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Woord vooraf

Overal ter wereld besteden levende beschavingen zorg aan de cultivering en bestudering van hun letterkundig erfgoed. Literatuurgeschiedenissen vervullen daarbij
een onmisbare rol. Door hun historische dimensie steunen ze de culturele continuïteit, zodat ook de actuele letterkunde zichtbaar wordt als deel van een lange
traditie. Literatuurgeschiedenissen geven op theoretische inzichten stoelende analyses en bieden een bevattelijke synthese van de op zeker tijd stip binnen de
literatuurwetenschap aanwezige kennis en ervaring. Daardoor vormen ze voor
wetenschap en samenleving een onmisbaar kennisreservoir; ze fungeren als na slagwerken bij brede publieksgroepen en dienen als basis voor onderwij smethoden. In
deze tijd van massaonderwijs, informatie-uitwisseling en internationaal intellectueel verkeer zijn ze bovendien een belangrijk cultuurpolitiek instrument.
Gemotiveerd door deze overwegingen heeft de Raad voor de Nederland se Taal
en Letteren in 1996 onderzocht ovet welke literatuurgeschiedenissen het Nederlandse taalgebied thans beschikt. Naast het inmiddels zeer verouderde oeuvre van
Knuvelder is Nederlandse literatuur, een geschiedenis van 1993, waaraan ruim
honderd deskundigen hebben meegewerkt, het enige werk dat op de titel 'handboek' aanspraak kan maken. Maar ondanks grote verdiensten is Nederlandse
literatuur, een geschiedenis door de bewust gekozen fragmentarische opzet niet
het synthetiserende standaardwerk waaraan wetenschap, onderwijs en samenleving behoefte hebben.
De Raad heeft tevens geanalyseerd waarom de universitaire neerlandistiek in de
laatste decennia niet zelf een groot project voor een nieuwe literatuurgeschiedenis
op touw heeft gezet. Er zijn twee belangrijke oorzaken. Ten eerste ontbreekt het
de universiteiten in Vlaanderen en Nederland aan tijd en geld om hier zelfstandig
plannen te formuleren en tot een goed einde te brengen. Ten tweede leken lange
tijd theoretische overwegingen een grote synthese in de weg te staan: men richtte
zich in het algemeen hetzij op analyses van afzonderlijke werken, hetzij op contextualisering en gespecialiseerde bestudering van literaire verschijnselen in een
bepaalde periode of op een beperkte plaats, zonder zich te bekommeren om ontwikkelingen op lange termijn of de mogelijke samenhang van literaire
verschijnselen in het gehele taalgebied.
Ten aanzien van dit laatste blijkt zich in de wetenschap in de laatste tijd een verandering voor te doen: de bereidheid om vanuit moderne uitgangspunten toch tot
syntheses te komen, is groeiende. Het algemeen gedeelde uitgangspunt daarbij is
7
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dat de literatuur niet wordt beschouwd als een statisch product, maar als een analyseerbaar samenspel van beweeglijke interne en externe relaties. De eerstgenoemde
hinderpaal blijft evenwel staan: omdat het de universiteiten evenzeer aan tijd en
geld ontbreekt als voorheen, zullen zij geen realiseerbare plannen voor een nieuwe
literatuurgeschiedenis kunnen opzetten. Daarom heeft de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren gemeend dat de Nederlandse Taalunie in dezen het initiatief
zou moeten nemen. Vervolgens heeft de Raad aan het Comité van Ministers twee
adviezen voorgelegd die de wenselijkheid van een nieuwe literatuurgeschiedenis
beargumenteren. Deze adviezen worden nader uitgewerkt in een concreet projectvoorstel, dat in september 1997 ter goedkeuring aan het Comité van Ministers zal
worden voorgelegd. De tekst van de twee adviezen is hierna als bijlage afgedrukt.
Om te onderzoeken of deze initiatieven konden rekenen op steun van de universitaire neerlandici-literatuurhistorici, heeft de Nederlandse Taalunie op 17 januari
1997 een studiedag belegd in het gebouw van de Eerste Kamer in Den Haag. Een
representatieve groep van ruim honderd deelnemers uit Vlaanderen en Nederland,
aangevuld met vertegenwoordigers van de extramurale neerlandistiek, heeft
daar voordrachten beluisterd en gedebatteerd over de methodologische uitgangspunten van een nieuwe literatuurgeschiedenis, over de grenzen en geledingen van
de Nederlandstalige letterkunde, en over problemen van canon en cultuurhistorische inbedding. Deze Voorzet bevat de teksten van de lezingen en een selectie uit
de discussies.
Ondanks de verscheidenheid aan specialismen en de uiteenlopende meningen
over aanpak, omvang en beoogd publiek, bleek er toch een verheugende consensus te bestaan over de noodzaak gezamenlijk een nieuwe geschiedenis van de
Nederlandstalige letterkunde tot stand te brengen. De bereidheid eraan mee te werken is verscheidene malen uitgesproken. Hopelijk is dit akkoord in veelstemmigheid een symbolische opmaat tot de nieuwe Nederlandse literatuurgeschiedenis.
H. Bekkering
A.J. Gelderblom
Namens de commissie ad hoc literatuurgeschiedenis
van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren
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Deel 1
Verslag studiedag Literatuurgeschiedenis

Inleiding

De studiedag wordt inge1eid door de Algemeen Secretaris van de Nederlandse
Taalunie, mevrouw G. van den Bergh.
Ik heet u van harte welkom op deze historische plek. Het is niet helemaa1 van symboliek ontbloot dat wij u hier vandaag hebben uitgenodigd. Dit is een plek waar
met enige regelmaat geschiedenis is geschreven. Wij willen vandaag nagaan of het
mogelijk is een beslissende stap te zetten naar een nieuwe en geactualiseerde geschiedenis van de Nederlandstalige literatuur. Dat is de inzet van deze studiedag.
Uw aanwezigheid geeft mij het vertrouwen dat u het belangrijk vindt om die stap
inderdaad te zetten. Het is lang geleden dat zoveel letterkundigen uit Noord en
Zuid bij elkaar waren om zo uitvoerig over dit thema te spreken.
'Knuvelder' is een naam die boven het debat zweeft. Als ik zeg dat alle hier aanwezigen zijn opgegroeid met Knuvelder, dan overdrijf ik niet. Zijn werk gold en
geldt nog steeds als dé Nederlandse literatuurgeschiedenis. Het is heel gemakkelijk om vanuit ons huidige perspectief op de tekortkomingen van zijn werk te
wijzen; tegelijkertijd dwingt zijn eenmansonderneming nog steeds bewondering
af. Als ik Van den Akker mag citeren: ' Wij wisten allemaal wel wat niet deugde
aan Knuvelder, maar niemand kon vertellen hoc het dan wel moest.' Niemand kan
het hem nadoen, om meer dan één reden. Gezien tegen de ontwikkelingen in het
vak van de laatste decennia is verder teruggrijpen op Knuvclder evenwel onmogelijk geworden.
De laatste tijd is er van verschillende zijden gewezen op de behoefte aan een actueel standaardwerk over de geschiedenis van de Nederlandse literatuur, op de
behoefte aan een waardige opvolger van Knuvelder. Maar een Nederlandse literatuurgeschiedenis is in onze tijd niet zo onproblematisch als in Knuvelders dagen.
Wat verstaan we bijvoorbeeld onder 'Nederlands'? Waar leg je de grenzen? Hoe
beschrijf je de constanten en de veranderingen? Waar zoek je de factoren die verandering teweegbrengen? Wat doe je met Indische, Caribische, Zuid-Afrikaanse
literatuur? En wat versta je precies onder literatuur? Dit zijn vragen waarover we
in de loop van deze dag meer duidelijkheid hopen te krijgen. Dirk de Geest zal in
de eerste lezing met als sprekende titel 'Knuvelder voorbij - voorbij Knuvelder?'
alvast een schot voor de boeg geven.
Maar voordat het zover is, wil ik graag enige verduidelijking geven bij de aanleiding tot deze studiedag. In het najaar van 1996 heeft de Raad voor de Nederlandse
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Taal en Letteren een advies over een nieuwe literatuurgeschiedenis uitgebracht
aan het Comité van Ministers. Op de inhoud daarvan kom ik dadelijk terug. Het
Comité van Ministers heeft zich door dat raadsadvies laten overtuigen dat het
goed zou zijn als de Nederlandse Taalunie op de een of andere manier de totstandkoming van een nieuwe, algemene literatuurgeschiedenis zou bevorderen. Als u
en uw vakgenoten inderdaad van mening zijn dat zo'n standaardwerk er op niet al
te lange termijn moet komen, dan is de Taalunie desgevraagd bereid om faciliterend op te treden. Het feit dat de Taalunie op advies van de Raad het initiatief
beeft genomen tot deze studiedag, betekent niet dat de Taalunie een nieuwe literatuurgeschiedenis gaat maken. De Taalunie is wel bereid om in de mate van het
mogelijke en wenselijke bij te dragen aan het verwijderen van al1erlei knelpunten
die de totstandkoming ervan in de weg zouden staan. Ik zou niet graag zien dat
daarover misverstanden ontstaan.
Terug naar dat raadsadvies. Wat waren de argumenten van de Raad om te betogen dat er een nieuwe literatuurgeschiedenis zou moeten komen en dat de
Nederlandse Taalunie daarvoor voorwaarden zou moeten scheppen? Het advies
gaat in op drie vragen. Waarom voldoet het huidige aanbod aan literatuurgeschiedenissen niet? Waarom heeft de neerlandistiek tot nu toe niet op eigen kracht een
nieuwe, actuele literatuurgeschicdcn is gerealiseerd? Waarom moet de Taalunie de
voorwaarden scheppen voor dit project? Deze drie vragen zal ik achtereenvolgens
behandelen.
In 1993 verscheen Nederlandse literatuur, een geschiedenis onder hoofdredactie van M.A. Schenkeveld-van der Dussen. Het 151 hoofdstukken tellende bock
geeft een caleidoscopisch beeld van de literair-historische werkelijkheid, gebruikt
actuele inzichten en hanteert een overtuigende retorica die een groot publiek heeft
weten aan te spreken. Tegelijkertijd heeft dit succesrijke bock, waaraan velen van
u hebben meegewerkt, nieuwe discussies doen oplaaien over theoretische uitgangspunten, benaderingswijzen, structurering en contextualisering. Bij een inventarisatie van wat er sinds 1945 verder aan literatuurgeschiedenissen en deelBeschiedenissen in Nederland en Vlaanderen is verschenen, moest de Raad constateren dat
er weliswaar veel materiaal is, maar dat er geen opvolger van Knuvelder bestaat.
Er zijn goede deelgeschiedenissen gemaakt (bijvoorbeeld voor jeugdliteratuur en
toneel), er bestaan heel bruikbare schoolboeken, wij kennen grote overzichten en
interes sante studies over een auteur of een literair milieu. Maar die ene, grote literatuurgeschiedenis die onze letterkunde verantwoord, gestructureerd en
aantrekkelijk beschrijft, bestaat nog niet.
Die constatering leidt ons naar de tweede vraag: waarom heeft de neerlandistiek
tot nu toe niet kunnen komen tot de realisatie van een nieuwe literatuurgeschiedenis? De Raad geeft een aantal oorzaken. Na het verschijnen van de laatste druk
van Knuvelder in het begin van de jaren zeventig werden vraagtekens geplaatst bij
de haalbaarheid en de wenselijkheid van een allesomvattende literatuurgeschiedenis. De tijd leek jarenlang niet gunstig voor het belichten van de eigen cultuur,
zodat de literatuurgeschiedenis aan belangstelling inboette. De laatste jaren tonen
een veranderend klimaat. In het artikel 'Literatuurgeschiedenis: terug van weg geweest' in Neerlandica extra muros van mei 1996 signaleert A.M. Musschoot de
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hernieuwde belangstelling voor 1iteratuurgeschiedenis. Als lid van de Raad voor
de Nederlandse Taal en Letteren heeft zij overigens ook de problematiek rondom
een nieuwe literatuurgeschiedenis opnieuw onder de aandacht van haar collega's
in de Raad gebracht. De discussie over de 'ideale literatuurgeschiedenis' wordt op
veel plaatsen gevoerd. Ee n zekere consensus is groeiende over een aantal uitgangspunten. De uitkomsten van de discussie onder de deskundigen zouden kunnen
leiden tot ee n nieuw actueel standaardwerk.
Hoewel de tijd dus rijp lijkt, z ijn er organisatorische en financieel-economische
belemmeringen om op eigen kracht tot een nieuwe literatuurgesc hiedenis te komen. In principe zijn er twee partijen die het initiati ef zouden kunnen nemen: de
wetenschappers en de uitgeverijen. Om met de eerste groep te beginnen: het ontbreekt de univers ite iten aan de menskracht en de infrastructuur om een zo
arbeidsintensief project als een geschiedenis van de Nederlandse lettere n geheel
op eigen kracht in gang te zetten. Dat constateert ook Paul Wackers die vanmiddag aan het woord komt. Om een waardige opvolger van Knuvelder te maken, die
zo breed mogelijk wordt gedragen, is overleg nodig over de wijze van aanpak. Ee n
rustige, onpartijdige, algemene discussie vraagt echter eveneen s tijd, energie, geld
en een logi stiek kader. Ook da arvoor hebben de meeste universiteiten niet de nodige middel en, zo was de menin g van de Raad.
Zonder ondersteuning van buiten za l deze situatie niet veranderen. In tegenstelling tot grotere taal ge bieden kan het Nederlandse taalgebied niet rekenen op
royale investeringen van commerciële uitgeverijen. Het terugverdieneffe ct is daarvoor te klein. Een Engels publicist, Thomas Fuller (1608-1661), con stateerde al in
het begin van de zeventiende eeuw dat 'de wetenschap het meest gewonnen heeft
door die boeken, waarop de uitgevers hebben verloren.' In deze tijd kan die uitspraak ook worden omgedraaid: de wetenschap heeft het meest verloren door die
boeken waarop uitgevers geen winst kunnen maken. Daarom treedt de overheid
so ms op als corrector van het marktmechanisme. Om die reden onderste unt de Nederlandse Taalunie ook producten als de Algemene N ederlandse Spraakkunst en
he t Woordenboek der Nederlands che Taal. Deze standaardwerken hebbe n een
groot toegepast wetens chappelijk belang, zij dragen bij tot de verhoging van de
kwaliteit van het onderwij s en de status van de Nederlandse taal als onderwerp
van onderwijs en onderzoek. Datzelfde geldt mutatis mutandis voor een nieuw
standaardwerk over de Nederlandse literatuur. De Raad zag dan ook een rol weggelegd voor de overheid, in casu de Nederlandse Taalunie. Volgen s het Taalunieverdrag heeft de Taalunie tot doelstelling het wetenschappelijk onderzoek op het
gebied van de Nederlandse taal en letteren aan te moedigen en het onderwijs in de
Nederlandse taal en letteren te bevorderen, zowel binnen als buiten het taalgebied.
Voor de bevordering van de kennis van de Nederlandse taal en letteren in Nederland, Vlaanderen en daarbuiten zijn deugdelijke instrumenten nodig. De ANS en

1
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het WNT noemde ik al. In dit rijtje past ook een representatief standaardwerk op
het gebied van de literatuurgeschiedenis. Door haar medewerking zou de Taalunie
er ook toe kunnen bijdragen dat de gemeenschappelijkheid van de Nederlandstalige letteren in een nieuwe gemeenschappelijke literatuurgeschiedenis tot uiting
komt.
Bij dat alles was het uitgangspunt van de Raad steeds dat het alleen maar zinvol
was om verder te gaan, als er voldoende consensus zou blijken te bestaan over de
aanpak, de methode en de reikwijdte van zo'n algemene literatuurgeschiedenis.
Pas als die er blijkt te zijn, is er reden om naar oplossingen voor de knelpunten te
zoeken. In het raadsadvies is daarom gewezen op de noodzaak een ruim opgezet
overleg tussen deskundigen te organiseren. Het is u wellicht niet ontgaan dat wij
inmiddels begonnen zijn met dit overleg, hier en nu. Het is ons niet ontgaan dat de
belangstelling hiervoor zeer groot is. Bij de voorbereidingen van deze dag is gebleken dat die belangstelling gaandeweg steeds ruimer is geworden.
Aan het eind van deze dag zal blijken of er voldoende overeenstemming bestaat
over de uitgangspunten, de principes voor een nieuwe 1iteratuurgeschiedenis. Ook
moet blijken of de discussie voldoende bouwstenen heeft aangedragen om de
Raad in staat te stellen een vervolgadvies te formuleren waarin hij aangeeft waarover consensus bestaat en waarin hij nader ingaat op de richting waarin kan worden verder gewerkt.
Na u allen komt nu de Taalunie opnieuw in beeld . Wat voor rol mag van de Taalunie worden verwacht? De Taalunie wil al s overheidsinstantie niet zelf de uitgever of opdrachtgever zijn. Inhoudelijke en commerciële betrokkenheid van de
overheid bij zo'n nieuwe literatuurgeschiedenis is ongewenst. Het initiatief moet
uit de wetenschappelijke wereld komen. Daarom kan de rol van de Taalunie uitsluitend voorwaarden scheppend zijn.
De knelpunten die de Raad zag, zijn al eerder aangestipt: auteurs en redactieleden kunnen zonder ondersteuning niet voldoende tijd vrijmaken; de coördinatie
van een dergelijk veelomvattend project is zeer tijdrovend; het is onwaarschijnlijk
dat uitgevers bereid zijn om in jaren van voorwerk te investeren, omdat zij zo'n investering niet gemakkelijk kunnen terugverdienen. De Taalunie zou daarom zorg
kunnen dragen voor een structuur waarbinnen het project literatuurgeschiedenis
vorm kan krijgen. In zijn vervolgadvies zal de Raad nader ingaan op deze knelpunten en een aantal mogelijke oplossingen aanreiken.
Langzamerhand kom ik tot conclusies. De bemoeienis van de Taalunie heeft
zich tot du sver beperkt tot het constateren van een bestaande lacune en het geven
van de gelegenheid aan de direct betrokkenen om een gestructureerde di sc uss ie te
v0cren over de wenselijkheid om die lacune op te vullen. In een later stadium kan
die bemoeienis nog worden uitgebreid tot het scheppen van randvoorwaarden om
concreet aan de opvulling van die lacune te beginnen. De conclusies di e u vandaag
gezamenlijk trekt, kunnen de Raad verder op weg helpen om een plan van aanpak
te formuleren. Het advies zal in april worden voorgelegd aan het Comité van Ministers. Ik kan u nu al zeggen dat, als u aangeeft dat er een nieuwe literatuurgeschiedenis moet komen en dat u het grosso modo eens bent over de richting die
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daarvoor moet worden gekozen, de ministers van onderwijs en cultuur in Nederland en Vlaanderen in principe bereid zijn zo'n initiatief te steunen. Deze
bereidheid vindt men ook terug in het Actieplan 1997 van de Taalunie.
Ik ben vrij uitvoerig blijven s til staan bij de rol van de Taalunie. Dat is ook het
enige waarover ik vandaag met gezag het woord kan voeren. Het is het raadsadvies dat de rechtstreekse aan leiding was to t deze studiedag; het kader daarvan heb
ik duide1ijk willen schetse n. Thans richt ik mij op uw rol en op wat vandaag van u
wordt verwacht. Het programma van vandaag bestaat uit drie blokken:
1.
methodologische diversiteit;
2.
grenzen en geledingen van de Nederlandstalige literatuur;
3.
canon en cultuurhistorische inbedding.
Na elk van de blokken is er een klein uur beschikbaar voor discussie. Ik twijfel er
niet aan dat u optimaal gebruik zult maken van die ruimte. Wij willen in ieder geval graag uw mening horen over de lezin gen en de stellingen die zullen worden
ge presenteerd. Wij hopen en verwachten dat u in alle creativiteit en openheid en
m e t vis ie de discussie met vakgenoten aangaat, opdat gezamenlijk een stap wordt
geze t in de richting van een nieuwe, actuele literatuurgeschiedenis.
Ter Braak heeft eens gezegd dat een boek lumineus moe t zijn, niet volumineus.
Dat laatste is, in relatie met de kwestie waarover wij vandaag praten, bijna een
ijdel e wens. Toch mogen wij het lumineuze aspect niet vergeten. Graag zou ik
zien dat u er vandaag in zou slagen daarvoor de eerste fundamenten te leggen. Wij
voeren deze discussie in een historische omgeving. Welnu, ik hoop dat die discussie ook een ' hi stori sche dag' zal opleveren. Ik wens u een succesvolle studiedag
toe!
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Blok 1

Methodologische diversiteit

K nuvelder voorbij - voorbij K nuvelder?

Lezing D. De Geest

De eerste voordracht wordt uitgesproken door de heer D. De Geest (Fonds voor
Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen/ Departement Literatuurwetenschap
Katholieke Universiteit Leuven). 2
Afgelopen jaar stond de wintercursus van de Onderzoeksschool Literatuurwetenschap geheel in het teken van de historiografie van de Nederlandse literatuur. De
titel van die bijeenkomst, 'Veertig jaar na Knuvelder', was zowel oriënterend als
programmatisch bedoeld. Ook de bijeenkomst van vandaag, die een nooit eerder
gezien forum van neerlandici bij elkaar brengt, stond blijkbaar vanaf het begin in
het teken van een 'nieuwe Knuvelder'. Over de wenselijkheid van een omvattende
literatuurgeschiedenis, die na én in de plaats zou komen van Knuvelders Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde, is ogenschijnlijk iedereen
het eens . De concrete realiseerbaarheid van zulk een ambitieus project blijkt evenwel, zo is uit de eerste reacties reeds gebleken, op veel minder instemming te
kunnen rekenen. Daarmee weerspiegelt de Nederlandse literatuurstudie ten volle
de paradoxale situatie die ook in de algemene 1iteratuurwetenschap met betrekking
tot de literaire historiografie de toon aangeeft. De frase 'Hoe het zou moeten en
toch niet echt kan' 3 van Van Gorp is onderhand in ons taalgebied uitgegroeid tot
een ware boutade.
Daarbij komt nog dat nauwelijks een drietal jaar geleden het lijvige verzamelwerk Nederlandse literatuur, een geschiedenis het 1icht zag, een project waaraan
trouwens door een meerderheid van dit gezelschap is meegewerkt. Ook deze NLG
diende zich, blijkens het 'Woord vooraf' van de redactie, reeds expliciet aan als

2

Met dank aan alle collega's met wie ik over deze tekst, en de talrijke voorontwerpen ervan. van

gedachten heb mogen wisselen: H. van Gorp, G. Claessens, M. van Vaeck, en vanzelfsprekend ook
E. Yanfraussen en I. Mestdagh, mijn medewerkers aan het project 'Literatuur en literaire Ju-itiek in
Vlaanderen tijdens de Tweede Wereldoorlog ' .
3
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een tegenhanger van en een waardige vervanger voor het klassiek geworden Handboek van Knuvelder.
Het is niet moeilijk om aan te geven hoe de traditionele geschiedschrijving wezenlijk berust op een aantal betwistbare uitgangspunten. Allereerst wordt de
literatuur bestudeerd als een quasi-autonoom domein, niet enkel te onderscheiden
en te scheiden van de zogenaamde buitenliteraire werkelijkheid, maar evenzeer
van andere kunsten en buitenlandse literaturen, met inbegrip van vertalingen. Incidentele en nogal willekeurige uitweidingen terzake doen nauwelijks atbreuk aan
die vermeende structurele autonomie. Daarnaast wordt de literatuur overwegend
beschouwd vanuit het perspectief van de literaire productie, een reductie die noodgedwongen resulteert in een veronachtzaming van de literaire communicatie en de
institutionele verankering in het culturele bestel. Ten slo tte wordt het domein van
de globale productie van literaire teksten nog aanzienlijk ingekrompen tot de gecanoniseerde literatuur. Sterker nog, het voorgestelde histori sche verhaal is er
doorgaans niet enkel op gericht om een bestaande canon te registreren of te analyseren, maar wil in een aantal opzichten actief canonvormend werken, door de
zowel actuele als blijvende waarde van een aantal auteurs en teksten te beargumenteren.
Dit laatste aspect bren gt ons trouwens bij de expliciete poëticale oriëntering van
een dergelijke onderneming. Knuvelder rekent het bijvoorbeeld mede tot zijn taak
om, vanuit zijn persoonlijke poëticale overtuiging, bepaalde types van teksten uitdrukkelijk aan te prijzen als hoogst waardevol of vernieuwend, en andere daarentegen geheel te verzwijgen of zonder meer af te doen als marginale of, erger nog,
excessieve verschijnselen. Voortreffelijke literatuur - in Knuvelders optiek is die
formulering zelfs tautologisch - fungeert als een uitmuntende spiegel van de persoonlijkheid van een auteur en zijn tijd, een intrinsieke waarde die voorts wordt
geassocieerd met eigenschappen als standvastigheid, individualiteit, evenwicht en
constructieve ethiek. Kortom: wat bij Knuvelder domineert, en allicht in ruime
mate heeft bijgedragen tot zijn langdurige succes, is de voorkeur voor een 'goed'
en 'groots' verhaal. Zijn individuele helden strijden onveranderlijk in, ja, zelfs
tegen hun tijd en groeien daar symbolisch bovenuit. Uit hun authentieke oeuvre
spreekt bijgevolg een markante persoonlijkheid die tot op heden blijft aanspreken.
Literatuur krijgt hier een haast mythisch statuut toebedeeld, als dé plaats waar verleden en heden, auteur en lezer elkaar intiem ontmoeten.
In het licht van die schets kan het niet verbazen dat Nederlandse literatuur , een
geschiedenis, inderdaad een programmatische tegenhanger van Knuvelder vormt.
Het meest in het oog springend is allicht het feit dat het boek niet langer het werk
is van één auteur, maar bijdragen groepeert van niet minder dan 109 medewerkers.
Blijkbaar is het, door de toenemende specialisatie van ons vakgebied, niet meer
mogelijk om als individu de gehele Nederlandse literatuur panoramisch te bestrijken. Het daarmee verbonden 'polyperspectivi sme ', dat naar mijn mening nogal
lichtvaardig 'postmodernistisch' is genoemd, onderstreept tevens de noodgedwongen fragmentatie , de prin c ipiële onmogelijkheid van het grote, definitieve verhaal.
Para1lel daaraan is er sprake van een verscherpt methodologi sc h bewu stzijn.
Niet alleen de talrijke concepten en verwijzingen naar discussies binnen het vak18
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gebied refereren aan die theoretische en methodologische gevoeligheid, ook het
eigenlijke onderzoeksobject, de Nederlandse 1iteratuur, ondergaat een veelbetekenende verruiming. Waar in de optiek van Knuvelder een literatuurgeschiedenis
hoofdzakelijk nog een lijst vormde van data, namen en titels, worden in de NLG
ook tal van andere facetten bij het onderzoek betrokken: tijdschriften, kritische reacties, manifestteksten en polemieken, poëticale opvattingen. Tegelijk worden ook
aspecten van de zogenaamde 'buitenliteraire', historische en cultuurhistorische
context met enige nadruk in het betoog geïntegreerd. Ten slotte is, zeker in vergelijking met Knuvelder, vee] minder sprake van expliciete persoonlijke waardeoordelen en canonvoorstellen. Heel wat aandacht gaat integendeel uit naar de wijze
waarop diverse instanties zoals auteurs, genootschappen, recensenten en uitgevers,
in de loop der tijden literaire verschijnselen hebben geselecteerd, gepresenteerd en
beoordeeld.
Rest ons de kwestie van het onderliggende verhaal. Het vooropgestelde 'polyperspectivisme' wekt op het eerste gezicht inderdaad de indruk dat resoluut
afstand wordt genomen van een globaal, coherent en min of meer rechtlijnig verhaal. Toch valt het met die fragmentarische caleidoscoop achteraf nog best mee.
Als overkoepelende leidraad blijft immers de chronologische lijn gehandhaafd,
4
ook al doordat de datering in de Nederlandse Hollier vrijwel steeds letterlijk én
ernstig wordt genomen. Daarenboven blijft de verhaalstructuur wel degelijk van
centraal belang, maar dan hoofdzakelijk op het microniveau van de afzonderlijke
essays. Zij bieden de lezer een vrij afgerond relaas aan van detailgebeurtenissen,
compleet met de voorgeschiedenis, de belangrijkste protagonisten, hun handelend
ingrijpen en hun onderlinge confrontatie, de resultaten en zelfs meer dan eens het
verdiepende en louterende inzicht. Alvast op dit niveau vertoont, met andere woorden, Nederlandse literatuur, een geschiedenis onmiskenbaar enige structurele
overeenkomst met het zo gesmade Handboek.
De centrale vraag is dan ook hoe zo'n globale 'nieuwe' literatuurgeschiedenis eruit kan, moet of mag zien. Gaat het hoofdzakelijk om iets méér - ook in de reacties
op de NLG gaat het steevast over omissies en kwantitatieve verrekeningen - of
veeleer over iets ánders? Binnen de mij toegemeten tijd wil ik alvast proberen om
een globaal, bruikbaar kader te schetsen voor een dergelijke onderneming, in de
hoop dat over deze minimale uitgangspunten een zekere consensus bereikt kan
worden. Dat ik daarbij ben vertrokken van mijn eigen onderzoeksaccenten valt
niet te loochenen, maar veel belangrijker zijn de talrijke gesprekken die ik met
vakgenoten mocht voeren en de grote hoeveelheid recente publicaties uit ons vakgebied die ik met het oog op deze bijeenkomst heb gelezen. Tenslotte ligt het voor
de hand dat ieder project voor een nieuwe geschiedschrijving van de Nederlandse

