is ’t niet, maar voor een riks,
Doet in de Oost men menschen sterven,
Moord en doodslag telt daar niks!
Wie tien jaar door bloed kon waden,
Heeft voor Tante’s geen genade

Maar hoe zijn die wufte knapen?
Elke gril is hun een wet:
Pieter wou naar ’t land der apen,
Had hij zich in ’t hoofd gezet.
En wat Tante mocht beweren,
Pieterneef was niet te keeren.

Hoe zou tante kunnen slapen?
Las ze voor een poosje niet,
Dat, voor de aardigheid, men knapen,
Pats: van buffelruggen schiet? 1)
Wie ’t onnoozle kind niet spaart,
Toont toch wel een tijgeraard.

Zoo is Piet de breede wegen
Van de zonde opgegaan!
Bet is bijna neergezegen
Toen ze hem op de boot zag staan.
Heel Schipluiden was ontdaan,
Zag haar mededoogend aan.

Ach, was Pieter maar gebleven,
In Schipluiden, hij was vast
Toonbeeld nog van deugdzaam leven,
Als een brave Christen past.
Maar die Oost heeft ’t al verkorven,
Däär is Pieter glad bedorven.

Nu zit tante Bet te beven,
En ze bidt tot God den Heer:
Want na tien jaar zonde-leven
Keert ’t verloren schepsel weer!
Moet men niet tenrechte vreezen
Die tien jaar in de Oost kon wezen?

Loup.
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1)

Tante Betje heeft Orpheus in de dessa gelezen.

Uit: De Indische Post 8 (1929), nr. 40, p. 10.

GASTSCHRIJVER

“Een gastschrijver kan in theorie
een nuttige toevoeging zijn.”
E-mailinterview met Arnon Grunberg
Het zal geen neerlandicus zijn ontgaan dat
de gastschrijver dit jaar niemand minder is
dan Arnon Grunberg. De Metaal-redactie zag
zijn kans schoon en claimde een interview;
de overvolle agenda van Grunberg gooide
echter roet in het eten.
Wegens drukte konden we hem pas half oktober
aan een uitgebreid vraaggesprek onderwerpen.
Het resultaat hiervan kunt in het volgende nummer (april 2009) tegemoet zien. Als pleister op de
wonde hebben we voor dit nummer een kort intermezzo via de mail kunnen regelen. Grunberg
in twee minuten: kort maar krachtig!
Waarom heeft u dit jaar toegezegd gastschrijver te worden,
en wat vindt u van het fenomeen gastschrijverschap; denkt
u dat zoiets belangrijk is voor studenten (Nederlands)?
Een gastschrijver kan in theorie een nuttige toevoeging zijn. Het is niet mijn gewoonte publiekelijk te verklaren dat ik mijzelf of mijn werk
belangrijk vind. Ik heb toegezegd uit nieuwsgierigheid. Al zou het goed kunnen dat ijdelheid ook
een rol speelt. Ik geloof dat het twijfelachtig is
dat je altijd precies weet waarom je iets doet.
Heeft u overwogen vanwege uw zelfbenoemde cordon sanitaire jegens de Nederlandse literatuur met terugwerkende
kracht het gastschrijverschap alsnog te weigeren? En hierop volgend: doen literaire prijzen en aandacht van de pers
u nog iets?
Het cordon geldt niet voor de academische wereld. Prijzen en recensies laten me koud.
Grunberg gaat op reis en neemt mee…
Ton Anbeek!

In de volgende editie van Metaal niet alleen
een uitgebreid interview over Grunbergs
periode als Leids gastschrijver, maar ook
een verslag van zijn Italiëreis met Ton Anbeek in de zomer van 2008. Samen met studenten Italiaans
bespraken zij
de moeilijk- en
mogelijkheden
van het vertalen
van Grunbergs
romans in het
Italiaans.

Wat bent u van plan
met de studenten te
gaan doen of te gaan
onderzoeken?
Ik wil het hebben
over oorlog, waarheid en literatuur,
niet noodzakelijkerwijs in die volgorde.

Foto: Eva Pel

Wat verwacht u van de Leidse student?
Dat ze net zo vriendelijk en gemotiveerd zullen
zijn als de studenten in Delft.
Als u nu zou moeten studeren aan de universiteit, welke
studie zou dat dan zijn? Vindt u studeren aan de universiteit überhaupt zinvol?
Ik heb zelf niet gestudeerd, dus ik zou de verdenking op me laden van hypocrisie als ik hier
zou beweren dat studeren zinvol is. Het vergaren
van kennis vind ik zeker geen tijdverspilling. Ik
weet niet wat ik zou studeren. Geen Nederlands
vermoed ik.
Wat vindt u van uw voorgangers als gastschrijver?
Ik spreek niet in interviews over andere schrijvers.
Een van uw voorgangers, Anna Enquist, heeft een deel
van haar collegereeks gewijd aan de relatie tussen poëzie en
muziek. Kunnen we van u iets bijzonders verwachten?
Wat verwacht u? Dat ik nu ga zeggen: van mij
kunt u niets bijzonders verwachten?
Beschouwt u gastschrijver zijn als een eer?
Een kleine eer. In ieder geval geen belediging.
Wie zou u zelf als gastschrijver willen zien als u student
zou zijn?
Weet ik niet.
Renate Dorrestein gaf vorig jaar een cursus creatief schrijven. Menig docent en student vindt het onbegrijpelijk dat
er tijdens de studie Nederlands geen les in creatief schrijven wordt gegeven. Bent u het daar mee eens, denkt u dat
schrijven ‘te leren’ valt?
Ik heb niet zoveel op met cursussen creative writing - er zijn bovendien al genoeg plekken waar je
kunt leren schrijven in Nederland.
Coen van Beelen & Jelmer Birkhoff
Metaal 5 (2008) nummer 2
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UIT HET VELD

“Dat is vast heel
pietepeuterig werk”
Zoveel alumni, zoveel carrières.
Ze staan voor de klas, zijn tekstschrijver of schrijven romans
voor de kost: de Leidse neerlandici zijn na hun studie in de meest
uiteenlopende beroepen terechtgekomen. In de rubriek Uit het
veld komen ze aan het woord over
hun carrière en beroep. Wat hebben ze na hun studie gedaan en
welke rol speelt de studie Nederlands daarbij? In deze aﬂevering
de drie Leidse alumni van het
Genootschap Onze Taal: Saskia Aukema, Lydeke Roos en Wouter van Wingerden.
Op de redactie van het maandblad Onze Taal
wordt er vandaag, maandag 15 september, druk
getypt, gegoogeld en gebeld. Bestaat de plaatsnaam Achthoeven wel echt? Is er al bekend waar
brievenschrijver S. Janssen woont? Is de portretfoto voor bij het ‘citaat van de maand’ al binnen?
Morgen worden de laatste correcties voor het
oktobernummer doorgegeven aan de vormgever,
en als de laatste foutjes vandáág niet uit het blad
gehaald worden, dan ziet de lezer ze als het blad
anderhalve week later in de brievenbus ligt.
Echte taalfouten zijn natuurlijk al helemaal uit
den boze in een blad als Onze Taal. Daarom wordt
er voortdurend overlegd met de Taaladviesdienst,
de afdeling die een grote parate kennis bezit op
het gebied van spelling en grammatica én ook
nog een enorme bibliotheek met naslagwerken
heeft. Zo wint de redactie advies in bij Wouter
van Wingerden, een van de zes taaladviseurs van
het Genootschap. In de proef van het oktobernummer staat het woordje belangrijkere. Moet dat
niet zijn: belangrijker, zonder die laatste e? Wouter
kijkt het na: volgens veel naslagwerken mag die
tweede ‘stomme e’ inderdaad best vervallen in dit
soort woorden, maar het hoeft niet. Omdat ‘zonder’ iets stijver klinkt dan ‘met’, wordt er uiteindelijk toch gekozen voor belangrijkere.
Pietepeuterig werk
Wouter (31) had zelf nooit gedacht aan het beroep van taaladviseur: “Vanaf mijn tweede jaar
bij Nederlands werkte ik met een aantal andere
studenten op het Meertens Instituut, oftewel Het
Bureau, aan de Liederenbank. In mijn laatste jaar
daar, 2002, toen ik mijn scriptie bijna af had, at12
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tendeerde Meertens- én Onze Taalmedewerker Marc van Oostendorp
me op de vacature van taaladviseur.”
Wouter twijfelde in eerste instantie
of dat wel wat voor hem was: “Ik
dacht: dat is vast héél pietepeuterig werk.” Maar hij reageerde, werd
aangenomen en het werk bleek veel
meer te omvatten dan hij aanvankelijk had gedacht. “Als taaladviseur
beantwoord je niet alleen taalvragen
van collega’s, van leden en van de pers, maar we
geven ook cursussen, corrigeren teksten van anderen en we schrijven zelf veel. We behandelen
bijvoorbeeld allerlei leuke taalverschijnselen op
ons weblog (taal.web-log.nl), verzorgen enkele
rubrieken in het tijdschrift en we stellen boeken samen. De meest intense periode die ik hier
heb meegemaakt was in 2006, toen we het Witte
Boekje maakten. We hebben toen in een half jaar
uit het niets een spellinggids in elkaar gedraaid.
Daar zijn heel wat avonden en weekenden aan
opgeofferd, maar het is wel echt ‘ons kindje’ geworden en het heeft van de Taaladviesdienst een
nog hechter team gemaakt.”
Krankzinnig toeval
Wouter is de enige Leidse oud-student bij Onze
Taal die nog in Leiden woont. Iedere dag reist hij
op en neer naar het kantoor in Den Haag, waar
in totaal veertien mensen werken. Ook redacteur
Saskia Aukema (34) forenst, maar dan vanuit Amsterdam. “Het is een behoorlijke reis, maar dat
heb ik er graag voor over. Het was tijdens mijn
studie al mijn droom om hier te werken. Een betere combinatie van journalistiek en taal kon ik
me niet voorstellen. En nog altijd zou ik me geen
leukere baan kunnen indenken.”
Hoe ze hier terechtkwam? “Door een krankzinnig toeval, eigenlijk”, zegt Saskia. “Toen ik tien
jaar geleden afstudeerde, wees mijn scriptiebegeleider Ariane van Santen me op een vacature voor
redactiemedewerker bij Onze Taal. Maar net op
dat moment wilde ik er even tussenuit, op wereldreis. Bij terugkomst besloot ik een open sollicitatie te sturen – naar later bleek precies in de
week dat er iemand wegging, iets wat ik sindsdien
in de acht jaar dat ik hier nu werk nooit meer heb
meegemaakt. Het leek wel voorbestemd.” En het

V.l.n.r. Saskia Aukema, Wouter van Wingerden en Lydeke Roos

werk viel niet tegen: “Omdat we in een klein team
werken, doe je hier echt van alles, maar het grootste deel van mijn werk bestaat uit het redigeren
van kopij: Zit een stuk logisch in elkaar? Is het
prettig leesbaar? Is het duidelijk, ook voor een lekenpubliek? Ik heb veel aan mijn studie gehad,
maar het echte redactiewerk heb ik in de praktijk
moeten leren.”
Ook buiten het tijdschrift zit de redactie niet stil.
Saskia: “We schrijven hier elke week een column
voor nu.nl, staan soms pers te woord, maken
boeken en we onderhouden de website www.onzetaal.nl. Een leuk project waar ik momenteel aan
werk, is onze speurtocht naar jong schrijftalent.
We zoeken studenten en net-afgestudeerden die
de kunst verstaan een mooi populair-wetenschappelijk artikel te schrijven.”
Taalfreaks
In alle hectiek rondom de deadline is het ondertussen vandaag ook een heel bijzondere dag voor
de bureauredactie: voor het eerst in ruim acht jaar
treedt er een nieuwe, extra medewerker aan. Nou
ja, ‘nieuw’ … Lydeke Roos (22), die net haar bachelorgraad heeft behaald (ook al bij Ariane van
Santen), liep eerder stage bij het genootschap.
Lydeke: “Vooral vanwege het schrijven koos ik
in het tweede jaar van mijn studie als bijvak voor
de Praktijkstudie Journalistiek en Nieuwe Media.
Een stage lopen was een verplicht onderdeel van
dit bijvak. Ik had al snel bedacht waar ik dat het
allerliefst zou willen doen. En dat bleek mogelijk!”

“Die stage beviel me erg goed. Ik hield me vooral
bezig met het online opsporen van taalnieuws,
en het schrijven van stukjes daarover. Het is een
erg gezellige club mensen en ik vond het erg leuk
om contact te hebben met echte taalfreaks, zoals
Wouter. Omdat ik het zo naar mijn zin had tijdens
mijn stage, was ik blij toen mij gevraagd werd om
nu een jaar bij Onze Taal te komen werken. Ik
heb dan ook besloten om mijn master nog even
uit te stellen en het aanbod aan te nemen”, zegt
Lydeke enthousiast, terwijl ze geroutineerd de
website aanpast. Zal ze Leiden niet missen? “Een
beetje misschien, maar hoewel ik even niet meer
studeer, leer ik hier natuurlijk ook heel veel.”

OPROEP

Siegenbeek zoekt adverteerders
Plaatst uw annonce in Metaal
Want dat lezen we allemaal!
(Vraagt onze gunstige tarieven en conditieën)
Tekstschrijvers, performers, vertalers, antiquaren,
uitgevers, free-lancers en andere ondernemende
neerlandici: u kunt hun advertentie plaatsen in
$Metaal$. Neem hiervoor contact op met de redactie:
metaal@siegenbeek.nl. Postadres: Siegenbeek ALN,
Opleiding Nederlandse taal en cultuur, Postbus 9515,
2300 RA Leiden.
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RECENSIE