4

Als model voor de NLG diende A new hisrory of French lfterarure onder hoofdredactie van Dennis
Hollier, Cambridgc Mass. etc., 1989.
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literatuur met vrucht zal kunnen voortbouwen op het initiatief, de ervaring en de
resultaten van Nederlandse literatuur, een geschiedenis.
Eerder dan een algemeen overzicht te geven van de diverse methoden en theorieën uit de literatuurwetenschap om die vervolgens te beoordelen op hun geschiktheid voor een dergelijke opzet, of een naïef methodepluralisme voorop te stellen,
wil ik nadrukkelijk pleiten voor een 'functionalistische' benadering van de complexe literaire werkelijkheid. Daarbij gaat het mij meer om een reeks onderzoeksvragen en een methodologische onderzoeksmentaliteit dan om een strak theoreti sch kader, al wil ik het nut daarvan niet apriori betwisten. In ieder geval ben ik
van mening dat een literatuurgeschiedenis niet als primaire taak heeft om canon vormend op te treden en de esthetische en andere waarden van bepaalde auteurs en
tek sten te onderstrepen. Uiteraard vormt het proces van canonisering een niet te
verwaarlozen neveneffect van ieder cultuurhistori sch onderzoek, maar het kan
bezwaarlijk het primaire uitgangspunt daarvan vormen. In plaats van gangbare
waardeoordel en en selectiemechanism en als vanzelfsprekend over te nemen of ze
door nieuwe schalen te vervangen, moet de literatuurhistoric us integendeel derge lijke waardeoordelen en selec tiem echan ismen, in hun hi storische, contextuele én
tekstuele specificiteit, trachten te recon strueren , analyseren en verklaren. Dit op
zich vrij aannemelijke uitgangspunt heeft nochtans essentiële gevolgen voor zowel het objec t van een literatuurgeschiedenis als voor de wijze waarop aan
geschiedschrijving wordt gedaan. Eerst besteed ik in dit verband thans aandacht
aan het concept literatuur zelf. Vervolgens wordt nagegaan hoe zulk een functionalisti sche literatuurgeschiedenis er in concreto zo u kunnen uitzien.
In tegenstelling tot het onproblematische 1iteratuurbegrip van de traditionele
literatuurgeschi edschrijving - waar (impliciet of explici et) wordt gerefereerd aan
een bes taande consen s us of aan een als zodani g erkend corpus van tek sten en auteurs - in plaats ook van aan te van gen met een essentialistische vraag naar h et
w eze n en de begrenz ing van de literatuur, is een functionali stische benadering
erop gericht na te gaan hoe binnen uiteenlopende histori sche, maatschappelijke e n
culturele con stellatie s bepaalde types van verschijnselen als literair worden afgebakend, geprofileerd en aansluitend gelegitimeerd, en andere soms verrassend
genoeg niet. Welke fenomenen worden als zodani g betiteld en op grond van welke
specifieke criteria, verwachtingen, functi es en effecten? Op welk e manier komen
literaire handelingen, lite raire actoren en literaire instituties tot stand en in welke
mate dragen zij bij tot het ontstaan en de verspreiding van dergelijke normerende
bee1den van dé literatuur? Welke hi ërarchi serende strategieën , welke canoniserings- en uitsluitingsprinci pes zijn daarbij werk zaam, zowel binnen als buiten de
literatuur? Kortom, hoe situeert en profil ee rt de literatuur zichzelf op een gegeven
moment, zowel intern als extern, met inbegrip van de daarmee verbonden complexiteit, onduidelijkheden en zel fs tege nstrijdigheden?
Binnen de hier verdedigde oriën tering staan, m et andere woorden, niet langer a
priori de afzonderlijke titels en aute urs centraal , maar vooral de co mpl exe verschijnin gsvorm van de literatuur en de in dat verband cruc iale relaties. Door die
hoofdzakelijk relationele aanpak krijgt ook een probleem als dat van de zogenaam20
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de exhaustiviteit een enigszins andere oriëntering. Het cumulatieve karakter van
de traditionele geschiedschrijving wordt immers vervangen door de gedetailleerde
reconstructie van mechanismen en structuren, waardoor de vraag naar de representativiteit en de efficiëntie van de voorgestelde verklaringsmodellen primordiaal
wordt. De daartoe noodzakelijke verruiming en verdieping van het onderzoeksveld gaan allicht gepaard met een aantal complexe problemen, maar daar staat
tegenover dat enkel een dergelijke functionalisti sche werkwijze he t mogelijk
maakt om zowel de spanningen en de interne contradicties binnen de literatuur, al s
de interacties tussen literaire en andere maatsc happelijke fenomenen adequaat te
bestuderen. Anders blijken zelfs de mechani smen van literaire evolutie en de identiteit van de I iteratuur in een specifieke context - waar het de literatuurgeschiedenis toch vooral om te doen is - niet afdoende te recon s trueren.
Centrale componenten van een dergelijk analysemodel vormen dan ook enerzijds het complexe vertoog dat gehanteerd wordt in en naar aanleiding van
literaire teksten en anderzijds de daarmee samenhangende institutionele componenten en netwerken. Precies die con stitutieve dimensies verl enen aan een vaag,
strategisch concept als ' literatuur ' - en daarop geënte begrippen als ' vrouwenliteratuur ' , 'Vlaamse literatuur ' of 'moderne letterkunde ' - een eigen cultuurhistorisch
reliëf, door het te verbinden met een aantal teksten, teksteigenschappen, fun cties
en effecten. Literatuur vormt immers geen objectief en afgebakend domein in de
samenleving, maar komt integendeel tot stand in een complexe context, waaraan
culturele mechani smen , levensbe schouwingen en maatschappelijke prioriteiten
allerminst vreemd zijn. Tegelijkertijd opereert die zelfde literatuur, voo ral vanaf
het eind van de achttiende eeuw, tot op zekere hoogte autonoom vi a daartoe
geëigende kanalen, strategieën en communicatieve patrone n. Die relatiev e eigenheid en zelfstandigheid van de literatuur vormen naar mijn menin g een van de
cruciale vragen die een nieuwe literatuurgeschiedenis moeten sturen.
Het lijkt mij niet zo moeilijk om de relevantie van een dergelijke benadering
aan te tonen voor het domein van de oudere Nederlandse letterkunde , voorzover
dat overigens nodig zou zijn. Er is inderdaad van diverse zijden op gewezen hoe
de middeleeuwse literatuur niet meteen beschikt over een duidelijk gearticuleerd
literatuurconcept, dat geassocieerd zou zijn met een gestroomlijnd corpus van teksten, specifieke tekstei ge nschappen en een daarop reflecterend sys tematisch
begrippenapparaat. Het valt daarenboven op dat minstens bepaa1de segmenten van
die zogenaamde 1iteratuur frappantere overeenkomsten lijken te vertonen met nietliteraire teksttypes dan met de onmidde11ijke literaire soortgenoten. Binnen een
functionali stisch kader is het daarom van belang na te gaan welke termino1ogie
wordt gebruikt om een min of meer specifieke functionaliteit toe te kennen aan
teksten of (gezien de deels orale institutionalisering) aan tekstgebeurtenis sen. We1ke intenties, welke effecten hebben auteurs, naar eigen zeggen, op het oog en

welke communicatiesituatie wordt daartoe gecreëerd? Hoe worden bepaalde types
van teksten benoemd en beoordeeld in het licht van de globale tekstproductie? Is
er sprake van welomschreven genrecategorieën en -hiërarchieën? Zijn er bepaalde
functies en tekstsoorten waarvan resoluut afstand wordt genomen? Hoe kunnen
een dergelijke structurering en profi1ering van de literatuur bijvoorbeeld gerela21
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teerd worden aan de handschriftelijke overlevering en de materiële samenstelling
van verzamelhandschriften? In welk opzicht biedt voorts de bewerkingstechniek
belangwekkende informatie omtrent de gehanteerde literatuuropvatting, de geïntendeerde functionaliteit en de relatieve eigenheid en originaliteit van bepaalde
tek sten en teksttypes? In welke mate kan men ten slotte op het niveau van de specifieke verwoording spreken van een herkenbaar register van termen en motieven,
dat als het ware prototypi sch zou zijn voor de desbetreffende tekst, tekstsoort, literatuuropvatting en literaire praktijk?
Dezelfde vraagstelling is mijns inziens evenzeer van toepassing op de moderne
Nederlandse letterkunde, ook al heet het dat de literatuur sedert de achttiend e
eeuw een steeds autonomer karakter heeft gekregen. Die relatieve autonomi e
wordt dan in verband gebracht met een groeiende eigenheid van het literaire vertoog en met de toenemende sturing door een aantal literaire instituties en
instanties. Ook hierin li gt een aantal domeinen die in de bestaande literatuurgeschiedenissen nog onvoldoende zijn gethematiseerd.
Groeperingen van auteurs rond verenigingen, tijd schrifte n en initiatieven blijken
bijvoorbeeld van cruciaal belang vo or de programmati sc he functietoekenning van
de literatuur en de formulering van poëticale standpunten. Doorgaans vindt een
dergelijke vernieuwing - zonder dat die term al te evolutionistisch mo et worden
begrepen - in eerste instantie ex negati vo plaats, via een reeks ge contes teerde anti modellen en een fund amenteel gev oel van onvrede omtrent de heersende stand
van zake n. Pas in een later stadium worde n die negatieve en deel s nog implici ete
poëti cale aanzetten vervangen door een pos itieve invu1ling, waarbij een duidelijker groeps- en periodecodebewustzijn op de voorgrond treedt. Meer dan eens
draagt dat pro g rammatisch e stadium echter reeds de kiemen in zich van een zek ere
desintegratie van het aanvanke lijke collectieve bewustzijn, een geleidelijke ve rbrokkeling van de poëtica, als gevolg van wat men specialisatie zou kunn en
noeme n, en schematiserende reali saties die me n do orgaans in termen als postsy mboli sme, postmod erni sme of ep igoni sme probeert te vatten (of nog li ever over het
hoofd ziet zond er meer).
Daarnaast bieden ook de samenstelling en de identiteit van bepaalde reeksen
en uitgeversfo nd se n interessante indicaties omtrent de spanningen die kunne n
bestaan tussen a uteurs en hun lezers, tu sse n div erse literaire genres en strek kin gen, tu ssen binnenlandse en zogenaamde buitenland se literatuur en tu ssen de
eigenlijke, gec anoniseerde literatuur enerz ijds en op de brede bevolking geri chte
segm enten van de 1iteratuur anderzijds; de specifiek litera ire functies worden in
dat laatste geval algauw verbonden met categorieën als amu se ment, opvoeding en
volk sverheffing.
Bloemlezingen ten slotte vormen aangewezen corpora om de processen van canoni sering en marginalisering te bestuderen. Of ze nu kriti sch-programm atisch
dan wel chronologisch-anthologisch zijn opgevat, ze revel eren om zo te zeggen
een bepaalde status quaes tionis van de literaire communicatie. Op bas is daarvan
kan men onderzoeken welk beeld van de gevestigde traditie e n de eige ntijd se literatuur wordt gepresenteerd en voorondersteld, of en hoe een continuïteit tussen
het verleden en het heden wordt gepostuleerd, of hoe integendeel een alternatieve
22
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canon wordt geïntroduceerd om, enigszins polemisch, de eigen poëtica te helpen
ondersteunen. Canonvorming blijkt zo te berusten op enerzijds decontextualisering, het onttrekken van een tekst aan zijn oorspronkelijke tijdruimtelijke
coördinaten om er een 'blijvende' betekenis en waarde aan toe te kennen, en anderzijds recontextualisering, het opnieuw actualiseren van die klassiek geworden
teksten vanuit actuele bekommernissen. Ook het proces van literair-wetenschappelijke herinterpretatie vindt mede in die dynamische spanningsverhouding zijn
aanleiding.
Uit deze nogal willekeurig samengeraapte voorbeelden wil ik een drietal algemene
onderzoeksthema's afleiden die mij, in het perspectief van een functionalistische
geschiedschrijving, hoogst belangrijk toeschijnen. In de eerste plaats is er uiteraard het onderzoeksdomein van de poëticale opvattingen en de poëticale articulaties, de vigerende opinies over de aard en de functie van literaire teksten en de
met het oog daarop meest geëigende strategieën. Op dit domein is in de neerlandistiek reeds fundamenteel onderzoek verricht, zeker waar het gaat om de reconstructie van literatuuropvattingen van afzonder1ijke auteurs en literaire critici. Wel
valt op hoe het poëtica-begrip nogal exclusief geënt wordt op 'intern~literaire'
categorieën en argumenten, zodat de impact en de invulling van centrale concepten als 'kunst' en 'leven', 'mens' en 'persoonlijkheid', ' realiteit ' en 'uitdrukking'
nader onderzocht dienen te worden. Ook blijft de relatie tussen de externe en de interne poëtica-componenten een hachelijke kwestie. In welke mate vormen literaire
teksten een logisch verlengstuk, een creatieve vertaling of een hoogst weerbarstige
versie van de expliciet geformuleerde literatuuropvatting? En ten slotte: hoe kan
de brug geslagen worden van de individuele poëtica naar de meer algemene profilering van literaire stromingen en strekkingen? Voor al deze kwesties lijkt mij
alvast het begrip 'register', zoals dat in de studie van de oudere letterkunde wordt
gehanteerd, interessante perspectieven te bieden. Het register vormt immers een
voorraad van betekenissen, betekenisverbanden en motieven die met enige flexibiliteit gehanteerd kan worden zonder daarom per se de herkenbaarheid en de
verstaanbaarheid van teksten en vertogen in het gedrang te brengen. Het is weliswaar gebruikelijk om de moderne literatuur op te vatten als een esthetica van de
oppositie, de originaliteit en de onherhaalbaarheid, maar anderzijds stelt men vast
dat uitgerekend de avant-gardistische schrifturen, geconcipieerd vanuit een idiosyncratische impuls of een volstrekte hic et nunc-materialiteit, gekenmerkt
worden door een opmerkelijke herkenbaarheid en voorspelbaarheid.
Een tweede thema betreft, niet toevallig, het genologische onderzoek. Aan de
ene kant functioneren genres als classificatieschema's. Ze structureren de literaire
producties, garanderen een zekere doorzichtigheid en vormen zo een doorslaggevende factor bij het creëren van en inspelen op de verwachtingspatronen. Tegelijk reduceert het hanteren van een genreconcept echter ook het individuele karakter van de afzonderlijke teksten, waardoor een zekere homogenisering ontstaat.
Nieuwe teksten proberen zich dan ook in te schakelen binnen de door genologische tradities uitgezette bakens en terzelfder tijd hun eigenheid, als variatie op of
afwijking van het geijkte patroon, te beklemtonen. Die spanningsverhouding tus23
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sen het algemene kader en de specifieke literaire gebeurtenis vormt ongetwijfeld
een belangrijke factor in de literair-historische dynamiek. Daarbij komt dat genreconcepten ook een sterk normerende werking hebben. Ze sturen in aanzienlijke
mate de productie en de beoordeling van nieuwe teksten, terwijl ook het globale
genresysteem mee de waarde van een tekst zal bepalen. Op die manier maakt elk
behoren tot een genre, in mindere of meerdere mate, deel uit van een globale strategie die zonder veel moeite gerelateerd kan worden aan de in een cultuur werkzame mechanismen en spanningen. Anderzijds stelt men uiteraard eveneens vast
dat het statuut van heel wat teksten en teksttypes ambivalent blijkt, doordat ze tegelijk een integratieve herhaling én een kritische stellingname realiseren.
Tot slot wil ik nog wijzen op de strategische functie van referentiekaders, een
onderzoeksdomein dat bijzonder geschikt is om de contextualisering van de literatuur in kaart te brengen. Men zou inderdaad kunnen nagaan in welke mate
bepaalde auteurs, stromingen of tijdschriften een bepaald referentiekader postule ren om hun eigen poëticale situering mee te legitimeren via vermeldingen van
verwante autoriteiten, deskundigen met wie men zich wenst te identificeren, citaten en bronnen die worden aangehaald in argumentatieschema's. Een dergelijk
onderzoek kan signalen reveleren voor de wijze waarop de literatuur, op z'n minst
voor bepaalde facetten, schatplichtig is aan maatschappelijke discussies of andere
culturele uitingen. Ook wordt de relatie tussen het eigen streven en de bestaande
traditie een stuk zichtbaarder via het in kaart brengen van zowel bewonderde modellen als verguisde antimodel1en. Met name de herijking van elementen uit de
traditie, door ze te herinterpreteren of in een nieuw kader te plaatsen, vormt een
aangewezen onderzoeksdomein, omdat het de tegenstrijdigheden en de fluctuaties
van de literatuur, in een specifieke periode en door de tijd heen, helpt articuleren.
Ten slotte wordt het daardoor ook mogelijk om de spanningsverhouding tussen de
zogenaamde eigen en de zogenaamde buitenlandse literatuur nauwkeuriger en genuanceerder te bestuderen. Men zou in dat verband onder meer kunnen denken aan
de complexe wijze waarop in oorsprong buitenlandse voorbeelden geleidelijk aan
ingeburgerd raken, hun enigszins exotische karakter inruilen voor een gedeeltelijke herwaardering binnen de eigen literaire constellatie van normen en modellen
om eventueel van daaruit de omgekeerde beweging, die van een internationale verspreiding, aan te vatten.
Mogelijkheden voor nieuwe onderzoeksvragen zijn er kennelijk voldoende. Het
komt erop aan ze ten volle te benutten. Overigens wil daarmee geenszins gezegd
zijn dat al het tot dusver verrichte onderzoek onbruikbaar zou zijn. Integendeel,
mijn voorstel is er vooral op gericht de resultaten daarvan te integreren in een globaal literair-historisch kader en op basis van die gedeeltelijke verworvenheden
nieuwe onderzoeksvragen te stimuleren.
In het laatste deel van mijn inleidend betoog wil ik daarom summier terugkomen op de vraag hoe zo een nieuwe, functionalistische geschiedschrijving als
tekst kan functioneren. In de eerste plaats lijdt het weinig twijfel dat het gangbare
chronologische raamwerk, mits met enige nuancering, overeind blijft. Belangrijk
is evenwel dat die chronologische ordening niet langer wordt voorgesteld als een
nogal rechtlijnige opeenvolging van elkaar aflossende tijdperken, stromingen,
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codes en poëtica-modellen. Integendeel, doorlopend zal - ook in de concrete vormgeving van het historische betoog - moeten blijken hoe op ieder ogenblik van de
geschiedenis een complex kluwen aanwezig is van actuele tendensen (wat is) , van
tendensen die verwijzen naar het verleden (wat is geweest) en van tenden sen die
lijken vooruit te wijzen naar de nog niet gearticuleerde toekom st (wat nog niet is,
maar kan/zal komen). Precies in die wisselwerking van verleden en heden, die gekoppeld is aan heruitgaven, eigentijdse commentaren, vernieuwende impulsen,
ambivalenties en tegenstrijdigheden, 1igt immers een van de sleutelmechanismen
van de literaire dynamiek. De diachronie doordringt als het ware iedere synchronie. Daarbij komt nog de permanente spanning tussen verruiming en inkrimping
waaraan de I iteratuur, of op zijn minst bepaalde segmenten daarvan, onderhevig
is. De weerslag van maatschappelijke discussies, van opkomende ideeën en van
buitenlandse invloeden moet in dat bestek besli st mee geïntegreerd worden, zij het
maar bij wijze van exemplarische voorbeelden.
Ook de verhaalstructuur van de geschiedenis zal in het geschetste kader niet ontbreken, maar het resultaat zal hier anders zijn dan doorgaans wordt gedacht.
Veranderingen blijken minder doorslaggevend en spetterend dan aanvankelijk was
verwacht; een beweging voorwaarts resulteert soms in een vermeende terugkeer
van eerdere premissen. Het doelgerichte verloop van de geschiedenis - van voortekenen over ontwikkelingen en prestigieuze ve stiging tot desintegratie en verval
en nieuwe veroveringen - verdwijnt grotendeels naar de achtergrond of wordt op
zijn minst herleid tot een van de aspecten waarmee de literatuur en de cultuur zichzelf trachten te profileren. Op die manier ontstaat, lijkt mij, een eigen ritmiek
waarbij gedetailleerde dwarsdoorsneden en meer globale overzichten elkaar aflossen, en waarbij permanent teruggekoppeld wordt naar eerdere verworvenheden.
Minstens even belangrijk is echter de vaststelling dat de geschiedenis niet langer geconcentreerd zal blijven op acteurs, schrijvers en hun teksten. Integendeel,
hun belang zal in een nieuwe literatuurgeschiedenis tot op zekere hoogte worden
teruggeschroefd, doordat ze slechts categorieën zijn naast zovele andere werkzame factoren. In de plaats daarvan zullen literatuuropvattingen, institutionele veranderingen en vooral de wederwaardigheden van literaire genres, tekstmodellen
en motieven een vooraanstaande plaats innemen in de historiografische beschouwingen. Men kan dat verlies van individuele actoren betreuren, maar daar staat
tegenover dat een functionalistische aanpak ons , veel sterker dan voorheen, in
staat stelt om de literaire dynamiek in haar complexiteit genuanceerder en overtuigender te beschrijven en te analyseren.
De vraag van het publiek naar 'bekende' gegevens kan - indien die tenminste
(onverhoopt) veronachtzaamd zouden worden in de nieuwe literatuurgeschiedenis grotendeels opgevangen worden door een aanvullend boekdeel te voorzien, waarin
een aantal hoofdzakelijk klassieke teksten worden voorgesteld in hun wordingsen vooral hun waarderings- en interpretatiegeschiedenis. Op die manier fungeren
deze lecturen tegelijk als interpretatievoorstellen én als exemplarische illustraties
van de geschetste historische profileringen en verschuivingen.
Het is in ieder geval mijn overtuiging dat de redactie van een dergelijk omvattend project, wil het tot optimale en consequente resultaten leiden, met auctoritas
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za] moeten optreden, en dat in een nog sterkere mate dan bij de NLG reeds het geva] was. Aan de ene kant moet dat gezag zich uiten in een voldragen concept, ook
wat de theoretische en methodologische grondslagen van het project betreft, en in
een concreet werkschema. Aan de andere kant moet er evenzeer sprake zijn van
een autoriteit die waar nodig autoritair kan optreden. Teamwork moet, althans
naar mijn mening, duidelijk primeren op individuee] initiatief, het eindresultaat op
de afzonderlijke bladzijden. Gedegen wetenschap vereist in enige mate een zekere
disciplinering. Waarom zou de verdienste van dit initiatief trouwens niet mogen
liggen in het feit dat niet zozeer de inherente eenheid en de Europese dimensie van
de Nederlandse letteren worden belicht - dat zal zo ook wel gebeuren - maar dat
een klein taalgebied met vereende krachten een wetenschappelijk gefundeerde geschiedenis presenteert van het literaire erfgoed die op zich model kan staan voor
de literaire historiografie van tal van andere taalgebieden? Misschien moet iemand
dat maar eens hardop durven zeggen.
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Reactie P.W.M. Wackers

Op deze lezing is gereageerd door drie respondenten, in chronologische volgorde
van hun specialisme. Als eerste spreekt de heer P.W.M. Wackers (docent Middelnederlandse letterkunde, Katholieke Universiteit Nijmegen).
Om te beginnen wil ik één stap terugdoen. De methodologie is namelijk altijd middel en geen doel. Als wij willen praten over de methodologische aspecten van een
grote onderneming als de onderhavige, moeten wij ons eerst afvragen wat het doel
van die onderneming is. Ik moet zeggen dat wat mij betreft er voor de vakbeoefenaren geen reden is om te streven naar een nieuwe algemene of complete literatuurgeschiedenis. Mijn indruk is dat de specialisatie zover is voortgeschreden dat
de meesten van ons hun eigen periode nauwelijks nog overzien, laat staan dat zij
er behoefte aan zouden hebben zich te mengen in de discussies over andere periodes.
Wél is er een enorme behoefte aan syntheses per periode. Overal is de omvang
van het onderzoek zo toegenomen dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Die
syntheses zouden wat verantwoording en documentatie betreft het niveau moeten
bereiken waarnaar literatuurgeschiedenissen als die van Knuvelder, Te Winkel en
anderen hebben gestreefd. Ze behoeven echter niet in die zin een eenheid te vormen dat zij hetzelfde stramien en concept volgen. Als er per periode een boek is
dat rekenschap geeft van de stand van zaken in het specialisme en dat het special isme ontsluit, is het niet erg dat een ander specialisme een synthese geeft die er heel
anders uitziet.
Voor het algemene publiek kan het de moeite waard zijn om een algemene literatuurgeschiedenis te hebben waaraan een zekere uniformiteit ten grondslag ligt. Ik
ben wat dit betreft zelf wat weifelmoedig. Ik denk wel eens: wij hebben nu voor
5
de Middeleeuwen een prachtig boek, Handgeschreven wereld. Ook niet-mediëvisten reageren buitengewoon enthousiast op dit boek, vooral vanwege de heldere
taal en de prachtige plaatjes. Als wij nu eens vijf of zes boeken hadden met betrekking tot de periode die begint bij de boekdrukkunst en eindigt bij de literatuur van
na de Tweede Wereldoorlog - dat zouden dan boeken moeten zijn die er even
mooi uitzien als Handgeschreven wereld en die even helder en stimulerend geschreven zijn - zou dan het algemene publiek in Nederland en Vlaanderen niet
gelukkig kunnen zijn? Ik wil hierop overigens niet al te diep ingaan. Ook ik zie
wel de behoefte aan een boek waarin men zijn weg gemakkelijk kan vinden, doordat er sprake is van uniformiteit. Ik zie ook wel wat in het streven te laten zien dat
bepaalde verschijnselen een langere geschiedenis kennen dan nu aan de hand van
onderzoek per periode duidelijk wordt.

5

D. Hogenelst en F.P. van Oostrom: Handgeschreven ivereld. Nederlandse literatuur en cultuur in de
Middeleeuwen. Amsterdam, 1995.
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Ik spreek nu dus over een boek waarvan ik niet voor 100% zeker weet of het er
moet komen. Als het er wél zou komen, zou ik er met genoegen aan meewerken.
Wat zou de methodologie ten aanzien van zo'n bock voor het bredere publiek moeten zijn? Die methodologie moet gericht zijn op toegankelijkheid en representativiteit en niet op het uitspitten van tegenstellingen en discussiepunten in het
vak. Van belang is dat een beeld wordt gegeven van de zaken waar wij in meerderheid achter staan. Adequaat moet worden weergegeven wat op dit moment de
krachtlijnen zijn in de huidige vakbeoefening.
Wat zijn dan die krachtlijnen waarop wij elkaar kunnen vinden? Dirk De Geest
heeft al gepleit voor een functionalistische benadering en ook ik meen dat dit het
uitgangspunt zou moeten zijn. Dit aspect is zeker in de oudere letterkunde zeer dominant; je ziet het ook in de studie van de moderne letterkunde steeds meer. Als je
dit weglaat, haal je de basis van het huidige vak weg. Met andere woorden: het
functionalistische aspect lijkt mij onontkoombaar. Er zijn echter heel wat tegenstemmen die in de een of andere vorm vragen: hoe kan worden voorkomen dat een
dergelijk boek een sociologieboek wordt of een boek over cultuurgeschiedenis;
waar blijft de literatuur? Dit is een ingewikkelde kwestie. De Geest heeft hierover
al enkele opmerkingen gemaakt. Ik onderstreep dat, als wij die tegenstemmen niet
respecteren, er geen consensus ontstaat, en er dus ook geen boek komt.
Daarom zou ik een literatuurgeschiedenis wi1len bepleiten die uitgaat van litera~
tuur als een maatschappelijk-functioneel verschijnsel, op hoofdlijnen ingedeeld in
genres. Hiermee wordt aangesloten bij een aantal door Dirk De Geest gemaakte
opmerkingen. Ik neem aan dat een aantal mediëvisten nu zeer verbaasd is, omdat
op het congres Grote lijn en J e-f Janssens heeft bepleit een literatuurgeschiedenis te
maken op basis van genres 6 en dit pleidooi de heftigste discussie van het hele congres opleverde. Heel veel mensen in de zaal, waaronder ondergetekende, vielen
over hem heen en riepen dat zoiets niet kon. En nu keer ik op mijn schreden terug.
Dat wil ik graag toelichten.
Voor de Middeleeuwen kan mijns inziens een andere structurering, namelijk die
naar receptiegebieden of -milieus, beter werken. Ik verwijs naar de laatste drie
hoofdstukken van Handgeschreven wereld. Voor latere periodes lijkt mij die indeling evenwel problematisch, al was het maar omdat met de uitvinding van de
boekdrukkunst het publiek anoniem wordt en dus ook de receptie zich anonimiseert. Pas in onze eeuw kan men, aan de hand van onder meer lezersonderzoek,
weer antwoorden vinden op de vraag wie wat waarom leest.
Ik meen dat een hoofdindeling op basis van genres enkele voordelen biedt. 'Genre' is een literaire categorie. Mensen met reserves ten aanzien van de functionalistische benadering worden daardoor in zekere zin gerustgesteld. Bovendien, als
men uitgaat van genres, heeft dat een zeker propedeutisch effect. Ik bedoel hiermee dat voor veel mensen buiten het vak de historische benadering niet zonder
meer gemeengoed is geworden. Mijn indruk is dat, als een verhaal wordt verteld
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waarbij gedeeltelijk gebruik wordt gemaakt van begrippen waaraan men is gewend, de nieuwe elementen van dat verhaal gemakkelijker worden opgenomen.
Een ander voordeel van de hoofdindeling op basis van genres is dat men wel verplicht is om te verantwoorden wat de criteria voor genres zijn. Dit is een aspect
dat mijns inziens in het betoog van Dirk De Geest iets te weinig aan de orde is geweest.
Vaak is het zo dat de moderne onderzoeker bepaalt wat een genre is, omdat eenvoudigweg de historische gegevens niet eenduidig zijn. Als men uitgaat van
genres, krijgt men dus te maken met een confrontatie tussen toenmalige historische en hedendaagse normen en uitspraken. Ik geef een voorbeeld. Hoe moet het
binnen de middeleeuwse epiek met ridderromans en rijmkronieken? Vormen die
samen één genre of niet? Qua vormgeving en literaire technieken lijken ze sterk
op elkaar. Ook qua doelstelling lijken ze niet ver uit elkaar te lopen. Moderne onderzoekers echter vragen zich af of er met betrekking tot de fictionaliseringsgraad
geen verschillen zijn en of men op basis daarvan geen onderscheid moet maken.
Als je dat doet, wiens standpunt neem je dan in? De auteur van Karel ende Elegast
vermeldt dat het een volkomen waar verhaal is. Van Boendaele zegt echter dat Karel ende Elegast van het eerste tot het laatste woord gelogen is. In moderne
literatuurgeschiedenissen staat Karel ende Elegast vermeld als pure fictie, met een
dichterlijke waarheid. Hoe moet men hiermee omgaan?
Men kan trachten dit probleem volledig op te lossen. Dan volgt de discussie die
al in het kader van Grote lijnen heeft gewoed en die niet tot een oplossing leidt.
Daar pleit ik dus niet voor. Wat wél mogelijk is, is knopen doorhakken. Men zou
kunnen zeggen: het is misschien niet volstrekt verantwoord, maar ik doe het nu zó
en ik verantwoord dat met bepaalde argumenten. Daarmee maakt men de maatschappehjk~historische gebondenheid van ons omgaan met literatuur duidelijk.
Voor mijn gevoel is dat nog nooit echt eerder gebeurd. Dit zou winst zijn voor het
vak. Het is tegen die achtergrond dat ik een beetje terugkom op mijn stelling dat
het maken van een algemene literatuurgeschiedenis voor het vak niet nodig zou
ZIJn.

Als men de genres als hoofdconcept neemt, moeten zij ook in hoofdlijnen worden vastgelegd. Ik denk daarbij aan epiek, lyriek, dramatiek met onderverdelingen, zij het niet te vérgaand. Immers, daarbinnen en daarnaast moet men de vrijheid hebben om de toestand van elke periode naar eigen behoefte te beschrijven.
De Middeleeuwen zijn anders dan de zeventiende eeuw en die eeuw is weer anders dan de negentiende of de twintigste. Ook de onderzoeken naar de verschillende perioden kennen hun eigen dynamiek en hun eigen stand van zaken. Het
wegpoetsen van de verschillen tussen historische periodes zou onacceptabel zijn.
Bovendien, als men wil wachten totdat aile onderzoeken op één lijn zijn gebracht,
moet men zich realiseren dat het eindeloos zal duren. Op het moment dat de ene
periode probeert om de verworvenheden van de andere in te halen, gaat die andere
periode natuurlijk door.
Wij zullen dan ook moeten streven naar een zekere eenheid in verscheidenheid.
Dat lijkt mij een mooie en idealistische onderneming. En als de samenwerking
van medioneerlandici, een samenwerking die vooral sinds de start van het NLCM29
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project (Nederlandse Literatuur en Cultuur van de Middeleeuwen) sterk is gegroeid, ons iets heeft geleerd, dan is het dat door samenwerking de studie van de
Middelnederlandse letterkunde niet alleen beter, maar ook leuker is geworden. We
profiteren namelijk niet alleen van elkaars kennis, maar ook van elkaars aardigheden.
Ik had het hierbij wi11en laten, maar ik wil nog een financiële opmerking maken.
We zitten allemaal, wat ons onderzoek voor de komende jaren betreft, vast aan al
gemaakte afspraken. We hebben dus niet zoveel tijd over en het schrijven van een
algemene geschiedenis van de Nederlandse literatuur zal heel veel tijd kosten. Met
andere woorden: als er niet ergens een grote pot met geld staat, komt dat boek er
niet. Het is met die typisch Nederlandse uitspraak dat ik mijn betoog afsluit.
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Reactie M.A. Schenkeveld-van der Dussen

Als tweede respondent treedt op mevrouw M.A. Schenkeveld-van der Dussen
(hoogleraar Nederlandse historische letterkunde na 1500 aan de Universiteit
Utrecht).
Ik constateer dat Dirk De Geest zojuist een heel compacte en rijke voordracht
heeft gehouden. Ik zal op enkele onderdelen van zijn betoog ingaan. Ook ik, vanuit de historische letterkunde werkend, heb met de genoemde functionalistische
aanpak in beginsel niet veel moeite. Wij doen het al jaren zo, zij het niet exclusief.
Dat neemt niet weg dat hieraan, tegen de achtergrond van een samenvattende literatuurgeschiedenis, grote problemen vastzitten. Omdat ik van concrete voorbeelden houd, wil ik enkele toevallige casussen vermelden waarbij die problemen naar
voren komen. Ik zal daarbij zoveel mogelijk van De Geests terminologie uitgaan.
De eerste casussen hebben betrekking op personen en dat komt, mede gelet op het
voorgaande, in zekere zin neer op een standpuntbepaling. Immers, ik zou in de I ite~
ratuurgeschiedenis graag de schrijvers centraal willen houden. Daarnaast is er de
casus betreffende de literatuur van vrouwen, een onderwerp waarmee ik mij thans
bezighoud.
Het eerste concrete probleem heeft betrekking op Vondels toneel. Als ik de notities van De Geest volg, kom ik bijvoorbeeld een vraag tegen als: welke genres,
teksten en auteurs werden en worden - tussen 'werden' en 'worden' zit al een
enorme crux - belangrijk gevonden als hoogtepunten en modellen? Dan gaat het
om vertogen en netwerken. Als het nu om vertogen gaat, dan weet iedereen dat
Vondel daar met zijn 'Berechten' zelf het nodige heeft gedaan. Hij heeft zijn werk
op ambitieuze wijze geplaatst in het grote geheel van de toenmaals moderne toneelliteratuur. Daar zijn die prachtige diepdoordachte stukken als Jeptha, Lucifer
en Adam in ballingschap voorbeelden van. In Vondels eigen tijd is dat laatste stuk
nooit opgevoerd. Anders geformuleerd: de door Vondel bedoelde communicatiesituatie is blijkbaar niet totstandgekomen. Een belangrijke culturele instantie van
toen, de schouwburgleiding, vond het blijkbaar niet erg interessant. Het aantal
drukken is klein. In het jaar van verschijning zijn het er twee. Dan duurt het 34
jaar - een hele generatie - voor er weer centje komt. Van dan af is er alleen nog
maar plaats voor in het kader van Vondels verzamelde werken. Je zou kunnen zeggen dat zo'n stuk in de literatuurgeschiedenis dus overgeslagen kan worden. Voor
de beeldvorming van Vondel heeft het namelijk nauwelijks iets betekend; in de
eigen tijd werd het als passé beschouwd. Maar aldus redenerend mist men in de
eerste plaats een belangrijke literair-historische lijn: de imitatio van het Neolatijnse werk van Grotius, Adamus exul, in de tweede plaats een stuk dat een belangrijke kijk geeft op Vondels eigen gedachtegoed en in de derde plaats een nieuwe
receptie die in onze eigen tijd heeft geleid tot een heel eigen interpretatie van het
drama door Hans Croiset en Guus Rekers. De Geest noemt dat recontextualisering.
Mutatis mutandis geldt iets vergelijkbaars voor een auteur aan wie ik mijn hart
heb verpand: Jan Six van Chandelier, de auteur van één boek: een bundel gedich31
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ten uit 1657. Een receptie in zijn eigen tijd is nauwelijks waarneembaar. Het gaat
om poëzie die in geen enkel opzicht tot navolging heeft geleid. Dat is begrijpelijk,
want het werk is heel erg moeilijk te doorgronden en bovendien gericht tegen de
toen dominante poëtica. Als dat boek van de aardbodem verdwenen was, zou men
het vanuit een bepaald perspectief niet hebben gemist. Maar Six vertegenwoordigt
een heel eigen kijk op poëzie die lezers van nu treft door zijn zelfrelativering, intelligentie, geestigheid. Het Constantijn Huygens-Instituut heeft Anne Jacobs vijf
jaar laten werken aan een uitgave. De dichter dringt nu ook door in bloemlezingen, ja zelfs in schoolboeken. Dankzij de goede zorgen van Gerrit Komrij heeft
een enkel gedicht nu de status van 'klassiek' veroverd.
Ik gaf u zo twee voorbeelden: een van de toonaangevende dichter van de Gouden Eeuw, de prins onzer dichters. Grote delen van zijn oeuvre hebben in feite
nooit de literaire buitenwereld bereikt. Daarnaast een dichter die helemaal nooit
bekend is geworden - tot op heden dan - maar van wie nu, ruim driehonderd jaar
later, kwaliteiten in zijn werk worden gezien die voor de tijdgenoot kennelijk onzichtbaar zijn gebleven. Wat wij volgens De Geest moeten doen is juist onderzoeken hoe dit nu zo komt: het reconstrueren van structuren en mechanismen. Dat
is misschien niet een volstrekt onmogelijke opgave, al ontbreken in het verre verleden zeker data, maar ik vraag mij toch wel af of dit de meest exclusieve opgave is.
Voor dat metastandpunt zouden wij dan immers de confrontatie opgeven met wat
de teksten zélf bieden. Ik kan en wil ook in het kader van de literatuurgeschiedenis
niet helemaal om het begrip 'kwaliteit' heen, hoe dat dan ook te operationaliseren
of te definiëren is.
Ten slotte nog iets over vrouwenliteratuur. In de tekst van De Geest kwam het
woord 'systeemtheorie' niet voor, hoewel hij in dezen geldt als een autoriteit. Ikzelf ben voor het eerst bewust met het gedachtegoed van Even Zohar in aanraking
gekomen via de dissertatie van Maaike Meijer over moderne Nederlandse dichteressen en het literaire systeem. 7 Die systeemtheorie is inderdaad bij uitstek
geschikt om een verschijnsel als vrouwenliteratuur mee te lijf te gaan, wanneer je
die beschouwt - zoals dat voor de historische periode inderdaad het geval is als
werk van een minderheidsgroepering die zich in de officiële literatuur moet invechten. Het onderzoek dat daarnaar thans wordt verricht, is inderdaad sterk
functionalistisch gekleurd. Er wordt bekeken in welke netwerken vrouwenteksten
hebben gefunctioneerd en hoc ze langzamerhand de buitenwereld hebben bereikt.
Er wordt ook bekeken hoc de diverse culturele instanties ertegenaan hebben gekeken. Ik geef een paar karakteristieke voorbeelden van zulke reacties. Buitengewoon enthousiast: 'geweldig, en dat een vrouw dat kan.' Of neerbuigend: 'zeker,
heel aardig, erg geschikt als literatuur voor vrouwen en meisjes.'
Het is heel goed mogelijk om die vrouwenliteratuur als een min of meer zelfstandig literair-historisch geheel te beschrijven met een eigen dynamiek, gezien
vanuit een eigen functionaliteit en met een eigen traditie. Dus als een eigen sys-
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teem dat uiteraard vaak overlappingen vertoont met andere systemen. Vanuit die
gedachte zou men ernaar kunnen streven een literatuurgeschiedenis van vrouwen
te schrijven, waarbij aan de periferie dan namen van mannelijke auteurs opduiken.
Dat is dus het omgekeerde van wat in de gewone literatuurgeschiedenis normaal
is. Dat is een aanpak die op een bepaald moment, ]aten wij zeggen nu, nuttig is. Er
ontstaat aandacht voor een heel nieuw terrein, een grote hoeveelheid nieuwe namen met vaak een kennelijk eigen vrouwelijke problematiek. Het is goed daarvan
een samenhangend beeld te schetsen. Zonder dat ik zeg dat het Nederlands-Vlaamse vrouwenproject 1550-1850 - waaraan Utrecht, Nijmegen en Leuven thans
werken een literatuurgeschiedenis beoogt te zijn, lijkt het er in bepaalde opzichten wel een beetje op. Maar daarmee is het laatste woord zeker niet gezegd. Waar
wij naartoe moeten is naar mijn mening ook wat dit betreft een integrale geschiedschrijving, waarbij bijvoorbeeld vrouwen, die in tal van opzichten inderdaad als
'de anderen' werden gezien, in de loop van de tijd auteurs tout court worden.
Voor een deel moet dat betekenen dat vrouwelijke auteurs die totaal vergeten zijn,
bijvoorbeeld omdat de culturele instanties uit het verleden hun werk apriori in de
hoek zetten van 'mooi voor vrouwen' en dus verder niet de moeite waard (een
kwantitatief belangrijk lezerspubliek werd meteen opzijgezet), de hun toekomende
plaats krijgen naast mannelijke auteurs van dezelfde orde. Een van de taken van
iedere nieuwe literatuurgeschiedenis is ook recht doen aan het verleden vanuit het
steeds weer nieuwe heden. Maar in het kader van de functionalistische geschiedschrijving zou het ook kunnen betekenen - om u maar even een schrikbeeld voor
te houden - dat er in de nieuwe literatuurgeschiedenis ruimte zou moeten komen
voor een groep vrouwen uit Friesland die gedeeltelijk via handschriften, gedeeltelijk via gedrukte teksten, met elkaar contact onderhielden, vooral om elkaar in het
geloof te steunen. De kwaliteit van een en ander is, als ik dat dan even buiten het
functionalisme om mag beweren, niet zo erg hoog. De toenmalige culturele instanties hebben er zich, afgezien van enkele plaatselijke predikanten, niet mee
beziggehouden. Maar een functie had zo'n groepje natuurlijk wel, voor zichzelf en
ook wel voor een bredere groep gelijkgezinden. Aandacht ervoor past goed in de
huidige onderzoeksgedachte van het gevaar van Hollandocentrisme en de aandacht voor cultuurspreiding.
Met zo'n voorbeeld is het idee van een canon uiteraard totaal losgelaten. Men
treurt daar meestendeels niet zo erg over, maar om de moeilijkheden te vergroten
zou ik ertegen willen waarschuwen de canon al te lichtvaardig opzij te zetten. Exclusief denken vanuit een definitieve canon willen wij op goede gronden niet.
Maar een literatuurgeschiedenis waarin iedere canongedachte ontbreekt, zou mijns
inziens haar doel voorbijschieten. Ik ben het oneens met De Geest die gezegd
heeft dat een literatuurgeschiedenis niet tot taak heeft canonvormend op te treden
of esthetische waarden te onderstrepen. Dat geldt zeker, als wij een bock tot stand
willen brengen dat wij niet alleen voor onszelf schrijven, maar dat ook op welke
manier dan ook gaat functioneren in het moderne culturele kader. Dan zal men ons
weer de vraag gaan stellen naar waarden en als wij daar al historiserend en functiona1iserend geen enkel antwoord meer op durven geven, schieten wij tekort. In elk
geval schieten wij dan in onze eigen voet. Het grootste gevaar voor ons is dat wij
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een groepje specialisten zonder achterban vormen. Wij bestaan bij de gratie van
onze lezers en dat mogen wij niet vergeten.
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Reactie A.M. Musschoot

De derde respondent is mevrouw A.M. Musschoot (hoogleraar Moderne Nederlandse letterkunde en Algemene literatuurwetenschap aan de Universiteit Gent).
Zij reageert aan de hand van vier door haar geformuleerde discussiepunten.
l.

2.

3.

4.

De reacties op Nederlandse literatuur, een geschiedenis hebben duidelijk
gemaakt dat onder vakgenoten een communis opinio bestaat over de noodzaak de maatschappelijke inbedding (de 'functie') van literatuur te belichten. Het volstaat evenwel niet een 'geschiedenis' te schrijven op grond van
een receptiegeschiedenis of een geschiedenis van de concretiseringen.
De interne dynamiek van de literaire ontwikkeling (actie-reactie) dient dus
te worden gezien in samenhang met externe factoren die de ontwikkeling
beïm ~oeclen: sociale, politieke, institutionele. Vooral voor de recente literatuur dient een aantal institutionele aspecten meer aandacht te krijgen (zoals
de rol van het feuilleton en de pocketeditie).
De 'brede' contextualisering van het onderzoek is een veelkoppig monster
geworden dat de specificiteit van het literaire werk en de literatuuropvattingen in de verdrukking dreigt te brengen. Het gevaar bestaat van overbeklemtoning van contextuele factoren ten nadele van poëticale aspecten.
Het verdient aanbeveling in een heel vroeg stadium een standpunt in te nemen in verband met de exhaustiviteit van het overzicht.

Ik wil beginnen met het geven van een reactie op het betoog van De Geest. Ik hoor
in eerste instantie twijfel over de concrete realiseerbaarheid van een literatuurgeschiedenis die een moderne geactualiseerde versie zou zijn van Knuvelder. Ik
meen dat onze aanwezigheid hier bewijst dat wij met z'n allen overtuigd zijn van
de noodzaak en de wenselijkheid van een nieuwe literatuurgeschiedenis. Deze
overtuiging biedt een voldoende solide basis om een poging te ondernemen om
min of meer op één lijn te komen , zo niet enkele lijnen uit te zetten. Het is inderdaad zo dat de traditionele geschiedschrijving berust op een aantal betwistbare
uitgangspunten. Wij zijn het erover eens, maar er zijn voldoende signalen die erop
wijzen dat de tijd rijp is onze eigen nieuwe uitgangspunten te formuleren.
Na de twijfel aan de mogelijkheid om zo'n ambitieus project op te zetten hoorde
ik toch de bereidheid om zo'n globaal bruikbaar kader te schetsen. Dit kader werd
omschreven als een functionalistische benadering van de complexe literaire feitelijkheid, verder gespecificeerd als een reeks onderzoeksvragen. Het zijn inderdaad
de vragen die ons allen al een paar jaar bezighouden. Ze bevestigen dat het onderzoek niet beperkt blijft tot schrijvers en teksten - deze moeten wel een aandachts-

punt blijven - maar dat er ook nieuwe aandachtspunten zijn, zoals literatuuropvattîngen, institutionele veranderingen en vooral wederwaardigheden van literaire
genres, tekstmode11en en motieven. Ik ben het in grote lijnen eens met de keuze
voor een functionalistische benadering.
Ik kom thans over de discussiepunten te spreken.
35

Veelstemmig akkoord

1.

Het literaire werk is een ambigue structuur die in de terminologie van de
Praagse structuralisten zowel een autonome als een communicatieve functie
heeft. Bovendien zijn de opeenvólgende interpretaties of concretiseringen
van het werk soms sterk verschi11end, niet a11een van wat de auteur ermee
heeft bedoeld, maar ook van de perceptie ervan in de eigen tijd. De artistieke normen waaraan het werk wordt getoetst, zijn aföankelijk van tijd en
ruimte, maar ook van andere zaken, zoals sociale klasse, ideologie, huidskleur, geslacht en andere. U hoort dat ik mij bij de functionalistische benadering aansluit. Het lijkt erop dat dit erfgoed van de Praagse structura1isten,
bijgewerkt en verfijnd door de Europese en Amerikaanse deconstructionisten, de toon kan zetten voor een laat-twintigste-eeuwse of vroeg-eenentwintigste-eeuwse literatuurgeschiedenis. Het is dan ook wenselijk dat wij hiermee rekening houden en dat wij dus uitgaan van de noodzaak van dat historisch relativisme. Het gevaar bestaat dat een dergelijk relativisme aanleiding geeft tot een literatuurgeschiedenis aJs een geschiedenis van concretiseringen van teksten of een receptiegeschiedenis. Ik deel de bezorgdheid van
mevrouw Schenkeveld.
In de eigentijdse receptiegeschiedenis wordt gewerkt met reacties van geschoolde en/of ongeschoolde lezers. Vaak is het in de praktijk zo dat receptie wordt omschreven aan de hand van literaire kritieken of recensies. Dit
materiaal heeft wel een duidelijke functie: het doorgeven van informatie.
De tekst wordt besproken, dus hij bestaat en wordt overgeleverd. Dit materi aal heeft echter geen eigenlijke waarde. Recensies of kritieken blijken elkaar vaak op zeer essentiële punten tegen te spreken. Belangrijker dan die
uitspraken zelf is, zo lijkt mij, te onderzoeken welke normen en waarden eraan ten grondslag liggen. Ook ik pleit voor een onderzoek van waarden.

2, 3.

Deze discussiepunten hangen nauw samen en ik zal die dus ook gezamenlijk toelichten. Er tekenen zich twee extreme standpunten af die mijns inziens beter vermeden kunnen worden. Enerzijds lijkt er onder vakgenoten
een consensus te bestaan over de noodzaak van een contextualisering van
het onderzoek. Anderzijds lijkt het erop dat pogingen om de cultuurhistorische inbedding van het geschiedenisverhaal te verduidelijken zullen leiden
tot een onderwaardering of verwaarlozing van die aspecten van de tekst die
hem om immanent-literaire redenen - wat dat dan ook moge zijn - waardevol maken. Ik wil hier dan ook pleiten voor een zoeken naar evenwicht tu ssen de situering van de tekst en de literaire ontwikkeling in hun sociale, politieke en maatschappelijke context enerzijds en de analyse van structurele
aspecten van de tekst zelf en de poëticale opvattingen die eraan ten grondslag liggen anderzijd s. Laten wij niet weggooien wat met veel moeite is opgebouwd. In de moderne literatuurgeschiedschrijving werd tot dusver nog
veel minder aan contextualisering van het onderzoek gedaan dan in de historische letterkunde. Hier moet nog een achterstand worden weggewerkt, al thans als wij een groot of vo11edig overzicht op het oog hebben, waarvan de
delen - al dan niet geschreven door verschillende auteurs - methoè~logisch
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niet te veel van elkaar mogen afwijken. Ik wijk hier af van het standpunt
van collega Wackers. Wij mogen in dit verband niet vergeten dat het concept van de GLN oftewel de Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden onder redactie van Baur niet haalbaar is gebleken. Het overzicht is nog
steeds, na weldra zestig jaar, onvoltooid gebleven.
Het verdient mijns inziens geen aanbeveling het I iteraire werk als het
ware verklarenderwijs te situeren in de histori sche context. Het I igt veeleer
voor de hand uit te gaan van de interne dynamiek van de I iteraire ontwikkeling (en de wis selende prominentie daarin van de poëticale opvattingen) en
die dan in verband te brengen met contextuele factoren. Deze invalshoek
zal ons behoeden voor een te eenkennige of reductionistische soc iologische
benadering waarin de tekst zelf en de literaire vormgeving nauwelijks aan
bod komen.
4.

De exhaustiviteit en/of de omvang van het overzicht dienen in een zeer vroege fase - zo mogelijk vandaag - te worden vastgelegd. Het spreekt vanzelf
dat een overzicht in zes of tien boekdelen niet al1een meer mogelijkheden
biedt, maar welJicht een andere methodologische aanpak vergt dan een overzicht in één fors boekdeel.

5.

Over een apart discussiepunt dat nog ter sprake komt, wil ik wel een standpunt innemen. Het lijkt mij goed met betrekking tot de literatuur vanaf het
einde van de negentiende eeuw Noord en Zuid samen te behandelen, dus
niet in aparte hoofdstukken, maar gecombineerd op zo'n manier dat zowel
de convergenties als de divergenties in het Jicht worden gesteld. Deze positionering biedt het voordeel dat hierbij kan worden aangetoond dat de Nederlandstalige literatuur als geheel een onderdeel vormt van het grotere geheel van de Europese literatuur, waarbij meteen ook duidelijk wordt dat de
ontwikkeling van de poëticale opvattingen en/of literaire stromingen niet
aan grenzen gebonden zijn en dat onze literatuur in deze grotere verbanden
functioneert.

D. De Geest formuleert hierop een korte dupliek.
Graag wil ik onderstrepen dat een functie-aanpak niet hetzelfde is als een functionalistische aanpak. Blijkbaar leven hierover bij veel mensen misverstanden. Een
functie-aanpak is inderdaad zeer sterk sociologisch van karakter; in die zin is men
bezig met functies van literatuur. Een functionalistische aanpak is ruimer dan dat
en is erop gericht na te gaan hoe zaken zich aandienen, hoc ze herkend worden,
hoe ze zichzelf proberen te manifesteren en hoe ze functioneren. Ik denk dat de
profilering van literatuuf veel belangrijker is dan de specifieke vraag naar de functionaliteit van literatuur. Die hoort er natuurlijk wel bij, maar het lijkt mij niet
verstandig om beide meteen tot elkaar te verengen.
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Algemene discussie

In de algemene discussie wordt het project niet principieel aangevochten. Het debat concentreert zich op drie hoofdpunten:
l.
de methode van literatuurgeschiedschrijv ing;
2.
het beoogde publiek;
3.
de omvang van de nieuwe literatuurgeschiedenis.

1. Methode
In het algemeen wordt de functionalistische aanpak, zoals geschetst door De
Geest, onderschreven: moderne literatuurgeschiedschrijving dient geen apodictische uitspraken te doen over de literatuur, maar beschrijft de werking en de in- en
uitsluitende mechanismen van de literaire communicatie. Wat literatuur is, staat
niet bij voorbaat vast; het gaat meer om relaties dan om substanties. Het literaire
systeem is niet los te denken van andere systemen van teksten en vertogen. Daarom zal een nieuwe literatuurgeschiedenis bijvoorbeeld aandacht moeten besteden
aan instituties, netwerken en maatschappelijke context, zonder de auteurs en de
specifieke teksten uit het oog te verliezen.

Unzformiteit of ,nethodepluralisme
De Geest pleit voor redactioneel gezag dat de methodologische eenheid bewaakt
en de onderneming op functionalistische grondslag disciplineert. Anderen wijzen
daarentegen op de eigen dynamiek en de diversiteit van het onderzoek in de onderscheiden periodes en specialismen. Het zou niet productief zijn de benaderingen te
zeer te uniformeren en aldus aan de specifieke ervaring op deelgebieden te kort te
doen.
Onoverbrugbaar is deze tegenstelling niet. De functionali stische aanpak laat
flexibiliteit en variatie toe. Te grote heterogeniteit in de vorm van een lappendeken van methoden en benaderingen dient naar ieders oordeel te worden vermeden.
Als elke periode een eigen boekdeel krijgt, zou de uniformiteit gediend zijn met
één auteur per deel (ten hoogste twee) en een redactie die de eenheid van opzet bewaakt.
Centrum en perzferie
Het perspectief van contextualisering en maatschappelijke inbedding kan tek sten
of auteurs uit het zicht doen verdwijnen die thans als belangrijk gelden, terwijl
obscure namen zich vanuit de marge op de voorgrond dringen. Daardoor kan de
herkenbaarheid van de literaire geschiedenis voor de gemiddelde lezer in het gedrang komen.
In het door De Gèest beschreven paradigma kent de literatuurgeschiedschrijving
zelf geen waarden toe, maar onderzoekt ze processen van waardetoekenning. De
literatuurgeschiedenis heeft niet tot taak de canon te constitueren, maar ze onder-
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zoekt processen van canonvorming. Dit principe wordt in het debat niet bestreden,
maar men wil het criterium van kwaliteit ook niet geheel loslaten.
De bij literatuurgeschiedschrijving te maken keuzen zijn niet alleen pragmatisch
van aard, maar noodzakelijkerwijs ook ideologisc h. Een cultuur die het eigen verleden beschrijft, definieert daarmee tegelijkertijd zichze1f, bijvoorbeeld bij de
vaststel1ing van het corpus. Die zelfdefinitie speelt ook mee bij de vaststelling van
de relatie tu ssen centrum en periferie. De demarginalisering van vrouwen in de literatuurgeschiedenis, bijvoorbeeld, is begrijpelijk en verdedigbaar als een than s
noodzakelijk geachte correctie op taaie en eeuwenoude uits luitingsmechanismen.

Tekst en context
Verdwijnen de teksten zelf, hun inhouden en hun auteurs niet te veel uit het beeld
door de nadruk op netwerken, relaties en instituties? Raken de specificiteit van de
literatuur en de immanent-literaire ontwikkelingen niet te veel op de achtergrond?
De literatuurhistorie kent een slingerbeweging tussen enerzijds de contextualisering en anderzijds de tekstimmanente benadering. Men is het erover eens dat een
positie tussen de twee extremen in, het verkieslijkst is. Sociologisch reductionisme moet worden vermeden . Het verhaal over de literatuur moet een verhaal over
teksten en mensen blijven; de interne dynamiek van de letterkunde is het uitgangspunt; vervolgens komt het verband met de buitentekstue]e factoren.
Een functionalistische benadering laat zich wel degelijk verenigen met aandacht
voor literaire inhouden. Te denken is aan regi steronderzoek (motieven, thema's,
repertoires van betekenisse n) en exemplarische interpretati evoorste11en van 'klassieke' werken.