Het geheim van de Nederlandse
literatuurgeschiedenis
Bent u benieuwd naar het best
bewaarde geheim van de Nederlandse literatuurgeschiedenis?
Ja? Weet u dat zeker? Geheimen
zijn niet altijd leuk. Spannend
zijn ze wel. De nieuwe bloemlezing Heerengracht Zuid-Afrika
neemt u mee langs de woorden
en zinnen van vergeten ZuidAfrikaanse schrijvers.
Zij schreven in het Nederlands en
berichtten met een pijnlijke levendigheid over de verhoudingen tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Maar soms ook
schilderden ze een betoverend portret van het
Afrikaanse landschap. En nog steeds schrijven
ze door, onopgemerkt. ‘De Afrikaanse literatuur
is bekend, al is het maar van reputatie. Maar de
daarvan duidelijk te onderscheiden Zuid-Afrikaanse Nederlandse literatuur is het bestbewaarde
geheim van onze literatuurgeschiedenis’.
Heerengracht Zuid-Afrika wil de lezer laten kennismaken met deze unieke categorie literatuur. Sinds
de opkomst van het Afrikaans is de rol van het
Nederlands in de Zuid-Afrikaanse maatschappij vrijwel uitgespeeld. Maar dat is niet altijd zo
geweest. Grofweg zou je drie periodes kunnen
onderscheiden: het Nederlands als inheemse taal
(1800-1875), het Nederlands naast het Afrikaans
(1875-1925) en ten slotte het Nederlands als migrantentaal (na 1925). Uit die drie perioden selecteerden Eep Francken en Olf Praamstra een
bonte verzameling teksten: korte verhalen, reportages, gedichten, fragmenten van toneelstukken
en romans. Alle in de bundel opgenomen schrijvers hebben kortere of langere tijd in Zuid-Afrika
gewoond. Die keuze voor verschillende genres is
een goede greep en zorgt voor afwisseling.
Als je het boek chronologisch leest gebeurt er iets
bijzonders. Een voorbeeld uit de periode 18001875: Jacob Haafner (zoon van een scheepsarts
bij de VOC) spreekt in zijn ‘Van de Hottentotten’
zeer lovend over deze bevolkingsgroep: ‘zij (…)
zijn de zachtzinnigste, de vriendelijkste, herbergzaamste en eerlijkste mensen’. Meent Borcherds
(predikant te Stellenbosch) daarentegen dicht
even verder:
‘onzind’lijk is hun aard; zelfs dingen die verrotten
en doorgaans walglijk zijn voor ieder menselijk oog,
schat dit onzuiver volk,
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tot elks verbazing hoog.’

De teksten zijn dus vanuit allerlei
invalshoeken geschreven. Dat zorgt
ervoor dat je jezelf als lezer telkens
opnieuw moet focussen op het door
de schrijver gekozen perspectief. En
dat maakt het lezen van deze stukken boeiend.
De selectie vanaf 1875 begint met
satire, een ‘loﬂied’ op de afschafﬁng
van het alcoholaccijns à la J.J.L. Ten
Kate. In de daarna volgende verhalen duikt in de
dialogen soms het Afrikaans op, de rest van de
tekst is dan in het Nederlands. Er wordt verhaald
van de Boerenoorlog, maar ook van Kerstfeest
in den vreemde, en een curieus gedicht bezingt
de komst van de stoomtrein. De periode na 1925
biedt ook een aantal gedichten, die vaak het Afrikaanse landschap als onderwerp hebben. Zo dicht
W. Hessels:
‘Het dunne blauw schijnt door de hoge heggen
die groenen om dit kleine dal vol licht;
daar wiegen witte bloemen hun gezicht
en staan hun stil geheim te overleggen’.

Maar ook de ontheemding wordt voelbaar als hij
dicht:
‘Er groeit een dorenstruik met harde blaren,
het gele gras brandt in de felle zon.
Er is een onrust die niet wil bedaren
in ’t land dat golft tot aan de horizon.’

De bundel besluit met stukken die een hard realistisch beeld geven van het Zuid-Afrika van rond
het jaar 2000. Fragmenten uit Herinnering aan Agnes
van Louis Krüger, een gedicht van Alfred Schaffer en een scherpzinnig verslag van de kunstenaar
Henk van Woerden: onthutsende woorden.
Er is nog meer, natuurlijk, ik kan niet alles opnoemen, de rest blijft geheim tot u het boek zelf in
handen hebt. De uitgave is mooi verzorgd, met
biograﬁeën van de schrijvers en vermelding van
hun andere werk achterin.
Nels Fahner
Eep Francken en Olf Praamstra (samenst.): Heerengracht Zuid-Afrika. Nederlandse literatuur van Zuid-Afrika. Amsterdam: Contact, 2008. 416 pp. Prijs: € 45,00.

ONDERZOEK

Zo werkt taal niet
Achteraf gezien is mijn fascinatie voor het
verschil tussen wat iemand letterlijk zegt en
wat hij eigenlijk bedoelt – in de taalkunde
bekend als het verschil tussen semantiek en
pragmatiek – al vroeg begonnen.
Ik was een jaar of twaalf toen ik, op Koninginnedag, meedeed aan de jaarlijkse ﬁetspuzzeltocht
door de polders rondom mijn geboortedorp
Kloosterzande in Zeeuws-Vlaanderen. Dat ging
goed, dacht ik. De vragen waren niet moeilijk.
Was er in de nok van een oude boerenschuur in
gietijzeren cijfers een bouwjaar aan de muur bevestigd, dan luidde de vraag: Weet u wanneer deze
boerderij gebouwd is? Dat wist ik wel. Groot was dan
ook de teleurstelling, later die dag in een volgepakt café, dat ik buiten de prijzen viel. Groter
nog mijn verbazing dat geen van de deelnemers
de eenvoudige vragenlijst foutloos had ingevuld.
Totdat ik de reden daarvan te horen kreeg: het
antwoord op de vraag Weet u wanneer deze boerderij gebouwd is? had moeten luiden ‘ja’ en elk ander
antwoord was afgekeurd. De aanwezigen moesten het even verwerken, dat wel, maar niemand
betwistte het gelijk van de bedenker en corrector
van de vragenlijst, die immers ook nog meester
in de vierde klas van de lagere school was. Net
als zijn jarenlange abonnement op De Volkskrant
bevestigde de puzzeltocht alleen maar zijn status
van intellectueel van het dorp. En er stond ten
slotte ook ‘Lees de vragen goed!’ op het formulier – alsof goed lezen hetzelfde zou zijn als letterlijk lezen.
IJzeren logica
Tegenwoordig roep ik op zo’n moment ‘Zo werkt
taal niet!’, maar zo kernachtig kon ik het als twaalfjarige nog niet formuleren. Wel voelde ik dat er
iets niet klopte in de ijzeren logica van Meester B.
en de kwestie riep veel vragen bij mij op, van het
type ‘zou het antwoord ‘nee’ dan ook zijn goedgekeurd?’. Het gaat misschien te ver om te zeggen
dat mijn frustratie als twaalfjarige uiteindelijk zou
leiden tot mijn keus voor de studie Nederlands
zes jaar later – die keuze was sowieso eerder een
Ronny Boogaart (1968) studeerde
Nederlands aan de VU in Amsterdam en
promoveerde in 1999 aan dezelfde universiteit op een onderzoek naar Aspect and
Temporal Ordering, A Contrastive Analysis
of Dutch and English. Hij werkt sinds 2002
als universitair docent bij de sectie
Taalkunde in Leiden.