2. Beoogd publiek
Meermalen komt de vraag aan de orde of de nieuwe literatuurgeschiedenis voor
vakgenoten/neerlandi c i of voor een breed publiek bestemd is. Zijn deze publiekscategorieën verenigbaar?
De wetenschappelijke beoefenaars van de neerlandistiek
Sommigen uiten twijfel aan het wetenschappelijk nut van het project. In de huidige wetenschappelijke praktijk van differentiatie zou een samenvattend standaardwerk achterhaald zijn. Specialisten zouden er toch niet naar grijpen.
Tegen deze bezwaren worden drie soorten argumenten ingebracht. Ten eerste
wordt gewezen op de zelfstandige wetenschappelijke waarde van een synthetisch
overzicht: een vak dat zichzelf respecteert, moet in staat zijn te tonen wat het bereikt heeft. Elke generatie heeft behoefte aan een eigen synthese, die stoelt op
vernieuwde inzichten. Zo'n synthese brengt lacunes in de vakbeoefening aan het
licht en is daardoor een impuls voor verder onderzoek. Ten tweede is een standaardwerk belangrijk, doordat het kan dienen als grondslag voor afgeleide
producten zoals schoolmethoden, al of niet in gedigitaliseerde vorm. Ten derde
hebben, juist door de vergaande specialisering binnen het vak, veel neerlandici behoefte aan adequate informatie over letterkundige perioden en genres die niet tot
hun eigen onderzoeksgebied behoren. Dit geldt in sterke mate voor de neerlandis39
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tiek extra muros, waar veel generalisten werken die behoefte hebben aan een efficiënt overzichtswerk.

Andere doelgroepen
Van verschillende zijden wordt voorts gewezen op het informatieve en didactische
nut van een nieuwe literatuurgeschiedenis voor het onderwijs op de universiteit en
in het voortgezet onderwijs, zowel bij docenten als bij studenten. Men formuleert
ook cultuurpolitieke doelen: een literatuurgeschiedenis demonstreert de continuïteit van de eigen beschaving en formuleert een kader waarbinnen actuele literaire
uitingen kunnen worden geïnterpreteerd. Verscheidene deelnemers zijn optimistisch over de aantrekkelijkheid van een goed geschreven literatuurgeschiedenis
voor een ruim publiek van cultureel geïnteresseerde lezers in Nederland en Vlaanderen.
Relatie tussen doelgroep en opzet
Enkelen menen dat het project twee gescheiden tracés zou moeten volgen: een
wetenschappelijk werk voor de vakbeoefenaars én een 1eesboek voor het grote
publiek. Anderen vrezen dat het mikken op een breed overzicht impliceert dat er
water moet worden gedaan bij de methodologische wijn. Ook klinken stemmen
die allereerst een wetenschappelijk standaardwerk verkiezen; voor andere doelgroepen kunnen dan secundaire producten worden afgeleid.
Als reactie op deze bewaren waarschuwen enige respondenten tegen onderschatting van het publiek, wijzend op het in de laatste jaren geconstateerde succes van
diverse historische studies en overzichten. Naast de wetenschappelijke waarde is
een belangrijke voorwaarde dat de boeken goed en meeslepend geschreven zijn.

3. Vorm en omvang
Er klinkt algemene instemming met een eindproduct in de vorm van een groot,
meerdelig boekwerk. Over omvang en compositie wordt uitvoerig gedebatteerd, in
de wetenschap dat men zich op een studiedag kan uitspreken over principes, maar
dat de problemen en (on)mogelijkheden van iedere benadering pas bij de uitvoering zullen blijken. Zo zal de voorziene omvang rechtstreeks van invloed zijn op
de mate van exhaustiviteit.
Wellicht zullen overwegingen van compositie bij veel keuzes eerder de doorslag
gaan geven dan methodologische uitgangspunten. In dit verband pleit men ervoor
om per deel één schrijver aan het werk te zetten, die gesteund wordt door een team
van specialisten.
Ter illustratie volgen hier enkele karakteristieke bijdragen aan de discussie.

W. van den Berg (Universiteit van Amsterdam). Ik zit toch nog met de vrij fundamentele vraag: hoe nodig is het een literatuurgeschiedenis te schrijven zoals
zojuist is geformuleerd? In de negentiende eeuw was het schrijven van een dergelijke geschiedenis zo'n beetje het hoogste wetenschappelijke goed; het was een
soort eindpunt. Door verschillende sprekers is onderstreept dat inmiddels een ge40
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weldige differentiatie en professionalisering heeft plaatsgevonden. Alles wat vroeger uitsluitend in die literatuurgeschiedenis te vinden was, kan nu op allerlei
andere manieren worden gevonden. Tegen die achtergrond leg ik de Taalunie de
vraag voor: waarom moet er zo'n literatuurgeschiedenis komen? Er is een relatie
gelegd met de ANS en met het WNT. Ik meen dat dit ondernemingen van een heel
ander kaliber zijn. Gaat het erom dat in die oude, negentiende-eeuwse zin ons nationale cultuurgoed op een moderne wijze wordt beschreven? Moeten wij wat dit
betreft een bepaalde concurrentie met het buitenland aangaan? Wat zijn nu de redenen om zoiets te willen?
De voorzitter, G. van den Bergh. Ik heb getracht in mijn inleiding hierover enige
duidelijkheid te verschaffen. Het is niet juist te veronderstel1en dat uit de politiek
of 'het beleid' het idee naar voren is gekomen dat dit werk er zou moeten komen.
Het gaat om een reactie op een discussie die breed in het veld lijkt te leven. Tegen
die achtergrond willen wij vandaag duidelijkheid verkrijgen. Overigens vind ik
een vergelijking met ANS en WNT wél relevant, omdat het ook hier gaat om het
eventueel tot stand brengen van een algemeen standaardwerk dat op houdbare,
wetenschappelijke uitgangspunten is gebaseerd - en daarmee dus door een groot
gedeelte van de wetenschap wordt gedragen - waarvan andere producten kunnen
worden afgeleid. Zo zijn ook van de ANS een aantal grammaticale werken afgeleid
ten behoeve van scholen, studenten Nederlands en niet-moedertaalstudenten. Daarmee wordt de kwestie van de doelgroepen verbreed. De afgeleide producten zijn
niet goed mogelijk of kwalitatief veel moeilijker te realiseren, wanneer er geen
standaardwerk beschikbaar is. Daarom hebben wij geconcludeerd dat het een redelijke wens van het vakgebied is dat er zoiets komt. Voor het overige wil ik de rol
van de Taalunie liever aan het eind van de dag behandelen.
Op de vraag van W. van den Berg of er moet worden gestreefd naar een standaardwerk antwoordt Musschoot. Hoe wij het kind noemen, is misschien niet zo
belangrijk. Of het nu een 'standaardwerk' wordt genoemd of niet, het gaat erom
dat elke generatie de behoefte heeft om de kennis, opgebouwd rond een bepaald
vak, te synthetiseren. Een historicus specialiseert zich, een literair-historicus
houdt zich bezig met deelgebieden; dat neemt niet weg dat er, naast deze deelonderzoeken, behoefte bestaat aan een meer synthetisch overzicht. Dat een dergelijk
overzicht na een aantal jaren, in dit geval veertig, moet worden vernieuwd, lijkt
mij evident. Mijns inziens zouden wij tekortschieten wanneer wij allemaal, op
onze kleine vakgebiedjes, zcmden blijven kijken naar wat collega's deden. Het is
goed om te beseffen dat je, in het deelgebiedje waarop je werkzaam bent, maar
een onderdeeltje vormt van een grotere synthetiseerbare ontwikkeling. Wij zijn
het aan onszelf verplicht na te gaan wat wij zijn en wat wij geworden zijn. Een historicus zoekt de verklaringen voor het heden in het feit dat het heden is gegroeid
uit het verleden. Als men dit uitgangspunt aanvaardt, moet men om de zoveel jaren een nieuwe synthese schrijven. Daarmee bedoel ik niet een 'betere', maar een
geactualiseerde synthese, waarmee tegemoet wordt gekomen aan nieuwe inzichten
en behoeften. Er is nu duidelijk sprake van een ander uitgangspunt. Wij gaan niet
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na wat literatuur inhoudelijk is, maar vragen ons af hoe literatuur fungeert in de
maatschappij. Gelet op dit andere uitgangspunt is het dringend nodig dat ook de
synthese op een andere manier wordt geschreven.
Op discussievragen over de ruimte die interpretaties van literaire teksten in een literatuurgeschiedenis zouden moeten innemen, antwoordt D. De Geest. Ik heb erop
gedoeld dat wij met betrekking tot de moderne neerlandistiek heel veel poëticaonderzoek hebben, maar er zijn ook factoren die wij missen of waarop wij weinig
greep hebben. Ik verwijs hierbij naar de problematiek van poëtica zoals die in teksten zelf aan bod komt, naar de vragen inzake thema's en motieven. Uiteindelijk is
dit mijns inziens een belangrijke drijfveer voor de lezers van zo'n literatuurgeschiedenis. Wat gebeurt er met thema's en motieven? Welnu, om dit niet op een
naïeve manier te doen of met enkele details af te raffelen, lijkt het mij zinvol om
een registra)e aanpak te realiseren, zoals die onder meer in de mediëvistiek wordt
gehanteerd. Zo kan duidelijk worden gemaakt dat er bepaalde reeksen van motieven, elementen, woorden enz. zijn die voortdurend worden gebruikt. Het lijkt mij
belangrijk om te tonen hoe zij werken. Als voorbeelden noem ik de lichamelijkheid in de experimentele poëzie en de werkelijkheid in de neorealistische poëzie.
Laten wij proberen om ook op het vlak van de literaire teksten zelf een aantal van
die aspecten wat concreter en duidelijker te demonstreren.
Het is op grond van die bekommernis dat ik dit voorstel heb gedaan. Ik denk dat
een geschiedenis nooit een ruimer publiek kan boeien, wanneer er niet voldoende
aandacht aan de inhoud wordt gegeven. Het heeft geen zin om alleen maar over
netwerken, instituties en theorievorming rond literatuur te spreken, wanneer niet
kan worden getoond hoe die literatuur functioneert. Dat is precies het onderscheid
tussen functionalistisch en functiegericht. Thema's en motieven moeten veel meer
aandacht krijgen dan tot dusverre is gebeurd.

P.W. Wackers. Vinden wij dat zo'n boek in vier of tien delen al of niet een compositieprincipe moet kennen? In de uitnodiging van de Nederlandse Taalunie lijkt
een naslagwerk met een vaste structuur door te schemeren. Als ik het stuk van
Dirk De Geest goed begrijp, dan suggereert ook hij een aantal uitgangspunten die
voor alle dekn zouden moeten gelden. Toen ik er zelf over nadacht, kwam ik daarbij automatisch uit. Moeten die delen een coherente structuur vertonen, allemaal
met dezelfde organisatorische compositie? Of kunnen wij leven met delen die elk
vanuit de dynamiek van dat vakonderdeel wel dezelfde vragen stellen, m:aar ze geheel anders behandelen?

J.L. Goedegebuure (Katholieke Universiteit Brabant). Wie gaat het boek schrijven? Een mogelijke bijdrage aan de discussie over die vraag wil ik koppelen aan
wat nu begint op te doemen: men denkt aan vier, vijf of we11icht zes delen. Tegelijkertijd lijkt men het erover eens te zijn dat die delen een methodologische diversiteit laten zien en een afspiegeling vormen van de verschillen die er tussen diverse vakgebieden in de neerlandistiek bestaan. Zo zu1len mediëvisten het heel anders
gaan doen dan moderne letterkundigen. Ik hoop niet dat dit ertoe gaat leiden dat
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men er ook intern, per deel, toe overgaat om de diversiteit erg groot te laten worden. Dat zou kunnen leiden tot een werkverdeling waarbij één deel wordt gevuld
met het werk van vele auteurs. Ik moet er niet aan denken dat wij, net als bij de
NLG, l 09 auteurs krijgen. Bij de NLG was dit overigens nog wel op zijn plaats,
gelet op de fragmentarische opzet die men daarvoor voor ogen had. Ik vind dat
wij thans over een geheel ander project spreken. Terecht is de nadruk gelegd op de
functie in didactisch en cultuurstrategisch opzicht. Er moet verscheidenheid zijn,
maar de eenheid moet worden bewaard. Ik vind - misschien is dat een wereldvreemd ideaal - dat elk deel door één persoon moet worden geschreven die kan
steunen op vele specialisten om hem/haar heen.
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Aan het begin van de middagzitting vat G. van den Bergh de uitkomsten van de
ochtend samen.
Het lijkt erop dat hier een breed gedragen opvatting heerst, dat er behoefte is aan
een geactualiseerd, synthetisch overzichtswerk. De literatuurwetenschap is het eigenlijk ook aan haat stand verplicht om zoiets te kunnen maken. Op hoofdlijnen is
er instemming met een functionalistische aanpak als methodologische invalshoek,
maar daar moeten een aantal kanttekeningen bij worden gemaakt.
a.
b.

c.

d.
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'Functionalistisch' is geen statisch, maar een procesmatig begrip, dat te maken heeft met interactie.
In zo'n aanpak dient de 1iteratuur centraal te staan en niet de context. Binnen de centrale plek voor de literatuur mogen de actoren niet te veel naar de
zijlijn schuiven. Ook genres en thematieken moeten een belangrijke rol spelen in de aanpak. Hoe dit vervolgens compositorisch vertaald moet worden,
is weer een heel ander verhaal.
Bij de meesten van u is er op hoofdlijnen instemming met een primaire doelgroep van collega's, toekomstige co11ega's, te weten studenten, en docenten
Nederlands; bovendien denken velen van u tevens aan een breed publiek
van geïnteresseerde leken.
Wij praten over een meerdelig werk, dat niet encyclopedisch van aard is en
geen introductie is in een wetenschappelijke manier van denken, maar een
leesbaar boek. Dit laatste lijkt mij een betere formule dan: een leesboek.
Dat leesbare boek is gebaseerd op algemeen aanvaarde wetenschappelijke
opvattingen. Het voltooide boek leent zich voor afgeleide producten ten behoeve van andere doelgroepen.
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Lezing F. Willaert

De drie lezingen over de grenzen en geledingen van de neerlandistiek volgen een
historische lijn, van de Middeleeuwen naar de huidige tijd. De eerste spreker is de
heer F. Willaert (hoogleraar Nederlandse letterkunde van de Middeleeuwen aan
de Universitaire Instellingen Sint-Ignatius Antwerpen).
Waar de Nederlandse letterkunde haar grenzen heeft, is een vraag waar rond vooral de modernisten onder ons hevig strijd kunnen leveren. Onlangs sloegen, vanuit
de Dietsche Warande, de kruitdampen mij weer in het gezicht. 8 Onderzoekers van
de klassieke en van de middeleeuwse literatuur lijken zich door zo'n debat minder
aangesproken te voelen. De renaissancisten tuinieren rustig verder in een noordelijk en een zuidelijk perceel, de mediëvisten reizen onbekommerd heen en weer
tussen Zuid en Noord.
Het gemak waarmee wij ik bedoel hiermee nu de medioneerlandici - over 'Middelnederlandse letterkunde' spreken, is echter bedrieglijk. Alleen al het feit dat de
middeleeuwse bewoners van de Lage Landen niet over een equivalent van ons
woord 'Nederlands' beschikten, geeft in dat opzicht te denken. De term 'dietsch'
kan daarvoor bezwaarlijk doorgaan, en is trouwens een Vlaams-Brabantse variant
van het woord 'duutsch', dat in deze kwestie uiteraard allerminst klaarheid schept.
In een recent artikel heeft de Gentse germanist Luc de Grauwe betoogd dat er in
de Middeleeuwen, boven de Continentaal-Westgermaanse dialecten, nog geen
sprake was van een zelfstandig Nederlands - en evenmin van een Nederduits of
9
Hoogduits~ schrijftaalcomplex. In plaats daarvan moeten wij volgens hem op het
gebied van het huidige Nederland, Noord-België, Duitsland, Oostenrijk en het
Duitssprekende deel van Zwitserland uitgaan van een continuüm van schrijftaalvariëteiten. Met andere woorden: Middelnederlands, Middelnederduits en Middelhoogduits zijn in onze huidige vakbeoefening wel moeilijk misbare constructies,
maar ze dwingen de historische realiteit in een korset dat haar niet past.
De taal geeft ons dus niet het recht de Middelnederlandse literatuur als een vooraf bestaande gegevenheid te beschouwen, die dan in haar diachronie beschreven
kan worden. Is er dan misschien, los van de taal, sprake van een literair leven dat
zich binnen de grenzen en op de schaal van de huidige Nederlanden afspeelde?
10
Ook dat is zeer de vraag. In zijn Leidse diesrede, De waarde van het hoek, heeft
Frits van Oostrom er terecht op gewezen dat het literaire bedrijf in de middeleeuwse Lage Landen in grote mate door kleinschaligheid en verbrokkeling gekenmerkt
is: producent en consument lijken vaak dicht bij elkaar te verkeren, de auteur

Zie de literatuurlijst, nr. 21.
Zie de literatuurlijst. nr. 24.
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stemt zijn werk vaak af op de wensen van zijn opdrachtgever of zijn pubhek en
blijkt vaak geen notie te hebben van gelijkwaardig literair werk dat elders, soms
zeer dichtbij, totstandkwam. En waar we wel samenhangende literaire stromingen
kunnen waarnemen, lopen die doorgaans in heel andere beddingen dan nu.
Willen we een geschiedenis van de Nederlandse letterkunde schrijven, van haar
begin tot nu, dan hebben we er mijns inziens alles bij te winnen wanneer wij erkennen dat de Nederlandse letterkunde geen vanzelfsprekendheid is, maar een
ideologische constructie, die ingegeven is door hedendaagse behoeften. Dat betekent niet dat het schrijven van een literatuurgeschiedeni s als een onwetenschappelijk project van de hand moet worden gewezen, wél dat het concept 'Nederlandse literatuur' in elk hoofdstuk ter discussie moet worden gesteld en aan de
feitelijke literair-historische situatie (of liever: aan hetgeen wij daarover menen te
weten) getoetst. Deze confrontatie zou juist een van de rode draden kunnen vormen die moeten bijdragen tot de coherentie van zo'n werk, dat onvermijdelijk
door verschillende auteurs zal worden geschreven.
Wat de Midde1ceuwen betreft lijkt het me dat er geen sprake is van één literatuurlandschap dat door de eeuwen heen dezelfde omtrekken blijft behouden, maar
dat wij zowel in diachroon opzicht als wat de genres betreft rekening moeten houden met diverse literatuurregio's, die soms ver uiteenliggen, soms elkaar grotendeels overlappen, soms tot eilandjes beperkt blijven (een hof, een klooster of een
stad), maar zich ook over weidse territoria tot ver buiten de Nederlanden kunnen
uitstrekken.
Zo is het naar mijn gevoelen zeer de vraag of het zin heeft de schaarse en vaak
ook nog omstreden oudste overblijfselen in onze taal binnen het kader van een
zelfstandige Oudnederlandse letterkunde te beschrijven. Het hele Nederlands-Duitse taalgebied biedt in deze periode immers met zijn bijbelepiek, bijbelcommentaren, psalmvertalingen, recepten, probationes pennae en glossen een dermate
homogeen beeld, dat men het meest winst mag verwachten wanneer men bij de
bespreking van dit materiaal rekening houdt met de vorm, verspreiding en functie
van gelijkaardige teksten uit de rest van het Nederlands-Duitse taalgebied. Dat betekent niet dat een geschiedenis van de Nederlandse literatuur voor deze periode
moet uitdijen tot een soort - horribile dictu - 'geschiedenis van de continentaalWestgermaanse lîteratu ur in de vroege Middeleeuwen', maar wel dat de Oudnederlandse teksten uitdrukkelijk worden gepresenteerd en geduid als exponenten
van een literair-historische situatie die niet specifiek was voor de huidige Nederlanden en waarin onze gewesten zelfs een perifere plaats lijken in te nemen.
Wat de zogenaamde 'Vroegm iddelnederlandse' letterkunde betreft, zou dan de
ontwikkeling in de loop van de tweede helft van de twaalfde eeuw van een nu
door rijksgrenzen doorsneden Maaslands-Nederrijns-Ripuarische literatuurprovincie beschreven moeten worden, een literatuurprovincie die zich onderscheidt door
een zeer vroege receptie van de Franse (hoofse) letterkunde. Wel blijft deze MaasRijnlandse literatuurprovincie, waarbij zich in de loop van de dertiende eeuw
Brabant lijkt aan te sluiten, als het ware de hele Middeleeuwen door, ondanks een
toenemende westelijke invloed, eigen contouren bewaren, vooral daar waar het de
typisch hoofse, vaak door de Franse literatuur beïnvloede genres (minnereden,
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hoofse lyriek) betreft. Het behoeft geen betoog dat juist de nationale opzet van de
traditionele - zowel Duitse als Nederlandse - literatuurgeschiedenissen geen recht
kon doen aan de prominente rol die dit oude Karolingische kerngebied in de ontwikkelingsgang van de middeleeuwse letterkunde heeft gespeeld.
Dit beeld van een Brabants-Maaslands-Rijnlandse - misschien mogen wij spreken van een Neder-Lotharingse - literatuurprovincie lijkt ook op te gaan voor de
mystiek, en meteen voor de geschiedenis van het oudste Nederlandse proza (Hadewijch, Beatrijs van Nazareth, Limburgse sermoenen, Ruusbroec). Deze literatuur
vertoont zelf weer samenhangen met de Hoogduitse mystiek, zoals die langs de
Rijn in de dertiende en vooral veertiende eeuw tot ontwikkeling komt. Ik denk bijvoorbeeld aan de snelle Hadewijch- en Ruusbroec-receptie in het oosten, en - in
de omgekeerde richting - de (soms polemische) Eckhart- en Tauler-receptie bij
ons. Terwijl hier wel sprake is van druk literair verkeer over en weer, blijft de
Schelde voor de mystiek een moeilijk te nemen grens: zowel de geschiedenis van
de vrouwenmystiek in de dertiende eeuw als de verspreiding van de Ruusbroechandschriften in de tweede helft van de veertiende en in de vijftiende eeuw maken
dat duidelijk.
Iets gelijkaardigs lijkt ook lange tijd te gelden voor de hoofse liedkunst, die aan
het eind van de dertiende en in de veertiende eeuw vooral in het Maas- en Nederrijngebied tot bloei lijkt te komen en daar Franse liedvormen op zo'n wijze met
clichés en wendingen uit de Hoogduitse Minnesang combineert, dat een liedkunst
met onmiskenbaar eigen trekken tot stand komt. Vanaf omstreeks het midden van
de veertiende eeuw vindt deze lyriek ook in het zuiden van Duitsland en in
Oostenrijk navolging, en aan het eind van de eeuw laat deze Maaslandse mode
ook in het westen, over de Schelde heen, haar invloed voelen, met name in de met
(pseudo-)Duits doorspekte lyriek van het Gruuthuse-handschrift. De teksten uit dit
handschrift lijken echter vooral bij Franse voorbeelden en, wat het poëtische idioom betreft, in sterke mate bij een eigen Vlaamse traditie aan te sluiten, die één
eeuw eerder bijvoorbeeld al in sommige Strofische gedichten van Maerlant en in
de Vlaamse vertaling van de Roman de la Rose zichtbaar wordt. Meer in het algemeen lijkt in het graafschap Vlaanderen een traditie te hebben bestaan van een
zeer op formeel raffinement toegespitste literatuur, die in de vijftiende eeuw door
de rederijkers verder zal worden ontwikkeld en clan ook buiten Vlaanderen, met
name in Brabant en Holland, haar invloed laat gelden. Heel anders dus dan de literatuur van de Moderne Devoten, die haar kerngebied aan het andere uiteinde van
ons taalgebied, in het noordoosten, heeft: zij laat in de hele Nederduitse ruimte
haar invloed voelen, maar komt in het zuidwesten maar sporadisch over de Schelde heen. In het genre van de berijmde gebeden omstreeks 1400 bijvoorbeeld komt
de wijde kloof tussen de Brugse zucht naar virtuoze eloquentie en formeel raffinement en de in zichzelf gekeerde soberheid van de discipelen van Geert Grote op
een spectaculaire wijze tot uiting. Dat soort contrasten zou in de literatuurgeschiedenis volgens mij geëxploiteerd moeten worden, om het leesbaar en spannend te
maken.
Het beeld dat ik hier met enkele snelle streken en vooral met veel wit probeer te
borstelen, is dus veeleer dat van een dynamisch complex van soms over elkaar
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kruiende, soms aan elkaar vastvriezende, maar soms ook ver uiteenliggende deelsystemen, die meer dan eens over de grenzen van de huidige Nederlanden heen
reiken. Soms blijken regio's met bepaalde poëtica's en teksttypes samen te hangen, sommige centra lijken vrij plotseling te ontstaan, en kunnen ook weer vlug
aan belang inboeten (het Haagse hof bijvoorbeeld). Maar ook zijn er auteurs of
werken die 1itcratuurgrenzen, die ik hiervoor heb proberen te schetsen, vrij moeiteloos overschrijden, zoals de Reynaert, die al vroeg in het Limburgse zijn sporen
achterlaat, en natuurlijk Jacob van Maerlant, wiens eretitel, de 'vader der dietscher
dichtren algader' nog eens op zijn precieze draagwijdte zou moeten worden getoetst, maar die men weilicht zonder zich aan een al te groot anachronisme
schuldig te maken in zo'n toekomstige literatuurgeschiedenis toch de eerste 'echte' Nederlandse auteur, in de huidige zin des woords, zal mogen noemen.
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Lezing A.N. Paasman

De tweede spreker van dit blok is de heer A.N. Paasman (docent koloniale en
postkoloniale literatuur aan de Universiteit van Amsterdam).
Het lijkt me zinvol om de koloniale en postkoloniale literatuur van Nederland en
Vlaanderen een eigen plaats te geven in een nieuwe literatuurgeschiedenis. Qua
stijl en thematiek zal deze literatuur een sterke samenhang vertonen; hetzelfde
geldt meestal voor het leespubl iek. Ondanks deze samenhang is er geen eenheid:
er zijn vele schakeringen tussen koloniale passantenliteratuur enerzijds en de postkoloniale literatuur geschreven door autochtone auteurs uit de ex-koloniale
gebieden anderzijds. En eigenlijk gaat er nog een schakel aan vooraf.
Een aantal schrijvers heeft over bijvoorbeeld Indië/Indonesië geschreven zonder
er ooit geweest te zijn: de Friese edelman Onno Zwier van Haren met zijn tragedie
Agon, sulthan van Bantam, de Vlaming Hendrik Conscience met zijn historisch
toneelspel Batavia, de Noord-Nederlandse romanticus Willem Hofdijk met zijn gedichten In 't harte van Java. Een moderne auteur, Jan Wolkers, verbleef er één
georganiseerde vakantiereis lang, maar schreef niettemin twee dikke romans over
Indonesië: De walgvogel en De kus. Eduard Douwes Dekker is een passant, maar
een van de weinige Nederlandse schrijvers die in Indonesië bekend is, als Multatuli. De Indonesische nationalisten koesterden hem; hij wordt nog steeds gelezen en
dikwijls verkeerd geïnterpreteerd, namelijk als een antikoloniale auteur. Zijn receptie in Indonesië is dan ook verschillend van die in Nederland. Nederlandse
passanten zijn bijvoorbeeld ook Jan ten Brink, Busken Huet, Carry van Bruggen.
Du Perron, geboren en getogen in Indië, is geen passant, maar een autochtone Indische auteur van Europese komaf, zij het met een enkel druppeltje Aziatisch bloed.
Hij was passant in Europa. De Indo Jan Boon, alias Tjalie Robinson, alias Vincent
Mahieu, is geboren in Nederland, maar getogen in Nederlands-Indië. Hij debuteerde in Indië, publiceerde ook nog in Indonesië, repatrieerde op ruim veertigjarige
leeftijd naar Nederland, werd hier de 'stem van Indisch Nederland', migreerde
voor enkele jaren naar de Verenigde Staten en werd daar de 'stem van Indisch
Amerika'. Hij schreef behalve in het Nederlands en het Engels ook in het IndischNederlands en in de mengtaal van Nederlands, Maleis en Javaans, het petjo. De
dichter Han Resink is ook Indisch autochtoon, van gemengde komaf, die voor de
Indonesische nationaliteit koos. Zijn Nederlandstalige poëzie verscheen in Nederlands-Indië, Indonesië, Nederland, België en Belgisch-Congo en heeft voornamelijk een Javaanse thematiek; Resink noemt zichzelf niet Indisch, maar Javaans.
Hella S. Haasse, geboren en getogen op Java., schreef een omvangrijk Nederlands
en slechts een klein Indisch oeuvre. Hetzelfde geldt voor de op Sumatra geboren

en getogen Rudy Kousbroek. Maar naarmate zij ouder worden, worden hun Indi sche jeugd, en daarmee hun Indische identiteit, steeds belangrijker en manifester.
Jacob Vredenbregt is een Nederlander die thans permanent in Indonesië verblijft,
en in het Nederlands schrijft over Indonesische thematiek. De Javaanse Raden
Noto Soeroto verbleef langere tijd in Nederland en schreef zijn gedichten en
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poëtisch proza in het Nederlands. De Javaanse Raden Adjeng Kartini schreef haar
beroemde brieven in het Nederlands, maar bezocht het land niet. Soewarsih Djojopoespito, een Soendanese onderwijzeres, schreef haar roman Buiten het gareel
aanvankelijk in het Soendanees, maar toen die niet uitgegeven zou worden door de
inheemse uitgeverij Balai Pustaka, herschreef zij het werk op advies van Du Perron in het Nederlands. Vele jaren later werd de roman alsnog in het Soendanees
uitgegeven.
In de Nederlandstalige literatuur door totok-Nederlanders (volbloed-Nederlanders), door Indo's en door Indonesiërs zijn dus al een groot aantal geledingen aan
te wijzen. Voor iedere geleding geldt een andere relatie tot de officiële Nederlandse taal, de Nederlandse literaire traditie en tot de Nederlandse cultuur en identiteit.
En uiteraard ook tot de inheemse talen (enkele tientallen) in Indonesië, literaturen,
culturen en identiteiten. Complicerend is dan nog dat er ook een Nederlandstalige
Indische literatuur geschreven is door autochtone Duitsers: men denke aan Georg
Eberhardt Rumphius, Jacob Haafner en Franz Wilhelm Junghuhn.
De Indische literatuur van de tweede generatie migranten, in Nederland geboren
en getogen, maar met Indisch/Indonesische thematiek, meestal gebruik makend
van het Nederlands en het Indisch-Nederlands, is een geleding apart, maar opnieuw een geleding met nuances tussen auteurs van Nederlandse komaf (Adriaan
van Dis), van gemengde komaf (Marion Bloem en Jill Stolk) en van Aziatische, in
dit geval Molukse, afkomst (Frans Lopulalan). De vraag naar de identiteit staat
dan ook vaak centraal in hun oeuvre.
Voor de West-Indische literatuur doet zich in sterke mate het verschijnsel voor
van tussen Suriname of de Antillen en Nederland pendelende auteurs, of van WestIndische auteurs die permanent in Nederland verblijven. De autochtone Surinaamse auteur Astrid Roemer woont al vele jaren in Nederland en heeft voor de Nederlandse nationaliteit gekozen. Hetzelfde geldt voor Edgar Caïro, die naast het
Nederlands ook het Surinaams-Nederlands gebruikt en soms ook het Sranan Tongo. Bocli van Leeuwen en Frank Martinus Arion schrijven behalve in het Nederlands ook in het Papiaments. Beiden zijn autochtone Antillianen, Boeli van Europese, Frank van Afrikaanse komaf. De voorouders van de één waren slavenhouders en die van de ander slaven. Boeli verbleef in Nederland, Duitsland en Spanje,
Frank in Nederland en Suriname en pendelt nogal eens tussen Curaçao en Nederland. Pendelen deed ook de Surinaamse auteur Bea Vianen, afkomstig uit de
Hindoestaanse bevolkingsgroep. De voorouders van de Hindoestanen waren koelies, evenals de voorouders van de Javanen en de Chinezen in Suriname; de
voorouders van de creolen waren slaven. Albert Helman was van gemengd creoolse en indiaanse komaf, wat in zijn oeuvre ook zichtbaar wordt. Behalve in het
Nederlands schreef hij in het Sranan Tongo. Suriname telt overigens tweeëntwintig talen. De creoolse vakbondsleider Anton de Kom, naar wie de Universiteit van
Suriname genoemd is, werd naar Nederland verbannen en schreef hier zijn gedich ten en zijn historisch essay Wij slaven van Suriname. De literatuurgeschiedschrijvers van Suriname, de Antillen en Aruba, zoals Michiel van Kempen en
Wim Rutgers, zullen zulke autochtone schrijvers zeker tot de Surinaamse, Antilliaanse en zelfs Caribische literatuur rekenen.
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Ten slotte zal men bij de zeventiende- en achttiende-eeuwse West-Indischeliteratuur ook het werk van auteurs uit 'Ho11and on the Hudson', meestal NieuwNederland genoemd, van Guyana, van Nieuw-Holland in Brazilië en van Elmina
aan de Afrikaanse westkust moeten rekenen. De eerste dichter in Nieuw-Nederland was Jacob Steendam, die nadat hij van de West-Indische Compagnie naar de
Oost-Indische Compagnie overging ook een van de eerste dichters van Batavia
werd. Pieter Stuyvesant was eerst directeur van Curaçao en later gouverneur van
Nieuw-Nederland. Weinigen weten dat hij gedichten geschreven heeft. Van Elmina, een handelspost op de kust van het huidige Ghana, is natuurlijk de Afrikaensche Thalia door Willem Godschalk van Focquenbroch bekend geworden.
Bij Zuid-Afrikaanse auteurs uit de negentiende eeuw, zowel bij Nederlandse passanten als bij Afrikaners van Nederlandse of Europese komaf, vinden we de
overgangen tussen de Nederlandse en de Afrikaanse taal en literatuur. Zij worden
in de Zuid-Afrikaanse literatuurgeschiedenis geclaimd als Afrikaanse schrijvers.
De literatuur van de relatief jonge en kortstondige kolonie Belgisch-Congo zal
minder geledingen vertonen dan de Oost- en West-Indische literatuur, maar heeft
als complicatie de banden met de Franstalige literaire traditie.
In plaats van rigoureuze grenzen te trekken tussen de Nederlands/Vlaamse literatuur in Nederland en België en de Nederlandstalige literatuur elders in de wereld,
lijkt het mij zinvoller en boeiender het gehele scala in een literatuurgeschiedenis
weer te geven en juist alle nuances te laten zien in afhankelijkheid van de Nederlandse/Vlaamse literaire tradities, nuances in taalgebruik, nuances in thematiek,
nuances in de mate van verbondenheid met het Nederlandse/Vlaamse literaire leven (met de instituties, materiële productie, distributie en receptie), maar ook met
het eigen koloniale of ex-koloniale literaire leven, nuances ten slotte in nationaliteit, racialiteit, cultuur en identiteit. In navolging van het begrip 'territoriale en
taalkundige expansie' zou men ook van 'literaire expansie en de reactie erop' kunnen spreken.
Natuurlijk zal ook het veranderende literatuurconcept, zowel van auteurs als van
vakbeocfenaren, in beschouwing moeten worden genomen. Behoren de talrijke
reisbeschrijvingen en land- en volkenkundige beschrijvingen uit de Oost- en WestIndische tijd nog tot de literatuur, of de gelegenheidsgedichten, egodocumenten en
journalistieke bijdragen? Ook in dit opzicht zal er een scala zichtbaar worden van
de algemeen door lezers en literatuurhistorici erkende, evidente literatuur (het
/ournael van Bontekoe, of de Oost-!ndise spiegel door Nicolaas de Graaff) tot
de evidente non-literatuur (de geschriften van Jan Huigen van Linschoten of
François Valentijns Uyt- en thuys reyze). Een twijfelgeval is bijvoorbeeld
Rumphius' natuurhistorisch werk, door Rob Nieuwenhuys enthousiast geannexeerd bij de Indische letteren en door E.M. Beekman in zijn recente studie
Troubled Pleasures: Dutch Colonial Literature from the East lndies, zelfs als
zodanig verheerlijkt, misschien niet ten onrechte, maar zeker niet terecht.
Wat ik in deze inleiding heb willen laten zien, is de grote gecompliceerdheid
van de indeling en beschrijving van de koloniale en postkoloniale literatuur, door
de talrijke geledingen en schakeringen. Een nieuwe literatuurgeschiedenis moet
mijns inziens deze schakeringen aan het licht brengen en daarmee de verschillende
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relaties tot taal, literaire tradities en letterkundig leven. De kwestie van de identiteit zal hoge prioriteit moeten krijgen, evenals andere thema ' s, zoals de verhouding tot de heersende kolonia1c ideologie, de verhouding tussen de verschi11ende
bevolkingsgroepen, huidskleuren en subculturen. Mijns inziens moet de literatuurhistoricus van de koloniale en postkolonia1c literatuur geen grenzen trekken, maar
de bestaande grenzen problematiseren.
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Lezing H. Brems

Als derde spreekt in dit blok de heer H. Brems (hoogleraar Nederlandse letterkunde van de twintigste eeuw aan de Katholieke Universiteit Leuven).
Het probleem van de geledingen in de literatuur kan men in een aantal gevallen
zien als een uitloper van dat van de grenzen. Men zou dan kunnen stellen dat overal waar wij op een mogelijke grens stuiten, er aan de andere kant van die grens
tevens een min of meer aparte geleding kan beginnen. Dat bleek al duidelijk uit de
uiteenzettingen van mijn voorgangers, Willaert en Paasman, maar men kan ook
denken aan verschijnselen zoals de Neolatijnse literatuur in Middeleeuwen en
Renaissance, de Franstalige literatuur in de achttiende eeuw, Franstalige auteurs in
Vlaanderen in het fin de siècle en in het begin van de twintigste eeuw. Maar ook
aan de randen van het concept 'literatuur' zelf kunnen geledingen beginnen, zoals
sciencefiction of jeugdliteratuur. In een beperktere zin wil ik de term hier reserveren voor wat wij ook segmenten of deelgebieden van de Nederlandse literatuur
zouden kunnen noemen; ik bedoel daarmee min of meer afbakenbare domeinen,
die deels een eigen ontwikkelingsdynamiek volgen of via eigen kanalen en instituties functioneren. Men kan daarbij denken aan geledingen volgens zulke uiteenlopende criteria als genre, ideologische zuil of zelfs poëtica. In al die gevallen kan
er sprake zijn van 1iteraire segmenten die zich deels autonoom, deels in intense
wisselwerking met hun omgeving ontwikkelen. Het lijkt mij wenselijk om bij een
literair-historische beschrijving daarvan eenzelfde soepele en ondogmatische houding aan te nemen als bij de benadering van het probleem van de grenzen van de
Nederlandse literatuur.
Vanuit deze optiek wil ik in het bijzonder die altijd weer problematische relatie
tussen Nederland en Vlaanderen kort belichten. Vooreerst is het een probleem dat
zich in deze vorm althans pas voordoet na de zestiende eeuw en dat vooral bij de
literair-historische behandeling van de negentiende en voornamelijk twintigste
eeuw telkens acuut naar voren komt. In de oeverloze discussies tussen voor- en tegenstanders van een geïntegreerde behandeling komen altijd weer dezelfde
argumenten naar voren: taal, grondgebied en cultuur of een combinatie daarvan.
Wie voor een geïntegreerde behandeling pleit, gebruikt meestal het argument
van eenheid van taal. Het is in dat opzicht overigens niet toevallig dat deze bijeenkomst onder de auspiciën van de Nederlandse Taalunie wordt georganiseerd. Wie
daarentegen pleit voor aparte literatuurgeschiedenissen van Noord en Zuid, grijpt
telkens weer naar argumenten die te maken hebben met grondgebied en met culturele verschillen. Het komt er in feite op neer dat men de lijn tussen Noord en Zuid
de ene keer interpreteert als een grens, de andere keer als een slechts relatief belangrijke markering van een geleding. In de praktijk lost men het probleem
meestal op door aparte 1iteratuurgeschiedenissen te maken, of door ertkele grote
auteurs uit Vlaanderen aan de ontwikkelingen in Nederland op te hangen en ze
daardoor meteen uit hun Vlaamse literaire milieu los te maken. Het gaat dan om
het welbekende rijtje van Van Nijlen, Van de Woestijne, Minne, Elsschot, Van Os-
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taijen, Claus. In het beste geval volgt na een hoofd stuk over Nederland een stukje
over Vlaanderen, ingeleid door een zin als: ' Rond dezelfde tijd in Vlaanderen ... '
Al die oplossingen hebben beslist voordelen, m aar wat vrijwel altijd ontbreekt en
mijns inziens in het centrum van de aandacht zou moeten komen, of beter, als leidraad zou moeten dienen, is een beschrijving van die relatie of van de afwezigheid
daarvan tussen Noord en Zuid.
Laat ons er maar van uitgaan dat wij graag een literatuurgeschiedenis zouden
maken waarin zowel de literatuur in Nederland als die in Vlaanderen tot hun recht
komen. Anders waren wij hier immers niet bij elkaar gekomen. Maar hoe moeten
wij ons zoiets dan voorste11 e n? Het komt er mijn s inzien s allereerst op aan om alle
apriori's omtrent eenheid of gescheidenheid achterwege te laten om vervolgens
zo getrouw mogelijk te beschrijven hoc, waar en met welke gevolgen die opvattingen over eenheid en gescheidenheid zijn ontstaan, hoe die zich ontwikkelen, hoe
ze in de lo op van de geschiedenis veranderen of ze lfs binnen ee n periode van elkaar verschillen, afhankelijk van milieu en poë tica. Wij zouden ertoe moeten
komen om te beschrijven hoe de beklemtoning van autonomie of integratie ook
strategisch ingezet wordt binnen visies op taal, literatuur en cultuur. Einddoel zou
moete n zijn een literatuurgeschiedeni s die te gelijk recht doet aan de eenheid of de
interactie én aan de gesche idenheid, zou wilt de autonomie , van beide 'deelliteraturen '.
Concreet betekent dit dus een literatuurgeschiedenis die niet blind is voor de
grote verschillen die sinds de zeventiende eeuw tu ssen Nederland en Vlaanderen
zijn gegroeid, een literatuurgeschiedeni s waarin zowel plaats is voor aute urs, verschijnselen, tendensen die vrijwel exclusief Vlaams zijn, als voor auteurs die
exclusief in Nederland functioneren. Vooral moet het een literatuurge schiedenis
zijn di e duidelijk de gezamenlijkheid laat uitkomen, die toont hoe de concepten
zélf van Nederlandse respectievelijk Vlaamse literatuur geproduceerd, gehanteerd
of bestreden worden.
Nogmaal s, het komt er in mijn ogen dus allerminst op aan te bevestigen of te
ontkennen dat er één Nederlandstalige literatuur is. Die kwe stie wordt in plaats
van uitgangspunt object van onderzoek en beschrijving . Dat impli cee rt natuur] ijk
ook dat afwezige of zwakke interactie net zo goed aan de orde moeten kunnen komen al s momenten van relatief intense integratie. Ik stel mij voor dat juist die
relatie tu ssen Noord en Zuid een van de geprivi1egieerde rode draden zou kunnen
zijn in zo'n nieuwe literatuurgeschiedenis, net als het thematiseren van de nogal
rafelige en onvaste grenzen van de Nederlandse literatuur als geheel.
Deels is dit natuurlijk een cultuurpolitieke keuze, maar minsten s evenzeer een
methodologische, als wij ervan uitgaan dat het geleed zijn van de literatuur in het
algemeen op tal van niveaus en de wisselwerking tussen die geledingen basi sc oncepten van zo'n geschiedenis zouden zijn. Een niet te onderschatten voordeel
daarvan is dat het ons mogelijk maakt af te stappen van de reproducerende beschrijving van alleen m aar de dominante canon en te laten zien hoe die als het
ware opdoemt vanuit meer perifere geledingen die er zich enerzijds naar richten ,
maar anderzijds ook hun eigen ontwikkelingsgang volgen.
Me t dit kleine pleidooi heb ik niet in de eerste plaats een parallelle of' analoge'
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beschrijving van auteurs of verschijnselen uit Noord of Zuid op het oog, waarbij
binnen algemene categorieën van typologische, genologische of historische aard,
overeenkomsten of verschillen zouden moeten blijken tussen bijvoorbeeld Vermey lenen Verwey, Van Ostaijen en Van Doesburg of Marsman, of tussen de
naturalistische roman in Vlaanderen en die in Nederland, of de neorealistische
poëzie in Nederland en in Vlaanderen. Primair is de vraag of en hoe die auteurs en
verschijnselen functioneel met elkaar samenhangen. Dat impliceert ruime aandacht voor de instituties en de culturele context waarbinnen die auteurs en werken
functioneren, voor aspecten van productie, distributie en receptie, zowel als voor
de literatuuropvattingen die daarmee verbonden zijn. Wij hebben het dan over vragen zoals waar, door wie en waarom sommige Vlaamse auteurs in Nederland ter
sprake worden gebracht. Is dat als model of antimodel? Is dat om poëtica1e of om
ideologische redenen? Als argumenten in een vernieuwingsstrategie of juist als
anathema bij een consolidering van de eigen posities?
Het kan dan allicht interessant zijn vast te stellen dat aan een toenadering meestal strategische doelstellingen ten grondslag liggen die te maken hebben met
poëticale , ideologische of commerciële belangen en in de meeste gevallen ongetwijfeld met combinaties in uiteenlopende doseringen daarvan. Enkele voorbeelden van vooral poëtica1e belangen zijn de vormen van samenwerking of bondgenootschap in vernieuwingsbewegingen, zoals Van Nu en Straks met Vermeylen en
Verwey, Forum, tussen de Nederlandse Vijftigers en Tijd en Mens, of bij de doorbraak van het 'Andere proza ' . Ideologische belangen komen daarentegen meer op
de voorgrond in de samenwerking op verschillende momenten tus sen de katholieke minderheidsliteratuur in Nederland en de katholieke meerderheidsliteratuur in
Vlaanderen, of bij de toenadering spogingen van Vlaamse kant vanuit de GrootNederlandse ideol og ie. Commerciële belangen speelden ongetwijfeld een grote rol
in de keuze voor een Nederlandse uitgever door onder meer Van de Woestijne,
Elsschot, Claus tot aan Lanoye. Parallelle karakteriseringen van auteurs, werken
en verschijn se1en, waarover ik het zo-even had, zijn natuurlijk wel valabel en legitiem, maar vinden juist vanuit en binnen die feitelijke context hun zin en
verantwoording.
Dit lijkt allemaal niet zo buitengewoon revolutionair, maar het is in de bestaan de literatuurgeschiedenissen nog nooit systematisch gebeurd. In mijn meest
optimistische momenten denk ik weleens dat het eenvoudigweg neerkomt op een
zo getrouw mogelijke reconstructie van de historische werkelijkheid, zo weinig
mogelijk gestuurd door cultuurpolitieke of emotionele apriori's. Zeer leerrijk in
dat verband is de gecombineerde lectuur van de bijdragen van Anbeek en Mu sschoot over 'H et Vlaamse verschil' in Dietsch e Warande en Bel.fort van februari
1996. l l Beiden geven reeksen van voorbeelden om respectievelijk de fundamente1e verschillen en de overmaat aan overeenkomsten tus sen Noord en Zuid te
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illustreren. Het leuke is dat al die voorbeelden bijzonder overtuigend zijn en samen il1ustreren zij dan ook exact wat ik hier centraal heb willen stellen, namelijk
ambivalentie, toenadering én afstand, inclusie én exclusie, aantrekking én afstoting.
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Reactie E.K. Grootes

Op deze voordrachten reageert als respondent de heer E.K. Grootes (hoogleraar
Historische letterkunde van de Renaissance aan de Universiteit van Amsterdam).
Hij had vooraf vijf discussiepunten geformuleerd.
1.

2.

3.

4.

5.

Ook bij een nieuwe literatuurgeschiedenis dient men vast te houden aan een
chronologische opbouw volgens een beperkt aantal historische perioden.
Binnen die perioden zu11en onvermijdelijk verschillende indelingscriteria
met elkaar concurreren.
Ik onderschrijf het algemene uitgangspunt van Brems, Paasman en Wi11aert.
Zowel 'Nederlands' als 'literatuur' zijn historische begrippen waarvan de
inhoud zich in de loop van de tijd wijzigt. Ze kunnen dan ook niet gebruikt
worden als eenduidige selectiecriteria. Consequent zijn is een onbereikbaar
ideaal. In elke historische periode zal het literaire systeem weer geproblematiseerd moeten worden naar mogelijke coherentie en acceptabele variatie.
Men kan zich in elk geval niet beperken tot Nederlandstalige literatuur.
Wanneer niet-Nederlandsta1ige literatuur deel uitmaakt van hetzelfde
literaire systeem (vgl. Barlaeus, Charles de Coster en anderen), mag deze
niet worden buitengesloten. Niet-Nederlandstalige letterkunde geschreven
in de vommalige koloniën vormt een grensgeval. Ik zou deze tot de 'context' rekenen, evenals buitenlandse literatuur die sterk in de Nederlandse
doorwerkt.
De literatuur in het Afrikaans vertoont over het algemeen te weinig samenhang met de Nederlandse om binnen hetzelfde handboek een gelijkwaardige
aandacht te krijgen.
Als men indeelt volgens een genologisch stramien, kan de Vlaamse letterkunde in de oudere perioden geïntegreerd worden behandeld; als men langs
literatuursocio]ogische lijnen structureert, gaat dit over het algemeen niet
op.

Het is mijn taak om kritische kanttekeningen te plaatsen, maar de moeilijkheid is
dat ik het in veel opzichten met de drie sprekers eens ben.
De gemeenschappelijke tendens die ik eruit heb gehaald, is dat er geproblematiseerd moet worden; voortdurend moet elke mogelijke relatie en/of begrenzing als
een vraag worden opgeworpen en als probleem worden besproken. Ik ben zelf ook
wel in de val van onberaden uitspraken gelopen door in mijn discussiepunten iets
over Zuid-Afrikaanse letterkunde op te nemen en die in zekere zin buiten de deur
te plaatsen. Maar die lapidaire uitspraak moet ik natuurlijk onmidde11ijk terugtrekken, zodra iemand met Elisabeth Eybers op het toneel komt. Ook uit het betoog
van Paasman blijkt duidelijk dat voor de oudere periode een Nederlands schrijvende auteur in Zuid-Afrika absoluut geen andere situatie vertegenwoordigt dan een
auteur die toevallig jaren daarvoor in Nieuw-Holland of jaren later in Batavia zou
zitten.
58

Grenzen en geledingen van de Nederlandstalige literatuur

Het algemene uitgangspunt van de sprekers onderschrijf ik. Met Hugo Brems
moeten wij vaststellen dat de Vlaamse letterkunde natuurlijk in een handboek als
dat waarover wij nu spreken een plaats moet krijgen, net zo goed als de Nederlandse letterkunde. Dat geldt ook voor de koloniale literatuur. Je komt dan wel onmidde11ijk op de vraag waar dan precies de grens wordt gelegd. Als je de literatuur in
Suriname beziet, ga je dan bijvoorbeeld taalcriteria hanteren waardoor een auteur
die niet in het Nederlands schrijft, niet wordt opgenomen? Maar wat als hij een
sterke relatie heeft met een auteur die wel in die taal schrijft? Ook ik denk dat we
al die problemen duidelijk dienen aan te geven en ik geloof dat het probleem uiteindelijk niet zo erg gecompliceerd is, als je bedenkt dat de Nederlandse letterkunde uiteraard een plaats heeft binnen de wereldliteratuur. Zodra je over Nederlandse literatuur schrijft, over genres, over auteurs of thema's, stuit je voortdurend
op het probleem dat het altijd een deelaspect is van iets wat zich vaak ook elders
in de letterkunde voordoet. De vraag naar de selectie van het materiaal zal zich
derhalve altijd opdringen.
Moet er in een Nederlandse literatuurgeschiedenis iets over petrarkisme worden
opgenomen? Zo ja, moet er dan ook iets over Petrarca worden gezegd? Met welk
publiek wordt rekening gehouden als bijvoorbeeld Van der Noot wordt behandeld? Zijn dat mensen die de Pléiade gelezen hebben? Of moet die relatie eerst
worden uitgelegd? Bij het schrijven moet telkens weer, deels ad hoc, maar deels
ook op grond van principiële overwegingen, worden afgewogen wat er wel of niet
in moet komen.
Ook ik denk dat het algemene uitgangspunt zou moeten zijn dat die vraag telkens expliciet wordt gesteld, opdat niets onder de tafel wordt geschoven. Die
vraag komt niet voort uit het grondgebied waarmee je je bezighoudt, maar doet
zich voor zodra je überhaupt iets behandelt, want dan heb je direct te maken met
een gigantische hoeveelheid relaties. Zodra je een boek pakt, zitten daar direct
honderden culturele verschijnselen, filosofische en andersoortige discussies aan
vast en telkens weer moet de handboekschrijver daarover een beslissing nemen.
Problematiseren is prachtig, maar het is eigenlijk meer een fraai uitgangspunt dan
een hulpmiddel om die keuzes te maken bij het schrijven.
Er zullen zich ongetwijfeld ook compositieproblemen voordoen. Wat bijvoorbeeld te doen met De stille kracht van Couperus? Als de koloniale literatuur een
eigen domein krijgt in het handboek, dan kan die roman niet tegelijkertijd worden
behandeld onder 'Couperus', want dat past eerder binnen een auteursgerichte behandeling. Het is natuurlijk ook moge! ijk dat De stille kracht aan de orde komt in
een hoofdstuk over de roman, als besloten wordt het werk genologisch in te delen.
Datzelfde geldt voor andere terreinen. Als je iets over jezuïetenemblematiek wilt
opnemen, kan dat in een hoofdstuk over emblematiek, maar ook over religieuze
ontwikkelingen in Zuid-Nederland.
Bij dit alles speelt uiteindelijk toch een rol dat wij hier bij elkaar zitten met het
idee dat er een nationaal of binationaal boekwerk moet komen, iets voor Nederland én Vlaanderen. Wij weten ook dat de nationale literatuurgeschiedschrijving
nu niet direct een zo langzamerhand vanzelfsprekend geworden benadering kent.
Je kunt in de plaats van de grenzen waarover tot nu toe is gesproken - Zuid-Afri59
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kaanse, Surinaamse, koloniale auteurs wel of niet - net zo goed comparatistische
aspecten hanteren, bijvoorbeeld een literatuurgeschiedenis van Europese genres.
Ik denk dus dat het probleem vooral gelegen is in de aard van de relaties die al dan
niet worden gehanteerd. Dat heeft voornamelijk praktische consequenties voor het
schrijven.
Als je dit alles gaat problematiseren en dat op een goed afgewogen wetenschappelijke manier, dan komen er naar mijn mening nog steeds twee verschillende
resultaten uit; een prachtig en misschien wetenschappelijk ook goed bruikbaar discussiestuk voor de vakgenoten op Internet en daarnaast een leuk boek voor het
grote publiek.

60

Grenzen en geledingen van de Nederlandstalige literatuur

Algemene discussie

Hierna volgen enkele karakteristieke bijdragen aan de algemene discussie.