keus voor letterkunde dan voor taalkunde. Maar,
hoe dan ook, al op een van de eerste colleges aan
de Vrije Universiteit in Amsterdam hoorde ik wat
ik destijds eigenlijk had moeten roepen in dat
rokerige dorpscafé. ‘U schendt openlijk één van
de maximes van Grice, meester B., en – of u het
nou leuk vindt of niet – dat bewerkstelligt een
conversationele implicatuur! Sterker nog, voor de
combinatie ‘weet u/je + afhankelijke vraag’ is die
nog geconventionaliseerd ook’. (Jammer eigenlijk
dat in Leiden de taalhandelingstheorie onder de
Taalbeheersing valt, wat nog maar eens laat zien
hoe willekeurig die indeling eigenlijk is.)
Dat werd mij op het college ‘sociolinguïstiek’
verteld door Theo Janssen, in wiens eigen werk
bovendien precies dat onderscheid tussen betekenis en interpretatie een cruciale rol speelde. Niet zo
gek dus dat dat in mijn doctoraalscriptie, die later
uitgroeide tot een dissertatie, ook het geval was.
Daarin gaat het over de vraag hoe lezers van een
tekst kunnen bepalen wat de temporele relaties
zijn tussen de gepresenteerde gebeurtenissen. De
situaties van opeenvolgende zinnen kunnen elkaar
opvolgen in de tijd (Hij kwam binnen en ging zitten.)
of elkaar (gedeeltelijk) overlappen (Hij kwam binnen. Het was donker in de kamer.), maar hoe weet je
als lezer welke van de twee interpretaties door de
schrijver bedoeld is? Een populaire opvatting in
de formele taalkunde van die dagen was dat je
dat kon uitrekenen op grond van de talige, met
Metaal 5 (2008) nummer 2

15

name ‘aspectuele’, informatie in de zinnen, zoals het onderscheid tussen gebeurtenissen (hij ging
zitten) en toestanden (het was donker in de kamer.).
Een kwestie van semantiek dus, niet van pragmatiek. Maar zo werkt taal niet. Om te beginnen zijn
aspectuele betekenissen, zoals het onderscheid
tussen gebeurtenis en toestand, in het Nederlands helemaal niet systematisch gecodeerd in
verschillende vormen van het werkwoord, zoals
dat bij de verleden tijden van het Frans bijvoorbeeld het geval is. Het bepalen van aspect is in het
Nederlands zélf al een kwestie van context, en
dus van interpretatie.
Context
En dan nog. Er zijn genoeg voorbeelden te vinden die laten zien
dat de context doorslaggevend is
voor een juiste interpretatie, vergelijk het eerdere voorbeeld (Hij
kwam binnen. Het was donker in de
kamer.) maar met Hij deed het licht
uit. Het was donker in de kamer. Als
je leest Hij deed de deur open. Het
licht brandde. dan denk je zonder
context al gauw aan een overlapinterpretatie (het licht brandde
zowel voordat als nadat hij de deur
opendeed), maar als je weet dat
het om de deur van de koelkast
gaat, dan is die interpretatie
hoogstwaarschijnlijk niet de
juiste. Je hebt, kortom, nogal
wat niet-talige kennis – kennis
van de context, maar ook kennis van de wereld (bijv. kennis van lichtjes in koelkasten)
– nodig om een taaluiting
adequaat te kunnen interpreteren. Met de
‘letterlijke’ betekenis van een uiting kom je niet
zo ver, meester B.
De conclusie dat de interpretatie van een uiting
bepaald wordt door de context of situatie waarin
die uiting wordt gebruikt, is – hoe waar ook – tegelijkertijd ook wel een beetje een dooddoener en
zeker voor een taalkundige niet heel erg bevredigend. Ik zelf ben ook altijd geïnteresseerd gebleven in de vraag wat taal dan wél doet, wat vormen dan wél betekenen, dus in semantiek. Niet
alles is immers pragmatiek. Dat kun je mooi aan
het licht brengen door min of meer vergelijkbare
vormen in verschillende talen, of in verschillende
variëteiten van één taal, samen te onderzoeken.
In mijn proefschrift vergeleek ik bijvoorbeeld de
werkwoordstijden van het Nederlands met die in
het Engels; heel recent heb ik samen met slavist
Egbert Fortuin de imperatief van het Nederlands vergeleken met die in het Russisch. Maar
de laatste jaren heb ik mij vooral beziggehouden
16
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met het gebruik van modale constructies in het
Nederlands van Nederland en dat van België. In
eerste instantie zie je dan dat de twee soorten Nederlands verschillende vormen gebruiken voor
min of meer dezelfde betekenis. Belgen gebruiken bijvoorbeeld moest in conditionele constructies (moest je me nodig hebben…), waar Nederlanders
mocht gebruiken (mocht je me nodig hebben…). Of ze
zeggen zeker en vast in plaats van vast
en zeker. Althans, dat
denk je.

Maar als je dat soort verschillen beter gaat onderzoeken, dan blijkt elke keer weer dat er nogal wat
gebruiksverschillen bestaan tussen de twee varianten: Nederlanders kunnen niet altijd mocht gebruiken waar Belgen moest gebruiken en met zeker
en vast drukken sprekers een veel grotere mate van
zekerheid uit dan met vast en zeker. (Over dat laatste schreef onze student Barbara Snel een stukje
in het Belgische tijdschrift Over Taal.)
Kiezen
Zulke op het eerste oog heel vergelijkbare vormen betekenen dus niet altijd hetzelfde en dat
houdt voor mij het semantisch onderzoek spannend. Je hoeft daarvoor trouwens helemaal niet
per se verschillende talen of taalvariëteiten met
elkaar te vergelijken: wat mij op dit moment bezig
houdt is de vraag hoe sprekers van het Nederlands kiezen tussen verschillende constructies om
een conditionele betekenis uit te drukken. Wat is
bijvoorbeeld het verschil tussen de volgende vier

LESKWESTIES

Schrijven in de klas, thuis
lekker lezen
Veel Siegenbeek-leden werken in het middelbaar onderwijs en ook een belangrijk deel van
de studenten Nederlands komt later voor de
klas te staan. Daarom komt de redactie van
Metaal nu met de nieuwe rubriek Leskwesties.
Docerende neerlandici reageren kort op een
actuele stelling, zodat een klein debat op papier ontstaat.
Vandaag deel 1, over literatuur en leeslijsten. De
stelling:‘Schrijven in de klas, thuis lekker lezen.’
Dennis Klaver, docent Nederlands op het Haarlemmermeer Lyceum te Hoofddorp, reageert:
Moe en zenuwachtig zwetend stapte ik in 1993
het lege lokaal van meneer De Wit binnen, het
komende half uur moest ik bewijzen dat ik in de
afgelopen twee jaar een dertigtal literaire werken
had gelezen en begrepen. Tegenwoordig hebben
examenkandidaten minder spanning: het aantal titels op de leeslijst is meer dan gehalveerd.
Sinds de invoering van de ‘Tweede Fase’, waarin
leerlingen actief, zelfstandiger en meer betrokken
met de lesstof bezig moeten zijn, leest een gemiddelde vwo’er elf boeken in drie jaar, een havist in
twee jaar zeven. Lezen moest weer leuk worden,
maar er wringt iets.