Op een vraag van H. Bekkering (Katholieke Universiteit Nijmegen) of de Friese
literatuur als subsysteem moet worden opgenomen, antwoordt H.B. Brems het volgende. Het probleem is ook in dit geval weer te herleiden tot de drie criteria van
taal, grond- gebied en cultuur, waarbij je in het geval van de Friese literatuur zeker moet stellen dat die zich afspeelt op het grondgebied van Nederland, maar wel
in een andere taal is geschreven. Het is weliswaar een vrij theoretisch antwoord,
maar ik denk dat er maar één manier is om met dat probleem om te gaan en dat is
dat je het benadert op dezelfde pragmatische manier als de grenzen binnen bijvoorbeeld de koloniale literatuur tussen de literatuur die in het Nederlands is geschreven en die in bijvoorbeeld het Papiaments. Ook in dit geval zou je die grens kunnen thematiseren. Je kunt laten zien dat er raakpunten zijn tussen de Nederlandse
en de Friese literatuur, hetgeen niet automatisch betekent dat de gehele Friese literatuur in zo'n Nederlandse literatuurgeschiedenis moet worden opgenomen. Maar
zo wordt de Friese literatuur in ieder geval ook niet verzwegen.
Dan kom je inderdaad op de vraag die collega Grootes opwierp, een vraag die
zich honderden malen zal laten ste11en: tot waar ga je dan in concreto? Dat zullen
volgens mij toch meestal ad-hocbeslissingen zijn. Je kunt natuurlijk wel een aantal
richtlijnen opste11en, zoals het weglaten van de Friese literatuur, voorzover die een
volstrekt autonome ontwikkeling heeft doorgemaakt, dus niet verweven is met die
van de Nederlandse literatuur. Friese literatuur die duidelijke overeenkomsten en
relaties laat zien dat kunnen auteurs zijn die zowel in het Fries als in het Nederlands schrijven en dat kan Friese literatuur zijn die in bloemlezingen met Nederlandse poëzie wordt opgenomen - zou dan wel kunnen worden opgenomen. Waar
die grens exact getrokken loopt, zal telkens opnieuw moeten worden bezien.
Hierbij aansluitend geeft Ph.H. Breuker (Fryske Akademy, Leeuwarden/Universiteit van Amsterdam) voorbeelden van raakpunten tussen de Friese en de Nederlandse letterkunde. De stof voor de historische roman in Nederland wordt over het
algemeen geput uit de Friese Middeleeuwen. Vrouwenschrijvers in de zeventiende
eeuw, zoals Sybille van Griethuizen en Titia Brongersma, zijn in een bepaald op~
zicht alleen maar goed te verklaren als ze binnen de noordelijke stadhouderlijke
cultuur worden geplaatst, een andere beschaving dan de republikeinse cultuur in
Hol1and. Men zou ook aan de Friese letterkunde aandacht kunnen schenken om de
receptie van het Nederlands te verduidelijken. Men zou een belangrijke Friese
schrijver kunnen nemen om zo te laten zien hoe zijn poëzie verbonden is met de
poëzie van de vroege Romantiek in Duitsland en Engeland en om na te gaan in
hoeverre daar ook de Nederlandse vroege Romantiek een rol bij heeft gespeeld.
Met een paar goed gekozen Friese voorbeelden kan een aantal onderwerpen treffend geïllustreerd worden.
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W. van den Berg (Universiteit van Amsterdam). Het is belangrijk te weten wat
wij onder literatuur verstaan. Willaert zei zo-even dat dit eigenlijk een soort ideologi sche constructie is voor de wetenschap van nu. Misschien begrijp ik het niet
zo goed, maar staat dit niet haaks op de functionalistische benadering van De
Geest, die juist zei dat literatuur zelf een hi storisch begrip is, voortdurend aan verandering onderhevig? Als wij dat accepteren, denken wij er toch weer anders over
dan degenen die literatuur heel nadrukkelijk als een esthetisch object beschouwen.
F. Willaert. Met 'ideologische constructie' had ik het in de eerste plaats over
het Nederlands. Ik wil beklemtonen dat 'Nederlands' zeker voor de Middeleeuwen, maar ook voor de perioden erna, geen vanzelfsprekendheid is. Omdat wij die
term hanteren voor moderne lezers, moet dat geproblematiseerd en gethematiseerd
worden . lk denk dat dit heel goed past in een functionalistische aanpak. Onder
meer zul je bijvoorbeeld voor de Middeleeuwen moeten uitleggen waarom zich
ten aanzien van bepaalde tek sten die je in onze gewesten aantreft in het Latijn of
het Frans, en niet in het Nederlands, ge1eide1ijk verschuivingen voordoen. Met andere woorden, de Nederlandse literatuur gaat geleidelijk meer en meer functies daar valt het woord - vervullen die voordien door andere talen werden bestreken.
Dat moet volgens mij in een literatuurgeschiedenis zichtbaar gemaakt worden. Het
geldt natuurlijk voor de verhouding met het Latijn in de zeventiende eeuw, en zeker in België, tussen de Frans- en de Nederlandstalige letterkunde. Dit voorbeeld
lijkt mij een belangrijk thema, dat als een rode draad door de literatuurgeschiedenis moet worden geweven.
H. Brems. Het geldt ook voor concepten als Nederlandse en Vlaamse literatuur.
Dat zijn eigenlijk ideologi sch geconstrueerde objecten. lk ben er zelfs van overtuigd dat er veeleer sprake is van het zogenaamde bestaan van een Vlaamse en een
Nederlandse literatuur als aparte entiteiten, omdat er aparte literatuurgeschiedeni sse n over word en geschreven, eerder dan omgekeerd. Die aparte literaturen worden
gemaakt door de literatuurhistorici en niet andersom. Ik pleit daarom voor een
weg die noch het ene noch het andere apriori aanneemt, maar precies beschrijft
hoe die constructies totstandkomen, waar zij toe dienen en waarvoor zij ide ologisch en natuurlijk ook politiek worden ingezet.
A.T. Zuiderent (Vrije Univ ersitei t Amsterdam). Paasman liet ons kennismaken
met de eerste dichter in N ie uw -Ho lland en de eers te dichter in Batavia. Dat zijn
stuk voor stuk weer ' hebban ol la vogala', maar dan op een andere plaats. Een bepaalde groep I iteratuur begint opnieuw, enigszins profiterend van de ontw ikkelingen die wij inmiddels uit de geschreven literatuur kennen. In veel opz ichten verkeert zij in een primitiever stadium en in een minder gesofist iceerde context dan
bijvoorbeeld in Nederland .
Al die deelgebieden krijgen stuk voor stuk aandacht binnen de neerlandi stiek.
Vanmorgen is de vrouwenliteratuur genoemd, vanmiddag de Indische literatuur.
Die aandacht leidt er waarschijnlijk toe dat die gebieden ook in de literatuurgeschiedenis extra aandacht krijgen. Bepaalde producten die bij de generale
literatuur niet aan de orde zouden komen, komen daar wel aan de orde. Paasman
noemde al een bepaalde soort van bijna-gelegenheidsliteratuur. Waar ligt de grens

62

Grenzen en geledingen van de Nederlandstalige literatuur

van wat nog literatuur is: Linschoten niet en Bontekoe wel? Mogelijk zijn de grenzen daar ruimer dan elders. Hoe moeten wij dat precies zien? Zijn wij op het ene
gebied wat coulanter ten aanzien van wat nog in de literatuurgeschiedenis aan de
orde zou komen en wat niet? Wordt het niet een heel sneu bock voor een heleboel
auteurs die niet tot een minderheidscategorie of een exotische categorie behoren
en er daardoor niet in voorkomen? Ik zeg wel eens badinerend dat de Surinaamse
literatuur net zo groot zou moeten zijn als de Utrechtse, want het gaat om een
groep personen van vergelijkbare omvang. Kunnen wij niet ook aandacht besteden
aan de Utrechtse literatuur of de literatuur in Leiden, en niet alleen aan de studentauteurs, maar ook aan een andere categorie? Hoe kunnen wij in vredesnaam op
een zinnige wijze argumenten krijgen om bepaalde categorieën, andere dan de grote die nu aan de orde zijn gekomen, een plaats te geven in de literatuurgeschiedenis? Of gaan wij toch uit van een soort deelcanons of hoe men ze ook wil noemen?

A.N. Paasman. Jacob Steendam, om te beginnen, was ook al dichter in Amsterdam, dus in Nederland. Dat hij de eerste dichter in Nieuw-Nederland was en later
in Batavia, was meer een aardigheid om te vertellen, alleen om te laten zien dat de
Nederlandse literatuur geplant wordt. Via deze man wordt daar ook poëzie geschreven. Op dit moment heet Jacob Steendam nog steeds: de eerste dichter in
New York. Als je daar komt, kunnen ze je dat altijd nog vertellen.
Ten tweede is er naar mijn mening een verschil tussen de Bredase literatuur of
de Utrechtse en de literatuur van Zuid-Afrika, Suriname of Nederlands-Indië. Om
te beginnen is het literaire leven geheel anders. De instituties zijn heel anders. Er
is een ander verhaal te verte11en over de manier waarop men in Suriname in de
achttiende eeuw dichter is en hoe men in Nederland in de achttiende eeuw dichter
is. Ik geloof dat de literaire kringen, de literaire circuits, in dat opzicht heel belangrijk zijn, ook om ze met elkaar te vergelijken. De bekendste dichter in Paramaribo
in de achttiende eeuw is geboren en getogen in Nederland, maar rond zijn vijftiende jaar naar Suriname gegaan. Hij heeft bij wijze van spreken eerst de Nederlandse cultuur hier goed gekend, komt dan daar in een heel andere cultuur en dan
zie je dat zich in zijn werk een vermenging van culturen voordoet, die mijns inziens veel sterker is dan de vermenging tussen de Utrechtse cultuur en de Nederlandse cultuur of zo. Bij die vermenging komen andere thema's dan men in Nederland ooit beschreven zou hebben. Ik geloof dat het wel zinvol is om daar naar te
kijken.
J.L. Goedegebuure. Wij hebben nu eenmaal erkend dat er binnen de grote Nederlandse literatuur nog allerlei subsystemen zijn of subliteraturen. Dat is natuurlijk
ook de vrucht van emancipatoire tendensen in de afgelopen decennia. Die verdienen hun eigen plek, maar dat is op zichzelf geen reden om ze te bespreken. De
reden om het wel te doen is dat er allerlei interrelaties zijn tussen de subsystemen
en de Nederlandstalige literatuur als een groot geheel. Praat je over de Surinaamse
literatuur, de Caribische literatuur, de Indische letteren, de vrouwenliteratuur enzovoort, dan is dat altijd verweven met het grote verhaal. Het gaat erom dat je de
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relaties Iaat zien. Ik denk dat Paasman het ook zo bedoelde, a1 had ik even het idee
dat hij het wat scherper had kunnen aanzetten. Vanuit het functionalistische perspectief gaat het er juist om hoe de interrelaties functioneren. Dat zou eigenlijk de
invalshoek moeten zijn van waaruit je te werk gaat. Zo geef je argumenten om aan
te geven hoe het moet, waarom tot daar toe en niet verder.

M.A. Schenkeveld-van der Dussen. Het is misschien iets van 'je mag niet aan
mijn kind komen', maar in de formulering van Zuiderent klonk iets door wat je
vaak hoort, namelijk dat er echte literatuur is en ook nog zoiets als vrouwenliteratuur. Het punt in de hele discussie is natuurlijk geweest waar het vandaan komt,
dat er echte literatuur is en blijkbaar daarnaast nog iets raars als vrouwenliteratuur. Een literatuurgeschiedenis is juist heel geschikt om dat probleem eens stevig
aan de orde te stellen. Over kwantiteiten: who cares? Je zou zelfs kunnen zeggen
dat je minderheidsgroeperingen die tot nu toe tekort zijn gekomen, in de literatuurgeschiedenis waar wij het nu over hebben eens een beetje meer geeft. Daar
worden andere mensen dan weer boos om; dat is wel gebleken. Bij de volgende
gelegenheid wordt dat weer teruggebracht, en dan is iedereen toch tevreden?
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In het laatste lezingenblok worden vier voordrachten uitgesproken. Ter afsluiting
van de studiedag volgt een algemene discussie.

Lezing W.J. van den Akker

De eerste spreker is de heer W.J. van den Akker (hoogleraar Moderne Nederlandse letterkunde, Universiteit Utrecht).
Ik wil gaarne reflecteren op wat vandaag eerder is gezegd. Eén ding is mij opgevallen. In Nederlandse literatuur, een geschiedenis werd nog met veel verve
gezegd dat het grand récit, het grote verhaal, onmogelijk was. Als het werk een
volgende druk beleeft, zou ik er een hoofdstuk aan toe willen voegen: ' 17 januari
1997: meer dan 100 neerlandici komen bijeen in de Eerste Kamer te Den Haag en
van enig po stmodernisme b1ijken ze absoluut niets meer te willen weten.' Ik hoor
namelijk voortdurend: 'Reconstructie van het verleden' en 'Wie ist es eigentlich
gewesen?'.
Ik zal overigens zeker geen pleidooi voor het postmodernisme houden. Een nieuwe Knuvelder? Ja, als althans wordt bedoeld een nieuwe Nederlandse literatuurgeschiedenis met de status van Knuvelder; neen, als wij het idee van Knuvelder
letterlijk nemen en zeggen dat het toch een reeks van gecanoniseerde werken is
zonder dat er geproblematiseerd wordt. Want wat mij vandaag ook is opgevallen,
is dat er een zekere consensus bestaat, namelijk dat wij niet meer kunnen volstaan
met alleen een verhaal te schrijven over datgene wat wij maar even de 'canon' noemen. Wij weten weliswaar nog niet precies waar de grenzen dan wel getrokken
moeten worden, maar daarover zal ik straks nog wel iets te berde brengen.
Het verhaal van Dirk De Geest vond ik voortreffelijk. Je kunt aan zijn betoog
ook een andere naam, bijvoorbeeld die van Bourdieu, verbinden, maar eerlijk gezegd maakt het voor mij niet zoveel uit hoe het etiket luidt. Waar het om gaat is
dat wij overeenstemming bereiken over het feit dat literatuur in een context staat.
Dan mag je wat mij betreft de termen van Bourdieu gebruiken of van Dirk De
Geest, als wij maar interesse hebben voor de processen van canonvorming: hoe
gaat dat nu in zijn werk, die insluiting in of uitsluiting uit de canon? Voorzover ik
het kan overzien, is in de poëzie na 1880 die canon overigens niet zo verschrikke65
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lijk onrechtvaardig geweest, zeker niet nadat ik de afgelopen maanden zoveel protestants-christelijke en katholieke poëzie de revue heb zien passeren en ik geconstateerd heb dat bijvoorbeeld een jeugdvers van Roland Holst inderdaad fantastisch mooi is.
Gillis Dorleijn en ik zijn twee jaar geleden begonnen te denken over een geschiedenis van de Nederlandse poëzie 1880-1940. Wij zijn er nog steeds mee
bezig en misschien moeten wij nu wel vragen of wij ermee mogen doorgaan. Wij
hebben ons toen de meest simpele vraag gesteld, namelijk wat is er eigenlijk in die
zestig jaar aan poëzie verschenen? Als wij spreken over de canon, waar is die dan
eigenlijk een selectie uit? De beantwoording van die zo simpele vraag beeft ongelooflijk veel tijd gekost. Je moet alle her en der verspreide gegevens verzamelen,
bijvoorbeeld uit het Nieuwsblad voor den boekhandel of Brinkmans catalogus.
Nergens kun je iets vinden als een basale dataverzameling. Wij weten het gewoon
niet en tot nu toe heeft geen enkele moderne letterkundige de moeite genomen zoiets te maken.
Als wij nu echt allemaal van mening zijn dat een literatuurgeschiedenis de literatuur in een cultuurhistorisch perspectief systeem- of veldtheoretisch of op andere
wijze moet presenteren, dan moeten wij ons niet blind staren op de vraag hoe
groot die context eigenlijk wel is. Dat weten wij wel; die is immers immens. Het
is een uitdijend heelal. Als je het uitbreidt naar 'wat is überhaupt het genre', als je
kijkt naar het buitenland, het is een mer à boire ! Mijn ste11ing is dat je niet alle facetten van het circuit uitputtend moet willen onderzoeken, laat staan presenteren,
maar exemplarisch. Ik denk dat het helemaal geen zin heeft om het literaire leven
in heel Nederland te beschrijven, want dan moet je Utrecht, Amsterdam en ZuidLimburg afzonderlijk behandelen, maar je kunt wel de aandacht erop vestigen dat
er zoiets bestaat als een 1iterair leven dat zich afspeelt buiten het dominante, gecanoniseerde circuit. Dat lijkt mij zeker niet alleen voor vakgenoten interessant,
maar voor eenieder die in cultuur is geïnteresseerd. Het lijkt mij nergens voor nodig om dat voor de gehele periode uitputtend te doen.
Als ik mij tot de moderne letterkunde beperk, welke onderdelen van het 1iteraire
circuit komen dan eigenlijk in aanmerking? Als je dat bekijkt, blijken vele fundamentele aspecten van dat gehele literaire veld of circuit nog helemaal niet in kaart
te zijn gebracht. Dat geldt niet alleen voor de productie, maar wij weten ook buitengewoon weinig over de rol van bijvoorbeeld de uitgeverijen. Wij weten heel
erg weinig over de rol van het onderwijs. Recent ben ik met enkele anderen begonnen aan het samenstellen van een lijst van de literatuurgeschiedenisse n die er in
het middelbaar onderwijs gebruikt werden. Ik kan u verzekeren dat ook dat een gigantische klus is, en het is maar de vraag of ze überhaupt nog in Nederland te
vinden zijn. Toch is dat een heel belangrijk onderdeel van de literatuurgeschiedenis. Wanneer werden onze middelbare-schoolkinderen voor het eerst geconfronteerd met de Vijftigers of met Marsman en hoe werden die beschreven?
En dan de literaire kritiek. Nog a1tijd lopen wij als moderne neerlandici naar de
bibliotheek voor de deeltjes van Nijhoffs index, wetende dat ze volstrekt onvolledig zijn, maar toch, wij hebben niets anders. Enige gedigitaliseerde sne11e beschikbaarheid is er niet.
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Mijn pleidooi komt neer op enkele stellingen, waarbij ik eerst wil ingaan op een
voorstel dat vandaag al enigszins aan de orde is gekomen. Als men werkelijk
denkt aan een nieuwe literatuurgeschiedenis in vier, vijf of zes delen, dan kan ik
mij voorstel1en dat die zal worden onderverdeeld in periodes. Als men vindt dat
die geschiedenis de stand van zaken op dit moment in kaart zal moeten brengen,
dan lijkt dat mij eerlijk gezegd niet zo moeilijk, want dan zoek je voor ieder deel
een auteur van wie wij a11en weten dat hij/zij goed kan schrijven, heel verstandig
is en zeker geen domme dingen zal zeggen. Dan ko st het ook niet zo erg veel geld.
Je stelt enkele personen gedurende enkele jaren vrij. Als men vindt dat zoiets er
moet komen, lijkt mij het probleem dus niet zo heel erg groot. Maar intellectueel
gezien vind ik het niet zo interessant. Ik zou zo'n deel niet kunnen schrijven, omdat ik net al een aantal problemen heb gesignaleerd binnen de moderne letterkunde die ik niet kan oplossen.
Ik zou daarom iets anders wi11en voorstellen. Het is in zekere zin wel ambitieus,
maar je kunt beter veel vragen en dan mi ssc hien iets minder krijgen , maar er toch
wat mee doen. Ik denk meer aan een soort prioriteitenprogramma. Misschien zitten wij hier dan wel verkeerd en zouden wij dat eigenlijk bij NWO moeten
aanvragen. Zoiets kan ik mij goed voorste11en, niet als een programma met een
open einde, maar juist een op de literatuurgeschiedschrijving gericht project met
een programmacommissie, bestaande uit deskundigen op het gebied van de moderne letterkunde. Ik ben ervan overtuigd dat collega's moderne letterkunde met
elkaar wel degelijk in staat zijn om belangrijke open plekken in het onderzoek aan
te wijzen. Dat zal wel een aantal sessies kosten, maar daar komen wij ongetwijfeld
uit. Ik ben er ook van overtuigd dat dat niet zó ambitieus zal moeten worden aangepakt, dat bijvoorbeeld ook alle uitgeverijen in Nederland worden bestudeerd,
maar wel met het oog op het schrijven van een literair-historische synthese over
een aantal jaren. Ik denk dat zo'n programma broodnodig is, dat wij ook eens wat
meer gebruik zouden moeten maken van bijvoorbeeld investeringssubsidies die
NWO biedt voor digitalisering, dat wij voldoende post-does in huis hebben om
heel veel van dat onderzoek uit te voeren en dat wij genoeg knowhow hebben om
daarna een prachtige synthese te maken. Van de vraag ' breed, groot of gespecialiseerd publiek?' lig ik echt niet wakker. Gewoon goed, helder en intelligent
schrijven en dan komt het publiek vanzelf wel. Meestal wordt de vraag uit het publiek niet door ons beantwoord, maar wordt de vraag met het product gekweekt.
Dan moet het overigens wel een goed product zijn. Volgens mij is hiervoo r zeker
meer geld nodig. Hoe wij dat bij elkaar krijgen, zou ik niet weten, maar als wij er
met zijn a11en achter staan, zal er echt wel wat te vinden zijn.
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Lezing J.L. Goedegebuure

De tweede spreker is de heer J.L. Goedegebuure (hoogleraar Theorie en geschiedenis van de literatuur in hun betekenis voor de overdracht van literaire teksten,
Katholieke Universiteit Brabant).
De afgelopen vijftien jaar is er binnen de internationale literatuurwetenschap volop gediscussieerd over de canon. Zowel het fenomeen 'canon' als de definitie van
het begrip 'canon' hebben tot verwoede debatten aanleiding gegeven. In vrijwel
alle geva11en is de uitkomst geweest dat literatuurtheoretici en literatuurgcschiedschrijvers kozen voor een verruimde en pluriforme canon, dat wil zeggen een
selectie uit de literatuur van al1e tijden en plaatsen die in overeenstemming is met
de sociale en culturele verscheidenheid van de samenleving in Europa en de Verenigde Staten. Het gegeven dat men vanaf de jaren zeventig binnen het literaire
veld is gaan pleiten voor en onderscheid is gaan maken naar vrouwenliteratuur,
gay and lesbian literature, Afro-American literature en zo verder, heeft duidelijke
repercussies gehad voor het canondebat en voor de canonvorming. In de Verenigde Staten ziet men van deze ontwikkeling de duidelijkste sporen, zowel in de
boekhandels als in de school- en universiteitsbibliotheken. Ook in Nederland is er
het een ander van doorgedrongen, getuige de aandacht die er binnen de neerlandistiek is ontstaan voor categorieën die vandaag al eerder ter sprake zijn gekomen,
zoals Indische letteren, Antilliaanse en Surinaamse literatuur, vrouwenliteratuur,
voor homoseksuele identiteit als literair thema, enzovoort.
Het traditionele, dat wil zeggen beperkte en monolithische beeld van de canon
is op nog een andere manier onder vuur komen te liggen en dan heb ik niet direct
het oog op de hang naar political correctness die er ook in de neerlandistiek toe
heeft geleid dat men al dan niet vermeend seksisme en racisme van auteurs als
Couperus, Du Perron, Helman en anderen heeft blootgelegd, maar ik heb het oog
op het exclusief literaire, dat wil zeggen het schriftuurlijke en het door waarden bepaalde karakter van de traditionele canon. De cultural studies - tegenwoordig hier
en daar cultural analysis genoemd - hebben de context rondom de geschreven teksten die al sinds jaar en dag in hoog aanzien staan, aanmerkelijk weten te verbreden. Zo is er ruimte en aandacht ontstaan voor culturele verschijnselen die een relatie met de 1iteratuur onderhouden en die bij de interpretatie en bij de historische
beschrijving van literaire teksten bezwaarlijk kunnen worden genegeerd. Afhankelijk van de disciplinaire of 'methodische aanpak die men als literatuurwetenschapper of literatuurhistoricus voorstaat - men kan de literatuur opvatten als systeem, institutie, corpus taaltekens, communicatie, of wat dan ook - moet men het
object van studie, de literaire tekst, in verband brengen met de aangrenzende systemen, instituties of wat dies meer zij.
Ik zal in het vervolg voorbijgaan aan alle theoretische implicaties van het verruimde begrip 'canon', maar aan de hand van enkele voorbeelden proberen
duidelijk te maken wat van de genoemde verruiming van de canon de consequenties zijn voor degenen die"de geschiedenis van de Nederlandse en Vlaamse
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literatuur gaan herschrijven. Ik kies mijn voorbeelden uit de afgelopen honderd
jaar, simpelweg omdat het de periode betreft waarin ik mij het beste thuis voel.
Vanaf dit moment stel ik in mijn verdere verhaal de begrippen 'canon' en ' corpus'
dan wel ' materiaalverzameling' min of meer aan elkaar gelijk . Misschien niet een
direct geoorloofde handeling, maar wel begrijpelijk, omdat 1iteratuurgeschiedschrijvers immers een selectie maken uit de literatuur in het algemeen en aldus
niet alleen bezig zijn met het bijeenbrengen van een corpus, maar ook in hoge
mate met de vorming van of de aanscherping van de canon.
Mijn eerste voorbeeld komt uit de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw.
Tot nu toe hebben de literatuurgeschiedschrijvers zich altijd beperkt tot teksten
die horen tot de geijkte literaire genres, dat wil zeggen poëzie, proza, dramatiek en
essayistiek. Ook Jacqueline Bel, die in haar proefschrift over het proza van de
jaren 1885 tot 1900 de aandacht heeft gevestigd op zeer veel teksten die tijdens
het proces van canonisering obscuur zijn geworden, en die ook de aandacht vestigt
op het werk van buitenlandse auteurs als Maeter1inck, To1stoj en Ibsen, die tot de
onmidde11ijke context van het letterkundig fin de siècle van de Nederlandse literatuur behoren, beperkt zich tot de literatuur in de conventionele zin van het
woord. 12 Ik zou graag zien dat de toekomstige geschiedschrijver van het Nederlandse en het Vlaamse jïn de siècle de canon of het corpus in zoverre zou
verruimen , dat er ook volop autobiografische geschriften in te vinden zouden zijn
en dan niet al1een de bekende en inmiddels gecanoniseerde van bijvoorbeeld Vincent van Gogh, Jacqueline Royaards, Eduard Karsen en anderen - dat betreft een
soort van para] iteratuur die onder de aandacht is gekomen omdat het een rijke
bron van receptiedocumenten te zien geeft, maar ook omdat het om allerlei literairesthetische redenen bij de canon lijkt te worden ingelijfd - maar ook andere
soortgelijke autobiografische teksten. Ik zal proberen te verduidelijken waarom ik
dat van belang vind en ik grijp dan toch terug naar de drie zo-even genoemden.
Het gaat niet alleen om teksten die stilistisch dan wel receptiehistorisch van belang zijn, maar ook om teksten die een grote mentaliteitshistorische documentaire
waarde bezitten. Er is al dikwijls gewezen op de samenhang tussen de sensitivistische verzen van Herman Gorter en het schilderwerk van Van Gogh, maar bij mijn
weten heeft niemand tot nu toe een serieuze poging ondernomen om op grond van
de teksten van Gorter en Van Gogh te komen tot een nauwkeurige bepaling wat
dat sensitivisme inhoudt als het wordt verruimd tot een begrip dat verder reikt dan
alleen de literatuur.
Een tweede casus vind ik in de jaren twintig en dertig van deze eeuw. In mijn
monografie Nieuwe zakelijkheid uit 1992 heb ik betoogd dat men pas goed zicht
krijgt op het verhalend proza van het interbellum, wanneer men dat ziet binnen de
context van de zich vernieuwende journalistiek, van de opkomende media als film,
radio en reclame en van avant-gardistische tendensen in beeldende kunst en architectuur. Ook hier zou het corpus van literaire werken waarop de geschiedschrijver
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zich baseert, moeten worden uitgebreid met andere teksten, niet alleen schriftelijke, maar ook audiovisuele, picturale, enzovoort. Er kan geen literatuurgeschiedenis bestaan die niet de omringende kunsten en media verdisconteert. De vraag
die dan onmiddellijk rijst, is hoe ruim die context dan wel is. Waar eindig je uiteindelijk? In een zwart gat aan het andere eind van een soort van cultureel heelal? Ik
denk dat je de keuze van wat je wel of niet meeneemt altijd moet baseren op pragmatische grondslagen, maar dat je je daarbij ook hee1 goed kunt laten leiden door
de functionalistische aanpak waarover wij vanmorgen hebben gesproken en waaroveI' eigenlijk niet veel discussie is geweest, zij het dat enkelen zich er wel mordicus tegen hebben uitgesproken.
Na de voorbeelden uit hetfin de siècle en het interbellum haal ik mijn derde
voorbeeld uit de periode na 1945. Wie zou iets zinnigs durven beweren over de
poëzie van de zogenaamde Nieuwe Stijl (Armando, Sleutelaar, Vaandrager,
Verhagen) zonder zich eerst indringend te hebben georiënteerd op het terrein van
artistieke bewegingen als Zero en Fluxus, de jazz en de popmuziek van de jaren
vijftig en zestig, op het New Journalism en de opkomst van de televisiecultuur?
Om een heel actueel voorbeeld te geven: wie zou vanuit functionalistisch perspectief de geschiedenis van de allermodernste literatuur schrijvend, achter Ronald
Giphart niet onmiddellijk Youp van 't Hek, Kees van Kooten, Jules Deelder en
andere performers willen ontwaren, die zich bevinden in een .--cctor die ik wil
categoriseren als exclusief literair noch als exclusief cabaretesk? Ik zou ook niet
zo ver willen gaan dat ik zeg dat literatuur en cabaret aanpalende gebieden zijn. Ik
denk dat wij de laatste jaren in de literatuur iets beleven waarbij literatuur en cabaret meer in elkaar overvloeien en als het ware een nieuw genre vormen. Wil je dat
goed in het oog vatten, dan denk ik dat je er niet omheen kunt om het terrein van
de literatuur in strikte zin te verlaten.
Met deze voorbeelden die natuurlijk ad libitum kunnen worden aangevuld, wil
ik niet alleen illustreren dat de canon van de Nederlandstalige Iiteratuur moet worden verruimd in de richting van de buitenliteraire aanpalende gebieden, maar ook
dat de aangepaste en herschreven versie van onze literatuurge sc hiedenis er een zal
moeten zijn waarin met de literatuur als zwaartepunt, dus ook, om Sötemann te
citeren, 'met de literatuur als begin- en eindpunt', recht wordt gedaan aan de culturele context waarin literaire teksten functioneren, hetzij harmonieus, hetzij bij
wijze van contrast. Zo'n multicontextuele aanpak van de literatuurgeschiedenis
vergt een team van specialisten waartoe de neerlandistiek een ontoereikend rekruteringsgebied vormt en waarbij men ook uit de literatuurwetenschap niet voldoen de man- en vrouwkracht zal weten te halen. Dat betekent dat ik pleit voor multidisciplinaire dwarsverbanden binnen de Nederlandse letterenfaculteitcn waarin
historici, kunsthistorici, filmspecialisten en filosofen kunnen samenwerken met
literatuurgeschiedschrijvers in de engere zin van het woord. Ze zullen a1len moeten werken als de naamloze massa die eens de kathedralen bouwde: met en voor
elkaar en natuurlijk voor onze achterban.
Dat laatste brengt mij bij een kwestie die misschien wel enigszins buiten de
orde is, maar de discussie van vanmorgen heeft haar inmiddel s wel binnen de orde
gebracht, en wel dat de inbreng van een grote schare specialisten nodig is, wil er
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ooit een herschreven geschiedenis van de Nederlandstalige literatuur komen. Bovendien mag zo'n boek geen stilistische en methodische lappendeken worden. Een
dergelijk magnum opus - deze inleiding schrijvend schatte ik de omvang daarvan
op vijf à zes delen ~ moet natuurlijk in alle verscheidenheid ook een eenheid kennen die naar mijn idee alleen maar kan worden bereikt als de bijdragen van alle
specialisten door een filter zijn gegaan van die in mijn ideale droombeeld - éne
geschiedschrijver met een welversneden pen, oordeelsvermogen, smaak en flexibiliteit en natuurlijk ook gezag in eigen kring. Zo iemand mag of - het mogen er
uiteraard ook wel twee of drie zijn - die iemanden mogen wat mij betreft voor minstens vijf jaar door de Taalunie worden vrijgesteld om dat werk aan te vatten.
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Lezing K. Porteman

De derde voordracht wordt uitgesproken door de heer K. Porteman (hoogleraar
Nederlandse letterkunde van de zestiende tot en met de achttiende eeuw, Katholieke Universiteit Leuven).
Contextua1isering behoort uiteraard tot het wezen van onze discipline. De opvatting dat de literatuurgeschiedenis een chronologisch geordende, kritische,
interpretatieve voorste11ing van gecanoniseerde teksten zou moeten zijn, vindt in
het academisch milieu nog nauwelijks aanhang.
Het probleem met contexten is echter dat zij eindeloos zijn, zo grenzeloos dat
zij de literatuur zo kunnen inbedden dat deze als zodanig nog amper zichtbaar
blijft. Tegenwoordig geldt de op zijn beurt weer zeer rekbare ontstaanscontext met
die van de maatschappel:ijke functie van literaire werken als de meest gangbare
vorm van inbedding. Binnen de krijtlijnen van dit speelveld manifesteren zich
evenwel in de praktijk vrij uiteenlopende werkwijzen. Aan de ene kant zijn er de
onderzoekers die deze contexten aanwenden om de inhouden van literaire werken
beter toe te lichten, terwijl anderen de context systematisch in de tekst brengen, zodat de letterkunde alleen nog optreedt als kenbron voor de algemene beschavingsgeschiedenis. Op deze dubbelsporigheid werd vanuit de medioneerlandistiek onder meer gewezen door Willaert en Reynaert, kennelijk vanuit de wil om in die
discipline met een en ander in het reine te komen.
Het is het onontkoombaar lot van de literatuurgeschiedenis te laveren tussen de
claims die uitgaan van haar specifiek object - het literaire - en de lokroep van haar
natuurlijke eindbestemming, de algemene cultuurgeschiedenis. Beide strekkingen
zijn mutatis mutandis ook sterk voelbaar in de cultuurmaatschappelijke spanning
waarbinnen de historische studie van alle kunsten wordt beoefend en die de kunsthistoricus Eddy de Jongh in zijn Huizinga-lezing 'het vruchtbare misverstand'
heeft genoemd. De instanties en de levende literaire cultuur die het literair-historisch onderzoek financieren en dus stem geven, hanteren vaak andere criteria en
koesteren soms andere verwachtingen dan die van de gestrenge wetenschap. Nog
onlangs werden in Vlaanderen historische cultuuronderzoekers, wilden zij meeeten van de rijke tafelen van de impulsprogramma's humane wetenschappen, bijna
verzocht hun projecten te vermommen in een vertoog over erfgoed, conservering
en uitstraling. Kortom: de niet altijd door de ratio beheerste waardewereld van de
culturele identificatieprocessen, de 'verplichte' eerbied voor het eigen verleden,
het respectabele samenhorigheidsbesef rond de moedertaal en het geloof dat de
geërfde literatuur en kunst in staat zouden zijn deze waarden blijvend te bevorderen.
Ik ben de mening toegedaan dat wij, willen wij op den duur in leven blijven,
met dergelijke spanningen moeten leren leven en dat het bovendien niet alken van
een soort academische koelheid, maar tevens van een betwistbaar inzicht zou getuigen diegenen als onorthodox te bestempelen die, weliswaar onder historische
controle, nog durven formuleren hoe goed een verhaal is gecomponeerd. Dat Iitera72
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tuur, zoals elke artistieke communicatie, op een of andere wijze geneigd is vormen
van boventijdel ijkheid te claimen, is inherent aan haar wezen en ook dat moet in
een historisch vertoog hoorbaar blijven en dat kan - u weet het a1lemaa1 - onder
meer geschieden door de canonisering zelf voorwerp van historisch onderzoek te
maken en door voluit aandacht te schenken aan de spanning tussen historiciteit en
de pretenties van poëtica en literatuuropvattingen.
Terugkomend op de bijzondere problematiek van de cultuurhi storische inbedding zelf valt het, zoals ik al zei, niet te ontkennen dat de natuurlijke eindbestemming van de literatuurgeschiedenis de algemene cultuurgeschiedeni s is. Gaat onze
belangstelling gezien de aard van ons vak thans vooral uit naar het literaire bedrijf
- literaire instituties, het circuit, de processen van productie en beeldvorming, de
samenstelling van het lezerspubliek, de opiniërende functies van literatuur, de vertaling, de genderproblematiek - wij mogen er niet blind voor zijn dat de cultuurgeschiedenis ook nog andere legitieme verwachtingen ten aanzien van de historische studie van de 1etterkundc hanteert. Een eminent historicus als Kossmann ziet
de literatuur als een fenomeen dat zowel de sensibiliteit a1s de intellectua1iteit van
een cultuur op de meest gearticuleerde wijze uitdrukt. Dat impliceert niet alleen
een vraag naar het hoc van de 1iteratuur en het literaire leven, maar ook een naar
het wat: strekkingen en inhouden.
Hoe wij dat moeten begrijpen, komt bijvoorbeeld voortreffelijk tot uiting in
Schenkeveld-van der Dussens Nederlandse literatuur in de tijd van Rembrandt uit
13
1994, een deelstudie over zeventiende-eeuwse letterkunde die onder de voorbeelden waaruit ik kon kiezen, het meest op een literatuurgeschiedenis of een literair
overzicht gel ijkt. Het boek gaat niet alleen uit van vraagstel1ingen die in de huidige vakbeoefcning centraal staan, zoals netwerken, producenten, consumenten, de
poëtica, de literaire import en export, het plaatst de 1iteratuur bovendien direct in
een cultuurhistorisch perspectief met hoofdstukken over letterkunde en religie, letterkunde en ideologie, letterkunde en beeldende kunst, literatuur en natuur, allemaal onderwerpen die je niet vaak in de inhoudsopgaven van de gangbare literatuurgeschiedenissen aantreft.
Het blijft een moeilijke kwestie hoe je op deze manier een algemene geschiedenis van de Nederlandse letterkunde kunt structureren: de vragen komen hier
immers direct voort uit de context en hun relevantie wijkt af van periode tot periode. Maar dat is vaak ook het geval met specifiek literaire vraagstellingen.
Het zou in elk geval zo moeten zijn dat de lezers van een literatuurgeschiedenis
ook nog vernemen wat de literatuur heeft verteld en wat haar relatie was tot de
werkelijkheid. Niet a11een het aantal drukken en de opvoeringswijzen van Vondels
Salomon en het gegeven dat Vondel in dit treurspel het concept van een dual iteitsdrama verwerkelijkt, zijn historisch van belang, maar ook de manier waarop het
stuk aan de Munsterse vrede is gelieerd en vooral de inhoud: de problematiek van
de lust die de wijsheid en het oordeelsvermogen aantast. De literair-historicus zal
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moeten aantonen met welk register van contemporaine artistieke middelen deze inhoud totstandkomt en hoe die, vanuit de eigenheid van de literaire communicatie,
cultuurhistorisch dient te worden geïnterpreteerd.
Als embleemonderzoeker ben ik sterk geboeid door de wijze waarop de Sinnepoppen van Roemer Visscher vanuit de gezelschapsspelachtige context waarin zij
zijn ontstaan, Franse deviesmodellen in de Nederlandse emblematiek integreren,
maar veel meer nog fascineren mij de strekking en de inhoud van de bundel, waar~
in de Amsterdamse burgerij over zichzelf een subtiel satirisch discours houdt en
zichzelf een specifieke waardespiegel voorhoudt. Het gegeven dat juist de kennis
van het genre het mogelijk maakt deze inhoud of strekking in haar eigenheid te
ontwaren, positioneert de literatuurgeschiedschrijver in het cultuurhistorisch onderzoek. Ik denk dat wij dat zelf moeten doen en daar niet allerlei andere lieden
bij moeten betrekken. Dat lijkt een waarheid als een koe, maar hoe talrijk zijn nog
de vakhistorici die literaire teksten bijvoorbeeld puur als archiefmonumenten behandelen, of hun collegae uit de literatuurgeschiedenis beschouwen als lieden die
de oude teksten filologisch verstaanbaar maken, ze uitgeven en esthetisch afwegen
of in het modernste geval deconstrueren?
Ik ben een voorstander van een cultuurhistorisch zo diep mogelijk geïntegreerde
literatuurgeschiedenis, een die wil ingaan op vragen van anderen, maar ook een
die voor de specificiteit van haar eigen benaderingswijze durft uit te komen. Of,
aan de van nature overspelige discipline die de algemene geschiedenis is, moet
duidelijk worden gemaakt in wiens bed de historische literatuurstudie slaapt!
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Reactie F.P. van Oostrom

De slotlezing wordt uitgesproken door de heer F.P. van Oostrom (hoogleraar Nederlandse letterkunde tot de Romantiek aan de Rijksuniversiteit Leiden).
Ik wil nog wat aanscherpen. Achter de nevenschikking in de titel van dit blok, canon en cultuurhistorische inbedding, verschuilt zich zo al geen tegenstelling dan
toch op z'n minst een spanningsveld. Mij dunkt dat dit in ieder geval zichtbaar is
als je de vakgeschiedenis bekijkt, want als wij de nadrukkelijke, bijna manifestachtige introductie van het cultuurhistorische paradigma binnen de neer1andistische
literatuurgeschiedschrijving beschouwen - die introductie begint wat mij betreft
met het werk in de late jaren zeventig van Herman Pleij -, dan vindt dat pleidooi
ontegenzeggelijk plaats vanuit een uitdrukkelijke scepsis jegens de meer canonieke vorm van literatuurgeschiedschrijving. In dat verband was de Beatrijs Pleijs
zwarte schaap, zijns inziens een volgens menigeen tijdloos kunstwerk, maar in de
werkelijkheid van de Middelnederlandse letterkunde, vermits slechts vertegenwoordigd door één, zij het prachtig, maar ook tamelijk maagdelijk, handschrift, en
verder niets, veel minder aanwezig dan de vloed van volkse genrestuk jes in de
sfeer van feesten en partijen en nadien de stroom van populair drukwerk. Ter legitimering van zijn sterke wens om toch vooral die grote en vaak zo geminachte
groep van bronnen uit de schaduw te halen en tot een aandachtspunt, zo niet een
spil van l iteratuurgeschiedschrijving te maken, gebruikte Pleij in zekere zin een
kwantitatief argument, tegenover een kwalitatief, al liet hij er geen misverstand
over bestaan dat hij van die kwaliteit helemaal niet zo overtuigd was. Meer nog gebruikte hij een historisch tegenover een esthetisch argument; het ging hem dus
niet zozeer meer om de canon, maar om cultuurhistorische processen en de rol van
literatuur daarbinnen.
Wij weten allemaal dat de gevolgen niet zijn uitgebleven, om te beginnen niet
voor het gebied dat Pleij zelf bestreek, de Nederlandse letterkunde van de late
Middeleeuwen. Iedereen zal erkennen dat hij daarmee de vaak veronachtzaamde
periode uit onze literatuurgeschiedenis, waarin tussen Beatrijs en Elckerlijc voor
canonisten niet zoveel te beleven viel, misschien met Mariken van Nieumeghen
als dankbare stapsteen daartussen, op een ongeëvenaarde wijze interessant heeft
weten te maken. Maar de invloed van het paradigma dat hij zo sterk bepleitte,
strekte duidelijk veel verder, niet alleen dankzij zijn pleidooi. Voor een deel waren andere invloedssferen al aanwezig en er zijn er natuurlijk bij gekomen, maar
daar zal ik niet over uitweiden. Het succes van de cultuurhistorische benadering in
brede zin van het fenomeen 'literatuur' is inmiddels zo wijd verbreid geraakt, dat
zelfs over de letterkundige periode die qua onderzoeksvolume en ook canoniek gesproken - ik blijf het even zo noemen - in de neerlandistiek het stevigst in het
zadel zit, namelijk de modernistiek, met haar overvloed aan levendige en indrukwekkende vonken, sterke geluiden klinken en soms zelfs al de boekvorm hebben
aangenomen die in een cultuurhistorisch register zijn getoonzet. U hoorde zojuist
eigenlijk beide modernisten heel duidelijk in die richting pleiten. Ik noem verder
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het mooie boek van Smu1ders en Ruiter. De laatste tijd spoelt ook een stroom
van schrijversbiografieën over ons heen, die naar het mij voorkomt hun ontstaan
en succes mede te danken hebben aan een dergelijke inspiratie. Zo is er nog vee1
meer. Het zijn niet de geringste modernisten die zich geïnspireerd verklaard hebben door met name de mediëvistiek. Dat is vleiend voor ons, historisch letterkundigen. De verhoudingen zijn wel eens een beetje anders geweest. Dat doet plezier, maar ik wi1 er in dit korte bestek drie kanttekeningen bij maken.
In de eerste plaats wil ik onder de aandacht te brengen waarom men zo sterk
naar de cultuurhistorische benadering neigt, in de tweede plaats wat een dergelijke
wending, wanneer men daartoe overgaat, aan verrijking en ook aan mogelijk verlies oplevert en ten derde hoe die inspirerende zusterdiscip1ine der mediëvistiek er
inmiddels zelf op dit stuk voor staat.
Wat het eerste betreft, de motivering voor een zwaarder aanzetten van de cultumhistorische benadering van literatuurgeschiedenis is in hoofdzaak meestal
tweeërlei. Soms komen beide voor, soms een van beide. Vanmorgen zijn ze allebei langsgekomen. Ik duid ze heel grofweg, in een beetje lelijke formuleringen,
aan als een enerzijds mogelijk intern-wetenschappelijk motief en anderzijds een
extern-publieke motivering. Ik begin met het tweede. Er is wel wat voor te zeggen
dat men ter wi1le van het succes en het gehoor bij het brede publiek, dat niemand
precies kan om schrijven, maar dat er natuurlijk wel is in Nederland en Vlaanderen, een cultuurhistorische benadering extra aangewezen zou achten. Daar zijn
zeker argumenten voor. Je kunt in on s tijdsgewricht wel zien dat het verhaal om
de teksten heen, mits goed gemaakt, vaak sneller en gemakkelijker weerklank
vindt dan de teksten zelf. Dat klinkt verschrikkelijk wreed in een gezelschap van
literatuurhistorici. Ik zal straks nog het een en ander zeggen dat daar dwars tegenin gaat. Ik denk wel dat het zo is. Sprekend uit mijn eigen ervaring: het heeft mij
nooit helemaal verbaasd, maar als ik teruggrijp op het goede onthaal van Het
woord van eer, waarvan een 10.000 exemplaren zijn verkocht, constateer ik ook
dat geen mens ooit heeft geroepen om een herdruk van het werk van Dirc Potter.
Ik noem dan nog de meest leesbare auteur uit het gezelschap dat daar behandeld
wordt. Voor Maerlant kunnen wij, in bijna nog schrijnender verhoudingen, voorlopig hetzelfde laten gelden. Er zijn natuurlijk meer voorbeelden. Zeker voor teksten
die in de tijd wat verder van ons af staan, zal vaak het verhaal over de teksten,
mits door een goede en moderne tolk verteld, die teksten toegankelijker en interessanter maken. Er is op zichzelf ook niets mis mee als sommigen daaraan consequenties verbinden en ze op die manier presenteren. Zo zie ik ook nog altijd uit
naar dat prachtboek over Vondel, Vondels wereld voor mijn part. In dat opzicht
wi1 ik zelfs enigszins afstand nemen van de nuances die Porteman heeft aangebracht. Straks zal nog blijken dat ik het op het hoofdpunt totaal met hem eens ben,
maar misschien mag ik op een enkel punt toch wat tegenwicht aandragen. Ik heb
het gevoel dat de neerlandistiek in de periode van de Gouden Eeuw, het is me nog-
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al niet wat, nog wel wat werelden te winnen heeft, jui st bij het brede publiek. Er
zijn prachtige initiatieven genomen, maar de grote, van een cultuurhistorische inbedding getuigende boeken over Vondel, Hooft, Cats en Huygens zouden een
grote verrijking zijn voor de interesse voor deze periode en haar literatuur bij het
brede publiek en ook wetenschappelijk gesproken.
Die boeken mis ik. Zolang zij er niet zijn zal men, zeker in kringen van leken, altijd blijven roepen dat Simon Schama veel beter kan uitleggen waar het in de
Nederlandse Gouden Eeuw om gaat dan wij zelf. Dat vind ik jammer. Ik geloof
ook niet dat het waar is. Voor het brede publiek zie ik zeker legitimiteit voor deze
benadering.
Ook de andere argumenten, voor de meer intrinsiek wetenschappelijke legitimering, zijn er zeker, maar dan heel uitdrukkelijk naast de overige. Volgens so mmigen is de cultuurhistorische benadering de enige weg. Dat lijkt mij zeker niet de
werkelijkheid. Ook tal van andere invalshoeken hebben hun legitimiteit. Ik zou
het zeer betreuren als dit vak koekoek-eenzang zou worden. Vanmorgen is bepleit
dat methodeplural isme van een soort luiheid zou getuigen. Zo zou ik het toch niet
willen zien. Ik denk dat er a1le reden is om een zo geschakeerd fenomeen als 'literatuur' op een zeer pluralistische wijze te benaderen en te blijven benaderen. Aan
een uitsluitend cultuurhistorische benadering is een risico verbonden en daarmee
kom ik op mijn tweede kanttekening.
Beide modernisten hebben zo-even gepleit voor de uitbreiding van het literairhistorisch object, voor de uitbreiding van het schootsveld. Daarbij hebben zij heel
mooie perspectieven aangeduid. Maar er zit iets bedriegelijks in als je het daarbij
laat. In discussies over onderwijs wordt vaak gezegd: dit en dat zou in het onderwijs meer aandacht moeten krijgen. Vaak zijn de redeneringen zeer overtuigend.
Filosofie is inderdaad een waardevol vak, dat mooi zou passen op een middelbare
school. Zo is de boom vanmorgen in de voordrachten en de discussie hoe langer
hoe dikker geworden. Dit moet erbij en dat moet erbij; de koloniale literatuur mag
niet worden vergeten; de vrouwenliteratuur moet uit de schaduw worden gehaald.
Zo is er nog veel meer te noemen. De boom wordt wel dikker, maar het boek natuur1ijk niet. Dan moet ook al die problematisering er nog in. Er is al erg veel
problematisering aangekondigd. Even terzijde, ik hoop dat onze literatuurgeschiedenis over literatuur blijft gaan en niet over literatuurgeschiedschrijving. Ik heb in
Utrecht geleerd dat de mooiste gedichten vaak over het maken van gedichten
gaan, maar ik zou het betreuren als de 1iteratuurgeschiedschrijving zozeer een
metaboek zou worden, met al ons bewustzijn van methoden, dat natuurlijk gepast
is en ook gearticuleerd moet worden. Je kunt wel zeggen wat er al1emaal ook in
moet, maar heel nuchter en burgerlijk vraag ik mij af wat er dan áf gaat. Wat
wordt er minder behandeld? Je kunt een bladzijde maar één keer vol schrijven. Mevrouw Schenkeveld zei vanmorgen met zoveel woorden dat het hart van het

literaire object, van het literaire leven zou kunnen worden weggesneden. Ik denk
dat Porteman er ook beducht voor is en ertegen wilde waarschuwen. Er zou te veel
omheen komen en de literaire zaken zouden te veel het kind van de rekening worden. De grootheid van Vestdijk - ik noem maar iemand - wordt toch ook niet
afdoende behandeld als men hem inbedt in wat dan ook. Ik vind het niet zo bijzon-
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der veel verontschuldiging behoeven dat literatuurgeschiedenis ook en vooral een
verhaal zou zijn over grote auteurs. Natuurlijk moet je laten zien dat Bloem
slechts een van de vele dichters was in zijn tijd en dat er een veelvormige verzuiling aan de gang was. Er was ook de grote dichter Nijhoff, in al zijn tijdschriften.
Ik hoef het Van den Akker niet uit te leggen. Ik ben het helemaal met Porteman
eens dat zowel de histori sche periode als de moderne veel zorg verdient. Wij moeten niet doorschieten in dat opzicht.
De derd e kanttekening is dat deze les ook wel een beetje binnen de mediëvistiek
aan het da:gen is. De cultuurgeschiedenis is daar in sommige opzichten al wat
meer gevestigd en wat breder beproefd. De laatste jaren bespeur je toch stemmen,
en niet de geringste, die zeggen dat wij moeten oppassen dat dit niet te veel doorschiet. Wij moeten del iteratuur in het histori sche verhaal niet geheel laten
eclipseren. In dat verband wijs ik er graag op dat zelfs Pleij alweer is begonnen
met een volgend boek, dat gaat over Anna Bijns. Binnenkort verschijnt zijn boek
15
over Luilekkerland, dat nog heel sterk de cultuurhistorische inslag die wij zo
goed van hem kennen, zal vertonen. De persen draaien inmiddels. Ik vind dit
voorshands ee n heel opmerkelijke evolutie. Hij zal ongetwijfeld Anna Bijn s heel
sterk contextueel behandelen , maar hij sc hrijft wel degelijk een boek rond een
vrouwelijke en allercanoniekste auteur. Zelfs de grote roerganger van het cultuurhistorische paradigma gaat nu toch een bock schrijven over ee n literaire grootheid.
Ik vind deze wending markant en exemplari sch.
Voor mijn e igen werk geldt dat ook wel. Het woord va n eer heeft wel een sterk
cultuurhistorische in slag, maar bevat ook h oofdstukken over Dirc van Delf, Dirc
Potter en noem ze maar op. De eigenheid van de auteur is dus een heel belangrijke
identificerende factor. Zo kwam het mij althan s voor bij het schrijven en het onde rzoek. Het is bepaald ni et een algemeen cultuurhistorisc h verhaal over hofcultuur.
Voor Ma erlants wereld geldt dat natuurlijk heel uitdrukkcl ijk.
De algemene moraal is wat mij betreft dat wij moeten toejuichen dat er iets
meer cultuurgeschiedenis in de neerlandistiek is ingevoerd. Dat er iets meer van
gaat doorklinken in de modernistiek lijkt mij van waarde. Ik wil dat ook enigszins
relativeren. Ik vind niet dat de succespotenti e in brede zin het hoofdargum e nt
moet zijn. Wij moeten de gang van ons vak niet zozeer laten beïnvloeden door
onze kansen om op een literaire markt hoog te score n. Het hoofdargum ent moet
zijn onze intrinsieke afweging van wat wij vakinhoudelijk van belang vinden. Wij
moeten oppassen voor h et effect dat zojuist toch even dreigde, nam elijk dat er
twee heren zijn die de straat op klimmen e n twee anderen die juist bezig zijn dezelfde straat af te dalen, ondertussen niet vergetend elkaar ho ofs te groeten door
de hoed af te nemen.
Ik he b wel eens geschreve n dat ik erover nad acht om een literatuurgeschiedenis
te schrijven, uiteraard alleen voor de periode die ik een beetje probeer te overzien.

15

Herman Ple ij : Dromen van Cocag ne. Middeleeuwse fantasie i.in over het volmaakte leven . Ams terdam, 1997.
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Dat plan heb ik nog steeds en wordt wat mij betreft zeer actueel, niet naar aanleiding van deze dag, maar nu Maerlants wereld klaar is. Ik ben niet van plan die
literatuurgeschiedenis zo contextueel te maken als ik in dat ene stuk, dat ik inmiddels ook wel weer meer dan tien jaar geleden geschreven heb, suggereerde. Het
zal Portcman hopelijk bevallen dat ik de literatuur zelf meer op de voorgrond zal
plaatsen en die, zij het als illustratiemateriaal en begripsmodel, maar niet als
hoofdkader, contextueel zal behandelen. Wie dat een ironie van de geschiedenis
vindt - kijk nu eens waar al die nieuwlichterij naartoe gaat; uiteindelijk komt ze
toch weer gewoon terug bij af - gun ik dat graag. Het komt vaker voor. Jacques Le
Goff, de grote man van de Annales, heeft nu een boek geschreven over Saint-Louis. Het kan niet traditioneler in de geschiedbeoefening: een grote politieke
biografie. Ik hoop dat het niet een simpele terugkeer is naar een ooit verlaten
standpunt, maar dat er toch iets van dialectiek in zit, waaruit iets goeds geboren
wordt. Ook die hoop is door een canonieke dichter veel welsprekender verwoord.
Als ik dat nu citeer, verbeeld ik mij niet dat het u zal zijn alsof een deur u openwoei, maar hopelijk ook niet alsof ik hier maar dwaas in uw kring zit. Kortom, de
dichter zei: 'Het leven is een vreemde reis, maar wellicht leert een mens wat onderweg.'
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Algemene discussie

Tot slot volgt een algemene discussie, waaruit hier enkele typerende bijdragen
zun opgenomen.

E.M.P. van Gemert (Katholieke Universiteit Nijmegen) pleit voor een onderlinge
methodische samenhang van de delen en acht, meer dan Van Oostrom, enige methodische en conceptuele reflectie in de nieuwe literatuurgeschiedenis op zijn
plaats.
Ik wil u enkele punten voorleggen die ik tot nu toe nog niet in de discussie heb gehoord en die wellicht bij het vervolgtraject kunnen worden betrokken.
Als wij straks zouden besluiten tot het maken van een reeks boeken die de geschiedenis van de Nederlandse literatuur beslaan, dan lijkt het mij erg belangrijk
om ook eens goed over de samenhang tussen die delen van gedachten te wisselen.
Ik ben er namelijk beducht voor dat er in het vervolgtraject zeer verschillende boeken ontstaan die misschien samen wel de geschiedenis vormen, maar die niet een
soort evaluerende lange beschouwing geven over wat er zoal in de Nederlandse literatuur vanaf de Middeleeuwen tot nu heeft gespeeld en dat zou ik zeker uit
didactisch oogpunt heel jammer vinden. In de loop van de dag zijn wel enkele suggesties voor thematische samenhang gedaan, zoals welke rol het begrip 'genre'
heeft gespeeld, welke groepen auteurs zich hebben onderscheiden, wat de invloed
is geweest van het literaire leven in niet directe autochtone Nederlandse gebieden.
Er zijn heel wat concepten aangedragen die daarbij een goede rol zouden kunnen
spelen, maar ik zou er nadrukkelijk voor willen pleiten om dat alles in al die verschillende delen in een samenhangende beschouwing onder te brengen, opdat men
straks desgewenst ook een langgerekt verhaal kan lezen.
Ik heb ook een vraag die we11icht het meest aansluit op de kritische opmerkingen van Van Oostrom. Is het wel nodig of voelen wij ons wel geroepen om ook
recht te doen aan het feit dat ook concepten van wetenschap in de loop der tijd ons
beeld van del iteratuurgeschiedenis hebben bepaald? Zo ja, zou er dan ook niet in
de nieuwe literatuurgeschiedenis een evaluerende beschouwing moeten worden opgenomen van de diverse concepten van wetenschap en zou er niet moeten worden
aangegeven hoe zij hebben uitgewerkt op ons huidige beeld van de literatuur? Ik
denk hierbij natuurlijk aan de discussie over bijvoorbeeld het postmodernisme,
maar ook aan die over gender, cultural studies, enz. Het lijkt mij toch dat iets van
een methodische beschouwing niet mag ontbreken, ook niet voor een breed publiek.