‘activerende’
oefeningen die leerlingen in de les moeten uitvoeren.
Leerlingen spelen rollenspellen, maken tekeningen bij een stukje tekst, geven presentaties over
vijf literaire prijzen en lezen verhaalfragmenten
om elkaar vervolgens duidelijk te maken waarom
ze het boek wel of niet willen lezen. Steeds vaker
vraag ik me af of vele uren kostbare lees- en lestijd niet worden verspild aan een overschot van
decormatige vederlichte verwerkingsoefeningen
en het inkleuren van ﬁctiedossiers.

Bovenbouwdocenten Nederlands worden naast
hun reguliere lesboek opgezadeld met een literatuurmethode die meestal bestaat uit een informatieboek en een werkboek met daarin allerlei

De boekenlijsten zijn kort, want op onze scholen wordt heel veel aan literatuur gedaan. De lessen zijn vaak ontzettend leuk, gevarieerd en er
is bovenal veel ruimte voor reﬂectie. Kretologie

Vervolg Zo werkt taal niet

zinnen? (Het komende jaar ga ik hiermee de deelnemers aan het college Zin & Tekst lastig vallen
en daarna hoop ik er meer over te kunnen zeggen.)
Als je was buiten hangt, gaat het regenen.
Hang je de was buiten, gaat het regenen.
Hang de was buiten en het gaat regenen.
HANG je (een keer) de was buiten, gaat het
REGENEN!
Intussen blijft de grens tussen semantiek en pragmatiek me wel bezig houden. Ook buiten mijn
onderwijs en onderzoek roep ik regelmatig ‘Zo
werkt taal niet!’ Bijvoorbeeld als een politierechter meent dat het woord homo geen scheldwoord
kan zijn aangezien het een neutraal woord is dat

volgens het woordenboek alleen naar een seksuele identiteit verwijst. Of als een bisschop zegt dat
we God net zo goed Allah kunnen noemen omdat de twee woorden toch hetzelfde betekenen.
Of als een woordvoerder wordt ontslagen omdat
hij in een satirische column heeft gezegd dat het
huis van Femke Halsema in brand moet worden
gestoken (1). Goed lezen is niet letterlijk lezen.
Ronny Boogaart

(1) De drie kwesties zijn natuurlijk niet in alle opzichten vergelijkbaar en
vooral de laatste is ingewikkeld omdat er ook nog humor in het spel is, maar
daarover een andere keer.
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uit werkboeken: onderbouw jouw oordeel over
het handelen van de hoofdpersoon; vergelijk het
antwoord met dat van een klasgenoot; noteer de
verschillen en bespreek deze, maak in de klas een
collage; de mooiste komt aan de muur, beschrijf
jouw ontwikkeling als lezer; ben je lezen in de afgelopen jaren leuker gaan vinden? “Nee,” is niet
verrassend meestal het antwoord. Verplicht lezen
vinden veel kinderen vervelend, dat was twintig
jaar terug niet anders. De door het nieuwe onderwijs beoogde leesattitudeverandering heeft niet
plaatsgevonden.
Leerlingen vinden het jammer om korte stukjes
van verhalen te lezen. De werkvormen vinden ze
soms wel leuk, maar bovenal: gemakkelijk, niet
leerzamer dan het lezen van een boek. Ook vinden sommigen dat literatuuronderwijs overbodig
huiswerk vraagt en veel lestijd in beslag neemt.
“Ik wil in de les ‘gewoon’ Nederlands,” zei een
leerling met een vijf op het rapport..
Bij wijze van experiment heb ik het afgelopen
schooljaar meer klassikaal literatuuronderwijs gegeven. In een lesuur kon ik veel literaire theorie
kwijt die ik vervolgens besprak naar aanleiding
van een door iedereen gelezen kort verhaal. Alle
vierdeklassers lazen ook De gelukkige klas van
Theo Thijssen. Daarna maakten ze in de les een
aantal door mij samengestelde opdrachten. In
de klas ontstonden levendige discussies over de
kwaliteit van het boek en de verschillen tussen
moderne en verloren gewaande opvattingen over
hoe onderwijs eruit zou moeten zien. De meeste
oefeningen uit het werkboek sloeg ik over, de
toets van het boek kon ik geven door de lesstof te
verwerken in vragen bij een door mij geselecteerd
briljantje van Belcampo. De reacties en resultaten
waren positief. Per kwartaal hield ik minstens vijf
extra uren over voor het schrijven van betogen en
het oefenen van debatten.
Leerstoel jeugdliteratuur blijft
bestaan.
Berichtten wij in april nog over de twijfelachtige toekomst van de Leidse leerstoel Kinderen jeugdliteratuur, in juli werd bekend dat het
Leids Universiteits Fonds (LUF) zich bereid
heeft verklaard de Annie M.G. Schmidt-leerstoel van Helma van Lierop voor de duur
van nogmaals vijf jaar (2008-2013) te ﬁnancieren. Het voortbestaan van de specialisatie
en het vakgebied Kinder- en jeugdliteratuur
is dus de komende jaren gewaarborgd. Metaal
en Siegenbeek feliciteren Helma van Lierop
van harte met dit goede nieuws.

18

Metaal 5 (2008) nummer 2

Neemt het reﬂectie- en werkvormenonderwijs
niet te veel kostbare lees- en lestijd in beslag? We
wilden kinderen toch graag laten lezen? Jongeren
zijn helaas niet meer en enthousiaster gaan lezen.
Pubers willen scooters, bier, en verkering. Natuurlijk zijn er jonge literatuurliefhebbers maar bij
velen gaat de knop pas jaren later om. Het is dan
wellicht prettig om terug te kunnen kijken op een
bevlogen leraar Nederlands bij wie je leerzame
lessen volgde, voor wie je veel ‘dikke’ boeken las
en bij wie je in het examenjaar een negen haalde
voor literatuur, ook al was het toen nog niet echt
je hobby.
Geef het kind zijn boeken terug!

De volgende keer in Leskwesties: ‘Spelling
en grammatica verplicht in het schoolexamen?’. Reageren op deze stelling, of op het
artikel van Dennis Klaver? Mail uw reactie
– maximaal 350 woorden – vóór 1 februari
2009 naar metaal@siegenbeek.nl

INTERVIEW

Marokkaanse thee op pittoresk
Marken
Lydia Rood als dubbelpublieksauteur
Deze zomer heb ik dan eindelijk mijn scriptie
afgerond. Ik deed onderzoek naar de status
van dubbelpublieksauteurs, auteurs die zowel
voor volwassenen als voor de jeugd schrijven.
Het kwantitatieve gedeelte van mijn onderzoek vulde ik aan met een welkom kwalitatief
onderdeel: auteurs interviewen!
En zo reed ik op een zonnige zaterdag richting
Amsterdam. Eerst nog een bloemetje gehaald.
In de bloemenwinkel zag ik rode pluimvormige
bloemen. Dat leek me wat voor Lydia Rood. Nadat ik de ring van Amsterdam had verlaten en
de jachtige stad achter me liet, verbaasde ik me
over de pracht van het groene land waar ik me in
bevond. Nog geen tien minuten geleden reed ik
door de Coentunnel en nu vond ik me omringd
door grazende koeien in groen gras. Via een slingerende weg belandde ik bij een eindpunt: Marken. Tussen alle toeristen parkeerde ik mijn auto,
en met de beschrijving van Lydia liep ik door dit
dorpje met minihuisjes. Een soort Madurodam,
maar groter, met echte bewoners.

Dubbelpublieksauteurs zijn auteurs die
zowel voor volwassenen, als voor jeugd
schrijven. De twee
categorieën waarin
het
statusverschil
het beste te onderzoeken is, zijn enerLydia Rood
zijds de categorie
auteurs die begonnen zijn met schrijven voor volwassenen, en later
voor jeugd zijn gaan schrijven, en anderzijds de
categorie die deze weg andersom bewandelt. De
werkhypothese die ik aannam, was dat er tussen
de twee categorieën een verschil is. In de literatuurwetenschap noemt men de soorten literatuur
ook wel het literaire polysysteem. Hierin neemt
volwassenenliteratuur de centrale plaats in, en de
jeugdliteratuur manifesteert zich in de periferie.
Maar wat gebeurt er nu met auteurs die door hun
werk een brug slaan tussen die twee soorten literatuur?

Blauw
“Over de brug, gelijk rechts, dan weer links, en
achter het struikgewas, daar woon ik.” Met die
beschrijving vond ik de weg naar het huisje van
Lydia Rood. “Er is geen bel, maar ik zorg wel
dat de deur open is, dan kun je doorlopen.” En
dat deed ik dan maar. Daar stap je dan op een
zaterdagmorgen het huis van een schrijfster binnen op Marken (op, en niet in, want Marken is
eigenlijk een eiland!). Alles was blauw: de houten vloer, de keukenkastjes, kussens, waar ik keek
zag ik blauw. Ik had geroepen dat ik er was. “Ik
kom zo,” hoorde ik van boven, “Ik ben even aan
het telebankieren!” En daar kwam ze de kleine
wenteltrap af, Lydia Rood, een lange vrouw, met
een blauw shirt aan! “Ik ben altijd tien minuten
te laat,” verontschuldigde ze zichzelf. “Dat komt
goed uit, ik namelijk ook!” antwoordde ik, en het
ijs was gebroken. Lydia zette thee: het blijkt dus
dat bij muntthee een zakje kruidenthee moet! Wij
Nederlanders hebben deze theetrend dus verkeerd geïmporteerd.

Periferie
Volwassenenliteratuur staat op een centrale plaats,
is literatuur met aanzien, een hoge status. Jeugdliteratuur bevindt zich in de periferie en heeft een
mindere status aan zich hangen. Dit blijkt in de
praktijk onder andere uit de geringe ruimte die
er is in kranten en tijdschriften voor recensies, en
ook uit de geringe aandacht die er is in de wetenschap en bij onze studie. Deze aspecten hebben hun weerslag op de status van de auteurs. In
het kwantitatieve deel van mijn onderzoek heb ik
naar het aantal boeken gekeken dat de beide categorieën voor jeugd en voor volwassenen hebben
geschreven, hoeveel recensies hier respectievelijk
over verschenen, hoeveel prijzen zij kregen. Uit
dit kwantitatieve deel bleek dat de groep auteurs
die eerst al voor volwassenen schreef, veel beter
wordt ontvangen binnen de jeugdliteratuur dan
de auteurs van de categorie die eerst jeugdliteratuur schreven. Dit bleek onder meer uit de mate
van aandacht die bleek uit de hoeveelheid recensies, en de gewonnen prijzen.

Wat mij op Marken bracht, was mijn scriptie.
Onder begeleiding van Helma van Lierop deed
ik onderzoek naar het verschil in status tussen
verschillende categorieën dubbelpublieksauteurs.

Zoals gezegd, heb ik dit kwantitatieve deel aangevuld met een kwalitatief deel. Wie had gedacht
dat auteurs zo makkelijk te benaderen waren?
Op een aantal e-mails kwam snel reactie: Anne
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Provoost mailde me direct haar telefoonnummer,
ook Mensje van Keulen wilde meewerken. En
Lydia Rood ook. Mensje van Keulen is een auteur
die hoort in de categorie die eerst voor volwassenen heeft geschreven en later voor jeugd. Dat
ging heel gemakkelijk, ze won voor haar debuut,
Tommie Station, direct de Zilveren Griffel. Anne
Provoost is een auteur die met o.a. Bart Moeyaert
een lastige categorie vormt, die ik hier nog niet
eerder heb genoemd. Over deze categorie had ik
namelijk geen werkhypothese, ik wilde alleen zien
hoe deze categorie wordt ontvangen. Deze categorie is namelijk de groep die onbenoembaar is:
is het nu jeugd- of volwassenenliteratuur? Anne
Provoost heeft hier met haar uitgever last van gehad. Haar vierde roman, De Arkvaarders, voelde
aan als een boek voor volwassenen. Haar uitgever gaf als argument dat zij een nicheauteur is:
mensen kennen haar als auteur van jeugdboeken
en ‘dan moet ze niet ineens een boek voor volwassenen uitgeven’. In Amerika werd echter al
binnen een week verzocht een editie uit te geven
voor volwassenen. Dit houdt in dat er in principe
alleen een andere NUR-code op het boek moet.
In Australië werd het direct als volwassenenboek
uitgegeven. Anne vertelde dat ze voor zichzelf
schrijft, niet bewust met een bepaald publiek
voor ogen. Het is de uitgever die in een gesprek
samen met haar bepaalt of een werk uitgegeven
zal worden als jeugd- of als volwassenenliteratuur. Maar in het geval van De Arkvaarders had ze
niet het gevoel dat ze een keuze had. Haar uitgever wilde het zo, en zo gebeurde het. Dat Anne’s
vierde boek verlaat als volwassenenboek uitkomt,
heeft nu voor haar als negatief resultaat dat de
jury van de Vlaamse Literatuurprijs
haar vijfde roman, In de zon kijken,
haar ofﬁciële debuut voor volwassenen, niet als zodanig onderkent.
Zij is geschorst voor deelname. Volgens het reglement klopt dit niet. De
desbetreffende jury wilde echter de
discussie niet aangaan, en zei het gevoel te hebben dat Anne al eerder
een auteur van volwassenenliteratuur is geworden.
Seks
Lydia Rood vertegenwoordigt de
categorie die wel in een hokje te
plaatsen valt: Zij heeft eerst jeugdliteratuur geschreven, en later voor
volwassenen. Haar ervaring is dat men haar niet
serieus nam als auteur van volwassenenliteratuur.
Zelf durft ze niet te zeggen of dit komt door
haar status als auteur van jeugdboeken, als wel
door wat ze tevens heeft gedaan: het schrijven
van boeken met seks als thema. Zij is van mening
dat haar uitgever hier een aandeel in heeft gehad:
seks verkoopt goed. Voor Lydia was hierover
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schrijven een experiment, een probeersel, een
fase. Als de uitgever hier voorzichtiger en strategischer mee om was gesprongen, had hij haar
naam kunnen beschermen. Dat hij dit niet heeft
gedaan, bleek uit een van haar boeken waar wel
seks in voorkwam, maar waar het niet de hoofdmoot vormde. De uitgever gaf het boek uit met
een papieren buikband, waarop stond: “Weer een
erotische roman van Lydia Rood!” Boos was ze!
Haar uitgever (ik zal geen namen noemen) zag
vermoedelijk vooral de economische winstpotentie van het boek en wellicht wat minder het belang van de auteur die hij in zijn fonds had.
Het blijkt dat er vanuit de theorie allemaal prachtige hokjes worden gemaakt om de wereld om
ons heen te categoriseren. Maar als er in dit geval
auteurs zijn die buiten die hokjes gaan, wordt het
moeilijk: uitgevers weten niet wat ze met hen aan
moeten, net zo min als jury’s van prijzen. Doordat het artistieke schrijverschap in aanraking komt
met een wereld waarin economisch belang over
het algemeen het belangrijkst is, komen idealen
en wensen van auteurs in het nauw. En wordt aan
ieder boek etiket gehangen.
Anne Provoost vindt onderscheid tussen soorten
literatuur op basis van leeftijd een mager selectiecriterium. Zij zou liever zien dat men kijkt naar
leesmomenten: op ieder moment heeft de mens
een andere speciﬁeke leesbehoefte, en deze is na
een bodemleeftijd die zij ergens rond de 12, 13
jaar plaatste, niet verschillend voor jongeren en
volwassenen. Het blijft lastig om bevindingen
van auteurs in een wetenschappelijk jasje te steken. Het is ten eerste allemaal subjectief, ten tweede zijn het drie auteurs van de schrijvende massa, dus
slechts een fractie. Wat wel duidelijk
is geworden, is dat de wereld van uitgeverijen en boekhandel een dwingend karakter heeft. En dat de relatie
tussen auteur en uitgever er een is die
gespannen kan zijn.
Lydia Rood bekijkt dit alles vanaf een
afstandje, vanuit haar blauwe huis op
het pittoreske Marken. Roerend in
de Marokkaanse thee. Zij schrijft wat
ze zelf had willen lezen, en niet wat
Pietje of Klaasje of de uitgever wil.
‘Ik ben ervan overtuigd dat mijn werk
voor volwassenen pa echt wordt gewaardeerd als
de kinderen die mij hebben leren kennen als kinderboekenauteur, volwassen zijn. Zij kijken met
een onbevooroordeelde blik naar mij.’
En we nemen nog een slokje van onze Marokkaanse muntthee, met theezakje.
Elzelien van den Beukel

RECENSIE

‘Voort, raderen, voort!’
Als er een lijst zou worden opgesteld met de bekendste citaten
uit de Nederlandse literatuur,
dan zou ‘Voort, radereren, voort!’
daar beslist niet aan mogen ontbreken. Het citaat vormt een belangrijk leidmotief in de novelle
Fabriekskinderen. Een bede, doch
niet om geld (1863).
De auteur – Jacobus Jan Cremer
(1827-1880) – wilde er de uitzichtloosheid van de kinderarbeid in de
Leidse fabrieken mee benadrukken. Die had hij
met eigen ogen aanschouwd, nadat hij was uitgenodigd om een keer een textielfabriek te bezoeken. Vanaf dat moment ontpopte hij zich als
één van de meest prominente tegenstanders van
kinderarbeid.
Hoewel Cremers tekst door velen kritisch werd
ontvangen – de Leydse courant noemde zijn verhaal
‘overdreven’ – zette het werk veel in beweging.
In de onlangs verschenen uitgave Kinderarbeid,
J.J. Cremer en de Leidse fabriekskinderen is de negentiende-eeuwse tekst integraal opgenomen, samen
met een hertaling in hedendaags Nederlands van
Korrie Korevaart. De Leidse freelance historicus
Cor Smit, die een proefschrift voorbereidt over
kinderarbeid, schreef een uitvoerige inleiding bij
het boek.

bij den warmen haard en de dorre
handen uitstrekken naar een versterkende bete.’ Maar in plaats daarvan
worden ze ‘voortgejaagd door den
werkman die – grootsch als zijn oorsprong, doch gesard door zijn duivel, steeds woedender brult: Voort
raderen, voort!’
Schrijverschap
Cremer was dan ook niet de minste.
Hij was een gevierd spreker en ‘wereldberoemd’ in Nederland. Vooral
zijn Betuwsche novellen (1856), die geschreven zijn
in Betuws dialect en die hij regelmatig overal in
het land voordroeg, hadden daaraan bijgedragen.
Zijn voordrachten vormden volgens het publiek
‘ware triomftochten’ en werden druk bezocht, net
zoals de optredens van François HaverSchmidt.
In tegenstelling tot die laatste, die zijn hele leven
als predikant werkzaam bleef, kon Cremer als één
van de eerste schrijvers volledig van zijn pen kon
gaan leven. Hij vroeg een bedrag van drie- tot
vijfhonderd gulden per optreden. In de periode

Op 7 maart 1863 las J.J. Cremer zijn tekst voor
bij Diligentia in Den Haag. Het literaire leven van
die tijd speelde zich nog steeds voor een groot
deel af in de boezem van de genootschappen. De
voordracht maakte een grote indruk op het massaal toestroomde publiek, veelal notabelen van de
stad, waaronder kamerleden en fabrikanten. Dat
had te maken met de realistische en schrijnende
inhoud van zijn verhaal. Cremer beschreef hoe
de uitgeputte, uitgehongerde en verkleumde kinderen van een Leids arbeidersgezin zich klaarmaken voor een nieuwe werkdag. Hun alcoholistische vader blijft in bed blijft liggen, de moeder
snauwt haar kroost toe en de kinderen begeven
zich naar de fabriek, onderwijl een koude aardappel kauwend. Het jongste kind komt nauwelijks
vooruit en blijft uiteindelijk op straat liggen. Ook
de beschrijving van de zwoegende kinderen was
aangrijpend, vooral door de retorische en opzwepende procedés die Cremer in zijn voordracht
hanteerde: ‘Gij zoudt zweren dat het menschen
waren, akelig kleine en arme oude mannen en
vrouwtjes, die gaarne hijgend zouden neêrzitten
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daarvoor was het schrijverschap vooral een nevenfunctie geweest; het waren politici, advocaten
en dominees die de literaire wereld bevolkten.
Cremers situatie bewijst dat de positie van het
schrijverschap in dit tijdvak geleidelijk aan veranderde, hoewel hij nog lange tijd een uitzondering bleef. Naast schrijver was hij daarnaast een
niet onverdienstelijk landschapsschilder. Hij had
aan de Haagse Tekenacademie gestudeerd, maar
werd als beeldend kunstenaar veel minder gewaardeerd.
Het grootste deel van de uitgave handelt niet over
literaire kwesties. Uit de inleiding die Smit schreef
blijkt duidelijk zijn grote belangstelling voor de
sociaal-politieke geschiedenis in het algemeen en
kinderarbeid in het bijzonder. De historicus beschouwt Cremers Fabriekskinderen vooral als ‘een
belangrijk document voor de sociale geschiedenis van Nederland’. Daardoor besteedt hij relatief veel aandacht aan deze kant van het verhaal.
Hij schetst een uitvoerig beeld van de voor- en
tegenstanders van kinderarbeid, van plannen en
initiatieven en van de staatscommissie die door
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Thorbecke in 1863 in het leven werd geroepen.
Dit leidde uiteindelijk tot de invoering van het beroemde Kinderwetje van Van Houten. Het geeft
aan dat Cremers tekst een belangrijke bijdrage
heeft geleverd aan de politieke gebeurtenissen
van zijn tijd. Maar het is jammer dat het literaire
(genootschaps)leven slechts terzijde wordt aangestipt. De uitgave wordt verlevendigd door prachtige foto’s, die hedendaagse lezer een goed beeld
geven van de ernst van de situatie. Het is daarnaast positief dat Cremers originele tekst in facsimile in deze uitgave is opgenomen. De hertaling
maakt de novelle wellicht toegankelijker voor hedendaagse lezers. Maar er gaat wel veel van de retorische kracht van de negentiende-eeuwse tekst
verloren en dat is zonde.
Rick Honings
J.J. Cremer: Kinderarbeid. J.J. Cremer en de Leidse fabriekskinderen. Met een inleiding van Cor Smit en een
hertaling door Korrie Korevaart. Leiden: Primavera
Pers, 2008. ISBN 978-90-5997-059-5. € 9,90. 88 blz.

NOSTALGIE

Mijn leermeester, een frik
met flair
Eigenlijk was de studie Nederlands, door mij
begonnen in 1969, tweede keus. Tot drie weken voor het begin van de eerstejaarscolleges
liet ik me nog leiden door een sinds vier jaar
opgedane passie voor de klassieken.
Toen ik na mijn eindexamen gymnasium was
ingelijfd bij het Nederlandse leger, had ik mijn
Grieks en Latijn warm gehouden met het regel
voor regel lezen van de complete Homerus en
Vergilius (een bezigheid die ik in het diepste geheim diende te verrichten teneinde te vermijden
dat ik door mederekruten aan een behandeling
Wasbak Speciaal werd onderworpen). Een dringend advies van de leraar die de vonk had laten
overslaan (‘kies toch maar niet voor die studie,
want over een paar jaar zijn alle gymnasia opgeheven’) deed me besluiten tot een eerdere liefde
terug te keren.
In dit geval was ik aangestoken door een andere
docent, F.G. van der Poll, de man die aan het Stedelijk Gymnasium te Middelburg verantwoordelijk was voor het onderwijs in de vakken geschiedenis en Nederlands. Zijn dubbele bevoegdheid,
net toereikend voor een volledige aanstelling aan
een schooltje van nog geen 120 leerlingen, en de
manier waarop hij die praktiseerde (elke les was
een college waarin moeiteloos werd geswitcht
tussen letterkunde, geschiedenis, kunsthistorie,
ﬁlosoﬁe en zo meer) vertegenwoordigden voor
mij een norm waaraan ik ooit hoopte te voldoen.
Flop
Ik sloofde me verschrikkelijk uit om meneer Van
der Poll (naar zijn spattende manier van praten
ook wel ‘Flop’ genoemd) voor me in te nemen.
Om te beginnen las ik van de door hem beheerde
schoolbibliotheek eerst alle historische studies,
plank voor plank, van A tot Z (wat me tot vandaag de dag een redelijke kennis garandeert van
onderwerpen als de Nederlandse kolonisatiepogingen in Brazilië en het visserijwezen in de vroege negentiende eeuw), en vervolgens de Nederlandse literatuur. Op zijn aanraden schreef ik als
eindexamenopdracht een werkstuk over het verloop van het revolutiejaar 1848 in diverse Duitse
vorstendommen. Samen met een vriend begon ik
een gestencild historisch tijdschrift waarin we de
resultaten van archiefonderzoek openbaar maakten. Tot mijn grote genoegen werden mijn in de
schoolkrant gepubliceerde puberteitsgedichten
bekroond door een jury onder voorzitterschap

van Van der Poll. En ik werd natuurlijk niet moe
om hem te laten weten dat ik net als hij geschiedenis en Nederlands wilde studeren, uiteraard aan
de Universiteit van Amsterdam, en uiteraard bij
zijn promotor Jacques Presser. Helaas voor mij
zou blijken dat je voor de dubbele bevoegdheid
inmiddels twee complete studies moest doen, in
plaats van een gecombineerd traject zoals in Van
der Polls dagen nog gebruikelijk was. Dus koos
ik, toen het ultieme moment van de inschrijving
daar was, voor Nederlands, en wel in Leiden, de
stad waar ik alvast was gaan wonen toen ik nog
dacht aan een opleiding in de klassieke talen te
kunnen beginnen.
Wat maakte en maakt meneer Van der Poll zo’n
bijzondere leermeester voor mij? Dat was allereerst zijn met ﬂair (maar ook met een zekere frikkerigheid) uitgedragen eruditie, een enorme dosis
aan kennis en inzichten die ik gretig absorbeerde
en die nog altijd de harde kern van mijn geïnternaliseerde Googlebestanden uitmaken. Het
was ook de door hem torenhoog neergelegde lat
waarvoor het beste nog niet goed genoeg was, de
arrogantie waarmee hij zich niet alleen bij vijfennegentig procent van de leerlingen maar ook bij
vele collega’s gehaat maakte, zijn nauwelijks verholen minachting voor de provinciale mentaliteit
van het slaperige ambtenarenstadje Middelburg.
Het waren ook de muziekavonden bij hem aan
huis, waar hij ons confronteerde met Stravinsky,
Schönberg, Webern en andere modernistische
componisten. Het was, kortom, de houding waarmee hij afstak tegen een milieu dat hij zelf veel te
klein en te benauwend vond, maar waarin hij op
een of andere manier toch wonderwel paste, als
een personage in een satirische roman van Vestdijk of Bordewijk.
Jaren later, toen ik al veel ouder was dan hij in de
tijd dat ik hem verafgoodde, kwam ik hem nog
eens tegen bij een schoolreünie. Hij bleek mijn
verrichtingen zo’n beetje te hebben gevolgd. Ik
geloof niet dat hij er erg van onder de indruk was.
En daarmee bleef hij wat hij altijd was geweest,
de voor mij onbereikbare leermeester.
Jaap Goedegebuure
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Alpejagerslied

Voor E. du Perron
Een heer die de straat afdaalt
een heer die de straat opklimt
twee heren die dalen en klimmen
dat is de ene heer daalt
en de andere heer klimt
vlak vóór de winkel van Hinderickx en Winderickx
vlak vóór de winkel van Hinderickx en Winderickx van
de beroemde hoedemakers
treffen zij elkaar
de ene heer neemt zijn hoge hoed in de rechterhand
de andere heer neemt zijn hoge hoed in de linkerhand
dan gaan de ene en de andere heer
de rechtse en de linkse de klimmende en de dalende
de rechtse die daalt
de linkse die klimt
dan gaan beide heren
elk met zijn hoge hoed zijn eigen hoge hoed zijn
bloedeigen hoge hoed
elkaar voorbij
vlak vóór de deur
van de winkel
van Hinderickx en Winderickx
van de beroemde hoedemakers
dan zetten beide heren
de rechtse en de linkse de klimmende en de dalende
eenmaal elkaar voorbij
hun hoge hoeden weer op het hoofd
men versta mij wel
elk zet zijn eigen hoed op het eigen hoofd
dat is hun recht
dat is het recht van deze beide heren

Paul van Ostaijen
Uit: Nagelaten gedichten
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