J. Deleu (Stichting Ons Erfdeel) gaat in op het gewenste publiek en de beoogde
omvang. Voor mijzelf heb ik zo aan het einde van deze dag twee conclusies getrokken. In de eerste plaats erger ik mij een beetje aan de onderschatting door de
aanwezigen van de enkele tienduizenden literatuurgeïnteresseerden in Nederland
en Vlaanderen. Er zijn heel veel mensen die in ons taalgebied Nederlandse litera-
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tuur lezen, kopen, maar een beroep hebben dat ligt buiten het onderwijs of neerlandistiek. U kunt aan de uitgevers vragen hoe groot die groep wel is. Vervolgens
hebben wij dan nog de neerlandici in opleiding, niet alleen in Nederland en Vlaanderen, maar ook in het buitenland. Ik denk dat de omvang van deze groep ook
nogal wordt onderschat, terwijl ook deze mensen werkelijk behoefte hebben aan
een groot werk - ik gebruik het woord 'standaardwerk' maar niet - waarop men
kan teruggrijpen en dat gedurende een vrij lange tijd in de handel beschikbaar is,
waarna er een aanvulling kan komen en een bijstelling zou kunnen plaatsvinden.
In de tweede plaats lijkt het mij hoewel ik me bezighoud met het uitgeven van
vrijwel alleen maar tijdschriften toch zeer haalbaar te zijn om een minimaal zesdelige reeks te maken over de geschiedenis van onze letteren, goed geïllustreerd
maar wel in twee vormen, namelijk als paperback en als mooi gebonden boekwerk. Ik denk dat daar een heel grote markt voor zal zijn, want er is gewoon nog
niets.
De discussie is heel vaak gegaan over een grote algemene literatuurgeschiedenis
of een boek van 500, 600, 700 pagina's. Dat is een afgeleide waarmee dit gezelschap zich mijns inziens niet moet bezighouden. Als een uitgever - Nederland
heeft er vele goede - het idee oppakt om zo'n boek uit te geven, dan zal hij zeker
naar een van u gaan met de opdracht om een boek van 500, 600, 700 pagina's te
schrijven. Verschi1lenden onder u kunnen dat zeker, maar als het inderdaad om
een werk gaat dat zeer breed van opzet is en veel delen omvat, dan zal dat ongetwijfeld een groepswerk moeten worden en zal de Taalunie er zich achter moeten
zetten.
De financiën die daarvoor nodig zijn, zullen mijns inziens door de Taalunie bij
elkaar moeten worden gehaald. Zij heeft immers de opdracht om taal en letteren
van Nederland en Vlaanderen gestalte te geven en te ondersteunen.
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De discussieleider A.J. Gelderblom (Universiteit Utrecht/voorzitter van de commissie ad hoc voor de literatuurgeschiedenis) en G. van den Bergh vatten ter
afsluiting de uitkomsten van de studiedag samen.

A.J. Gelderblom. De Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren en de raadscommissie ad hoc voor de literatuurgeschiedenis wilden op deze dag onderzoeken of
er onder de vakgenoten eigenlijk wel een draagvlak bestond om een literatuurgeschiedenis te maken. De kans was heel groot dat u allen op deze dag zou zeggen
dat u er helemaal niets in ziet. Op dat ogenblik zou het project afgeblazen zijn en
ambtelijk vervolgens in de la zijn gelegd, gearchiveerd en als archiefstuk over een
paar jaar vernietigd.
Gelukkig bleek al heel snel als uitkomst van het eerste blok dat velen menen dat
het boek er moet komen, in een of andere vorm. Er is gesproken over een groot of
important boek. Er is ook gesproken over een ruim publiek, hoewel wij geen van
allen precies wat dat is. Er is meermalen uitgesproken dat dit publiek behoorlijk
groot zou kunnen zijn.
In het tweede blok, over de grenzen en geledingen, bleek dat de grenzen opengesteld zijn, de geledingen veel en divers, dat wij ze allemaal aan bod willen laten
komen en dat wij daarbij zullen moeten problematiseren. Wij zullen contrasten
moeten laten uitkom en en misschien meer letten op wat scheidt dan op wat bindt,
meer op de marginaliseringsprocessen dan op het middelpunt. Dat lijkt mij wel
een zware taak , maar geen onmogelijke.
In het derde blok, waarin wij hebben gesproken over de canon en de cultuurhistorische inbedding, kwam mij steeds het beeld voor ogen van de schaatser. Er is
vandaag al even over kruiende ijsschotsen gesproken. Met de bevroren Hofvijver
achter ons dringt het beeld zich op van zeventiende-eeuwse emblemen met schaatsers. Het linkerbeen gaat een beetje naar links en het rechterbeen gaat een beetje
naar rechts, maar uiteindelijk gaat de schaatser vooruit. Een beetje meer canon,
een beetje meer cultuurhistorische inbedding, maar de koers gaat op een doel af.
Sprekend namens de commissie ad hoc voor de literatuurgeschiedenis ben ik
heel blij dat de studiedag van vandaag in ieder geval niet heeft opgeleverd dat u er
niet aan wilt. Hoe, wat, door wie precies, daar is nu nog geen uitspraak over te
doen. Er zullen nu ambtelijke stappen worden genomen. Daarover zal mevrouw
Van den Bergh meer zeggen.
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De voorzitter, G. van den Bergh. Gelderblom heeft zojuist aangegeven hoever
wij vandaag ongeveer zijn gekomen. Wij hebben gezegd dat wij het zover eens
zijn, dat er voor de commissie ad hoc voldoende reden is om door te gaan met het
m ak e van een vervolgadv ies , dat uiteraard wordt voorgelegd aan het Comité van
Ministers. Ik zal de commissie vragen in elk geval in het verslag van deze studiedag goed na te gaan welke punten we11icht nadere uitwerking en nadere opheldering verdienen, voordat we tot een projectplan kunnen komen. Eventueel moeten over die punten nog wat kleinere deeldiscussies worden georganiseerd.
Hoe gaat het verder met de verantwoordelijkheid van de Taalunie? Er zijn verschillende wensen naast elkaar gekomen, die elkaar niet uitsluiten. We weten dat
er bij studenten bijzonder veel behoefte bestaat aan een literatuurgeschiedenis. Er
zouden echter meer producten nodig zijn, variërend van iets wat een uitgever zonder veel problemen commercieel op de markt kan brengen - daar hoeven u noch
wij veel invloed op uit te oefenen - tot volledige wetenschappelijke programma's
en prioriteitsgebieden, die mij ontzettend belangrijk lijken, maar die in eerste instantie een verantwoordelijkheid zijn van u als academici. U kunt daarvoor bij
NWO en FWO dan wel het Uitgeverscomité zodanige voorste11en indienen, dat
die ook gehonoreerd worden. Die kunnen ongetwijfeld bevruchtend en aanvullend
werken voor het project waarvoor de Taalunie mede de verantwoordelijkheid
draagt: een actuele, synthetische beschouwing, een geschiedenisoverzicht van de
Nederland stalige literatuur. Waarom leg ik daar nog eens de nadruk op? Iemand
vroeg zi ch vandaag af of wij in deze tijd nog wel aan nationale geschied schrijving
moeten doen. Dat was op zijn zachtst gezegd ouderwets en zeker toch iets waar
wij ideologisch gezien al niet meer aan zouden moeten willen. Ik zou ook niet de
formulering 'nationale geschiedschrijving' willen gebruiken, maar als je de Nederlandstalige literatuur beschouwt al s onderdeel van een We s t-Europese of een
mondiale literatuur, dan moet er toch iemand zijn die dat onderdeel schrijft. Ik kan
mij niet voorstellen dat iemand anders dan u daarvoor zou zorgen. In die zin gaat
het niet om een nationale geschiedschrijving, maar om een geschied schrijving van
de Nederlandstalige literatuur waarvoor dit taalgebied een eerste verantwoordelijkheid heeft, een verantwoordelijkheid die de Taalunie deelt op grond van het
verdrag dat onze beide landen hebben gesloten.
Natuurlijk zal er op de een of andere manier geld voor zo'n project moeten komen. Als het projectplan verder wordt uitgewerkt, zal ook duidelijker worden of,
en zo ja, hoe er eventueel cofinanciering mogelijk is met wetenschappelijke fondsen, universiteiten, andere geldstromen van ministeries, enzovoort. Natuurlijk zal
daarover vrij snel een beslissing moeten va11en, want anders zou het resultaat van
deze dag, waaraan u allen zo'n belangrijke bijdrage hebt geleverd, toch onbevredigend zijn. Ik denk dat de commissie ad hoc zeker in staat zal zijn om daar een
nadere vorm aan te geven en te schatten hoeveel dit a11es zal gaan kosten.
Komt het er echt van? Het kan er alleen maar van komen als de wetenschap en
het beleid , elkaar aanvullend, bereid zijn zich daar maximaal voor in te spannen.
Het is heel gemakkelijk om iedere keer maar weer punten aan te geven waarop je
het met elkaar oneen s bent - inhoude lijk of over de aanpak - en als je dat maar
vaak genoeg doet, zal die literatuurgeschiedenis er zeker niet komen. Ik zou dat
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heel jammer vinden, niet alleen persoonlijk, m a;ir ooi,; omdat in ons Actieplan is
opgenomen dat onze beide landen het belangrijk v inden dat zoiets er ko m t. Op
basis van hetgeen ik hier vandaag heb gehoord, ga ik er vooralsnog van uit dat de
meesten van u het ook heel jammer zouden vinden als het er uiteindelijk toch niet
van zou komen.
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Bijlage 1 Samenstelling commissie ad hoc literatuurgeschiedenis

I. Bekkering
I. Brems
\..A.P. Francken
\..J. Gelderblorn
.L. Goedegebuure
\.M. Musschoot
C Soetaert
. Stouten
'. Willaert
'1. Wem
~. Wilrns

Moderne letterkunde
Moderne letterkunde
Letterkunde na 1765
Letterkunde 1500-1850
Literatuur en literatuurwetenschap
Moderne letterkunde
Onderwijsdidactiek
Nederlandse letterkunde
Oudere letterkunde

Katholieke Universiteit Nijmegen
Katholieke Universiteit Leuven
Rijksuniversiteit Leiden
Universiteit Utrecht
Katholieke Universiteit Brabant
Universiteit Gent
Universiteit Gent
Sorbonne Parijs
Universiteit Antwerpen
Nederlandse Taalunie
Nederlandse Taalunie
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Bijlage 2 Programma studiedag Literatuurgeschiedenis van 17 januari 1997

9u

Ontvangst

10 u

Opening en inleiding
• Greetje van den Bergh, Algemeen Secretaris Neder1andse Taalunie en
dagvoorzitter
• dr. A.J. Gelderblom, universitair docent Renaissance letterkunde, Universiteit Utrecht, en discussieleider

10.30 u

Blok 1 Methodologische diversiteit
10.30 u

Lezingen

• dr. D. De Geest, onderzoeksleider Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen en verbonden aan de
Katholieke Universiteit Leuven
11 u

Reacties
• dr. P.W.M. Wackers, universitair docent Middelneder-

landse letterkunde, Katholieke Universiteit Nijmegen
• prof. dr. M.A. Schenkeveld-van der Dussen, hoogleraar
Historische letterkunde na 1500, Universiteit Utrecht
• prof. dr. A.M. Musschoot, hoogleraar Moderne Nederlandse letterkunde, Universiteit Gent
Il .30 u

Algemene discussie

12.30 u

Lunch

14 u

Blok 2 Grenzen en geledingen Nederlandstalige literatuur
14 u

Lezingen

• prof. dr. F. Willaert, hoogleraar Nederlandse letterkunde
van de Middeleeuwen, Universiteit Antwerpen
• dr. A.N. Paasman, universitair docent koloniale en postkoloniale literatuur, Universiteit van Amsterdam
• prof. dr. H. Brems, hoogleraar Nederlandse letterkunde
van de twintigste eeuw, Katholieke Universiteit Leuven
14.30 u

Reactie

• prof. dr. E.K. Grootes, hoogleraar Historische letterkunde
van de Renaissance, Universiteit van Amsterdam
14.40 u

15.30 u
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16 u

Blok 3 Canon en cultuurhistorische inbedding

16 u

16.30 u

16.40 u

Lezingen
• prof. dr. W.J. van den Akker, hoogleraar Moderne Nederlandse letterkunde, Universiteit Utrecht
• prof. dr. J .L. Goedegebuure, hoogleraar theorie en geschiedenis van de literatuur in hun betekenis voor de overdracht van literaire teksten, Katholieke Universiteit Brabant
• prof. dr. K. Porteman, hoogleraar Nederlandse letterkun de van de zestiende tot en met de ach tiende eeuw, Katholieke Universiteit Leuven
Reactie
• prof. dr. P.P. van Oostrom, hoogleraar Nederlandse letterkunde tot de Romantiek, Rijksuniversiteit Leiden
Algemene discussie

17.30 u

Samenvatting en afsluiting

17 .45 u

Borrel
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Bijlage 3 Curricula sprekers en respondenten

Wiljan van den Akker (1954) studeerde Nederlandse taa1- en letterkunde aan de
Rijksuniversiteit Utrecht. Sinds 1987 is hij aldaar gewoon hoogleraar in de Moderne Nederlandse letterkunde. Momenteel is hij tevens wetenschappelijk directeur
van het Onderzoeksinstituut voor Geschiedenis en Cu1tuur (OGC) van de Utrechtse letterenfaculteit. Hij promoveerde in 1985 op de studie Een dichter schreit niet.
Aspecten van M. Ntjhoffs versexterne poëtica. Hij bereidt momenteel een geschiedenis van de moderne Nederlandse poëzie voor (1880-1940) samen met collega
Gillis Dorleijn (Rijksuniversiteit Groningen).
Hugo Brems ( 1944) studeerde Germaanse filologie te Leuven, waar hij in 1973
promoveerde op een proefschrift over Lichamelijkheid in de experimentele poëzie.
Hij is hoogleraar Nederlandse letterkunde van de twintigste eeuw aan de Katholieke Universiteit Leuven en de Katholieke Universiteit Brussel en redacteur van
onder meer Dietsche Warande en Belfort en het Kritisch Lexicon van de moderne
Nederlands- talige literatuur. Zijn onderzoek richt zich vooral op de hedendaagse
poëzie, de poëzieanalyse en literatuuropvattingen in Vlaanderen na 1916. Een onderzoeksproject naar interactie en autonomie Nederland/Vlaanderen gaat begin
1997 van start, in samenwerking met de universiteiten van Gent, Utrecht en Groningen. Recente publicaties: De dichter is een koe. Over poëzie ( 1991) en Een
zangwedstrzjd. Over literatuur en macht (1995).
Dirk De Geest ( 1957) is onderzoeksleider bij het Fonds voor Wetenschappelijk
Onderzoek Vlaanderen en verbonden aan het Departement Literatuurwetenschap
van de Katholieke Universiteit Leuven. Hij heeft momenteel de leiding over een
onderzoeksproject 'Literatuur en literaire kritiek in Vlaanderen tijdens de Tweede
Wereldoorlog'. Zijn recentste publicaties zijn Literatuur als systeem, Literatuur
als vertoog. (Leuven 1996), uitgegeven door Peeters. Collaboratie of cultuur? Een
tijdschrift in bezettingstijd in Vlaanderen (Dirk De Geest, Eveline Vanfraussen,
Marnix Beyen en Ilse Mestdagh) (Am sterdam/ Antwerpen 1997), uit te geven door
Meulenhoff/ Kritak.
Jaap Goedegebuure (1947) is hoogleraar Theorie en geschiedenis van de literatuur in hun betekenis voor de overdracht van literaire teksten aan de Katholieke
Universiteit Brabant (Tilburg) en literatuurcriticus voor HP!De Tijd. Hij studeerde
Nederlandse taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Leiden en algemene
literatuurwetenschap aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Hij publiceerde over het
fin-de-siècle, het interbe11um en de eigentijdse literatuur. Zijn belangrijkste publicaties in boekvorm zijn: Op zoek naar een bezield verband. De literaire en
maatschappelijke opvattingen van H. Marsman in de context van zijn tijd (1981 );
Decadentie en literatuur ( 1987), Nederlandse literatuur 1960-1988 (1989), Nieuwe zakelijkheid (1992) en De Schrift herschreven. De bzjbel en de moderne
literatuur (1993).
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E.K. Grootes is ( 1936) is sedert 1976 hoogleraar Historische Nederlandse letterkunde van de Renaissance aan de Universiteit van Amsterdam. Naast artikelen
over allerlei zeventiende-eeuwse onderwerpen publiceerde hij onder meer Dramatische structuur in tweevoud, een vergelijkend onderzoek van Aretino' s Hipocrito
en P.C. Hoofts Schijnheiligh (Culemborg 1973), Het literaire leven in de zeventiende eeuw (Leiden 1988) en de bundel Visie in veelvoud (Amsterdam 1996).
Anne Marie Musschoot ( 1944) is werkzaam als gewoon hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit Gent. Ze studeerde aan diezelfde
universiteit Germaanse talen en promoveerde er op het Judith-thema in de Nederlandse letterkunde (1972). Tot haar belangrijkste publicaties in boekvorm behoren
edities van het Verzameld werk van Cyriel Buysse (met A. van Elslander), van
bloemlezingen uit Van Nu en Straks, uit de poëzie van K. van de Woestîjne en uit
het werk van C. Buysse, en van K. van de Woestijnes Brieven aan Lode Ontrop.
In 1994 verscheen een keuze opstellen Op voet van gelijkheid, uitgegeven door
Y. T'Sjoen en H. Vandevoorde.

Frits van Oostrom (1953) studeerde Nederlands in Utrecht, alwaar hij in 1976 afstudeerde en in 1981 promoveerde op Lantsloot vander Haghedochte. Onderzaekingen over een Middelnederlandse bewerking van de Lancelot en prose. In 1982
werd hij benoemd tot gewoon hoogleraar in de Nederlandse letterkunde tot de
Romantiek aan de Rijksuniversiteit Leiden, een positie die hij tot op heden bekleedt. Boeken na het proefschrift: Het woord van eer. Literatuur aan het
Hollandse hof omstreeks 1400 ( 1987); Aanvaard dit werk. Over Middelnederlandse auteurs en hun publiek (1992); (samen met Dini Hogenelst) Handgeschreven wereld. Nederlandse literatuur en cultuur in de middeleeuwen (1995);
Maerlants wereld ( 1996 ).

Bert Paasman (1939) studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 1962 is hij docent Nederlandse literatuur aan deze
universiteit. Hij was lange tijd gespecialiseerd in de letterkunde van de Verlichting, en is thans universitair hoofddocent Koloniale en Postkoloniale literatuur
(Oost- en West-Indië en Zuid-Afrika). Hij promoveerde op de l 7de en l 8de-eeuwse discussie over negerslavernij: Reinhart: Nederlands.e literatuur en slavernij ten
tzjde van de Verlichting (1984). Verder publiceerde hij op het gebied van de Verlichting en de Oost- en Westindische letteren. Paasman is ook redacteur van o.a.
Indische letteren.

Karel Porteman ( 1938) is gewoon hoogleraar in de Nederlandse letterkunde van
de zestiende tot en met de achtiende eeuw en de Barok aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij publiceerde vooral over zeventiende-eeuwse literatuur op het gebied van de mystiek, de emblematiek, interartistiek comparatisme en het theater.
Zijn recentste boek handelt over Emblematic Exhibitions at the Brussels Jesuit
College (1996). Thans werkt hij in het raam van een Utrechts-Leuvens project aan
een boek over vrouwelijke schrijfsters in de Nederlanden ( 1550-1850) en leidt hij
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een door de Vlaamse regering gesponsord onderzoek over de spektake1cu1tuur in
de 17de-eeuwse Zuidelijke Nederlanden (in het bijzonder de Jezuïeten). Hij is
hoofdredacteur van Spiegel der Letteren .

M.A. Schenkeveld-van der Dussen (1937) studeerde Nederlands taal- en letterkunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en promoveerde aldaar in 1968 op
het proefschrift Het dichterschap van Hubert Korneliszoon Poot. Zij is als hoogleraar Historische Letterkunde na 1500 verbonden aan de vakgroep Nederlandse
Taal- en Letterkunde van de Universiteit Utrecht en verzorgt onderwijs over onderwerpen als gelegenheidspoëzie, poëticale opvattingen, en politiek en religie in de
zeventiende en achttiende eeuw. Haar onderzoek richt zicht op de literatuurgeschiedenis en op het werk van vrouwelijke dichters in de periode van 1550 tot
1850. Zij publiceerde onder meer Dutch Literature in the Age of Rembrandt (Amsterdam/ Philadelphia 1991) en was hoofdredacteur van Nederlandse literatuur, en
geschiedenis (Groningen 1993).
Paul Wackers (1950) studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen. Sinds 1975 is hij als universitair docent verbonden
aan de vakgroep Nederlands van die universiteit. In 1986 promoveerde hjj op een
proefschrift getiteld De waarheid als leugen. Een interpretatie van Reynaerts historie (Utrecht 1986). Behalve over de Reynaerttraditie publiceerde hij vooral over
de raakvlakken tussen de Latijnse en de Middelnederlandse traditie. Publicaties op
dit terrein zijn Met ogen van toen (3e druk, Amsterdam 1996) en de NLCM-bundel Verraders en bruggenbouwers. Verkenningen naar de relatie tussen latinitas
en Middelnederlandse letterkunde (Amsterdam 1996).
Frank Willaert ( 1952) studeerde Germaanse filologie te Kortrijk en te Leuven en
Mediëvistiek te Poitiers. Na zijn afstuderen in 1974 was hij achtereenvolgens
werkzaam aan de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen, aan de Katholieke Universiteit te Leuven en aan het Woordenboek der Nederlandsche Taal
te Leiden. In 1982 promoveerde hij te Leuven op De poëtica van Hadewijch in de
Strofische Gedichten (Utrecht: Hes, 1984). Sinds 1984 is hij als hoogleraar Nederlandse letterkunde van de Middeleeuwen verbonden aan de Universiteit Antwerpen. Zijn onderzoek situeert zich vooral op het gebied van de mystiek en van de
hoofse lyriek. Zijn laatste publicatie in boekvorm is een uitgave-met-vertaling, in
samenwerking met Imme Dros, van Hadewijchs Visioenen in de reeks Nederlandse Klassieken (Amsterdam: Prometheus, 1996).
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Bijlage 4 Deelnemers

Naam

Organisatie

J. Aelvoet
W.J. van den Akker
W. van Anrooij

Ministerie Vlaamse Gemeenschap
Universiteit Utrecht
Rijksuniversiteit Leiden

F. Baert
M. Bakker
S.N. Bakker
H. Bekkering
W. van den Berg
G. van den Bergh
F.A.H. Berndsen
A. Berteloot
0. Blom
E.M.A. van Boven
H. Brems
H. Breuker
F. Bulhof

Kabinet Cultuur
Nederlandse Taalunie
Katholieke Universiteit Nijmegen
Katholieke Universiteit Nijmegen
Universiteit van Amsterdam
Nederlandse Taalunie
Rijksuniversiteit Groningen
Westfälische Wilhclms-Univcrsität (Münster)
Pers (Trouw)
Rijksunivers iteit Groningen
Katholi eke Universiteit Leuven
Universiteit van Amsterdam
Universiteit Oldenburg

G. Claassens
D. Coigneau
P. Couttenîer

Katholieke Universiteit Leuven
Universiteit Gent
Universiteit Antwerpen

J. Deleu
L. Devoldere
G.J, Dorleijn
H. Duits
H. van Dijk

Stichting Ons Erfdeel
Pers ( Ons Erfdeel)
Rijksuniv ers iteit Groningen
Vrije Universiteit Amsterdam
Rijk suniversiteit Groningen

J. Fenoulhet
F.J .M. de Feijter
E. Fernhout
R.L.K. Fokkema
A.A.P. Francken

University College London
Katholieke Universiteit Nijmegen
Nederlandse Taalunie
Universiteit Utrecht
Rijksuniversiteit Leiden

D. De Geest
A.J. Gelderblom
E.M.P. van Gemert
J.Gerits
J .L. Goedegebuure
J. Goossens

Katholieke Universi teit Leuven
Universiteit Utrecht
Katholieke Universiteit Nijmegen
Univers iteit Antwerpen
Katholieke Universiteit Brabant
Katholieke Universiteit Leuven
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H. Van Gorp
C.R. Groeneboer
E.K. Grootes

Katholieke Universiteit Leuven
Nederlandse Taalunie/Universitas Indonesia (Jakarta)
Universiteit van Amsterdam

C. ter Haar
J.D.F. van Ha1sema
A.J.A.M. Hanou
L. Hanssen
O.M. Heijnders

Ludwig-Maximilians-Universität München
Vrije Universiteit Amsterdam
Universiteit van Amsterdam
Katholieke Universiteit Brabant
Katholieke Universiteit Brabant

M. Janssens
M.J.G. de Jong

Katholieke Universiteit Leuven
Universiteit Namen

M. van Kempen
M.G. Kemperink
J.J. Kloek
J.W.H. Konst
W.Th.J.M. Kuiper

Universiteit van Amsterdam
Rijksuniversiteit Groningen
Universiteit Utrecht
Freie Universität Berlin
Universiteit van Amsterdam

E. Leijnse
O.S.H. Lie

Universiteit Namen
Universiteit Utrecht

N. Maas
H. Meeus
Th. Mertens
M.E. Meijer Drees
T. Moerbeek
R.J. Mulder
A.M. Musschoot
J.M.G. Muyres

Pers (Taalschrift)
Universiteit Antwerpen
Universiteit Antwerpen
Universiteit Utrecht
Pers (Tirade)
Pers (NRC Handelsblad)
Universiteit Gent
Katholieke Universiteit Nijmegen

F.P. van Oostrom

Rijksuniversiteit Leiden

A.N. Paasman
B .J. Peper kamp
D.E. van der Poel
K. Porteman
0. Praamstra

Universiteit van Amsterdam
Universiteit Utrecht
Universiteit Utrecht
Katholieke Universiteit Leuven
Vrije Universiteit Amsterdam

G.F.H. Raat
F. van de Roer
F. Ruiter
D. Van Ryckeghem

Universiteit van Amsterdam
Ministerie OC& W
Universiteit Utrecht
Ministerie Vlaamse Gemeenschap, adm. Cultuur
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R. Salvcrda
M.A. Schcnkcveld-van
der Dussen
L. Simons
M. De Smedt
M.B. Smits-Ve1dt
W.H.M. Smulders
R. Soetaert
A.L. Sötemann
M. Spies
R. Spoor
J. Stouten
A. van Strien
E. Stronks

Universiteit Utrecht
Universiteit Antwerpen
Katholieke Universiteit Leuven
Universiteit van Amsterdam
Universiteit Utrecht
Universiteit Gent
Universiteit Utrecht
Vrije Universiteit Amsterdam
Ministerie van OC&W
Sorbonne Parijs
Universiteit Utrecht
Universiteit Utrecht

H. van Uffelen

Universität Wien

M. Van Vaeck
S. Vanderlinden
G.L.C. Vanheste
P.J. Verkruijsse
Y. Verweij

Katholieke Universiteit Leuven
Université Catholique de Louvain
Katholieke Universiteit Nijmegen
Universiteit van Amsterdam
Nederlandse Taalunie

P.W.M. Wackers
W. Waterschoot
M. Wera
F. Willaert
T. Wilms

Katholieke Universiteit Nijmegen
Universiteit Gent
Nederlandse Taalunie
Universiteit Antwerpen
Nederlandse Taalunie

A.T. Zuiderent

Vrije Universiteit Amsterdam
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Bijlage 5 Advies van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren van
13 maart 1997

Samenvattend raadsadvies literatuurgeschiedenis
Op 24 oktober 1996 heeft de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren het eerste deeladvies over een nieuwe literatuurgeschiedenis aangenomen. De Raad
constateert namelijk een sterke behoefte aan een nieuwe literatuurgeschiedenis en
beargumenteert waarom de Nederlandse Taalunie bij het opzetten daarvan het
voortouw moet nemen.
De bestaande literatuurgeschiedenissen zijn onvolledig, ontoereikend of methodisch achterhaald. Het succesrijke boek Nederlandse literatuur, een geschiedenis
(1993), onder hoofdredactie van prof. dr. M.A. Schenkeveld-van der Dussen, heeft
enerzijds aangetoond hoe groot de belangstelling is voor een historie van de Nederlandstalige letterkunde, anderzijds mist het door de bewust nagestreefde
fragmentarische opzet de status van gezaghebbend handboek. Het leent zich dus
ook niet voor afgeleide producten als schoolmethoden of een cd-rom.
Het ontbreken van een standaardwerk is s1echt voor het onderwijs en schaadt de
culturele continuïteit; opleidingen neerlandistiek in het taalgebied en extra muros
ontberen een essentieel wetenschappelijk instrument. Inmiddels tekent zich allerwegen hernieuwde belangste.11ing af voor het belichten van de eigen cultuur in
internationale context. Voor een arbeidsintensief project als het schrijven van een
nieuwe literatuurgeschiedenis ontbreekt het de universiteiten evenwel aan geld,
menskracht en infrastructuur.
De Nederlandse Taalunie is, gelet op het Taalunieverdrag, de juiste instantie om
een literatuurgeschiedenis te helpen ontwikkelen. Het werk moet overigens geen
'overheidsgeschiedschrijving' worden. De Taalunie moet daarom niet zelf als opdrachtgever of uitgever optreden, maar kan zorgen voor een gedegen projectstructuur en voor financiële garanties.
Op 17 januari 1997 is op initiatief van de Taalunie een studiedag over dit onderwerp gehouden met ruim honderd representatieve vertegenwoordigers van de
universitaire neerlandistiek in Vlaanderen, Nederland en daarbuiten. De uitkomsten waren verheugend. Er blijkt consensus te bestaan over nut en noodzaak van
een nieuwe literatuurgeschiedenis en er is bereidheid daaraan mee te werken. De
voorgestelde methodologische uitgangspunten vinden geen principiële bestrijding.
Prof. dr. F.P. van Oostrom bijvoorbeeld zei in zijn samenvattende reactie toe te
juichen 'dat er iets meer cultuurgeschiedenis in de neerlandistiek is ingevoerd'.
De Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren heeft op basis van de positieve
resultaten de conclusies van de studiedag verwerkt in zijn tweede deeladvies van
13 maart 1997.
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Het nieuwe handboek moet een overzichtswerk worden in vijf à zes naar periode
gerangschikte delen, bij voorkeur aangevuld met een cd-rom. Het geeft een synthese van de huidige wetenschappelijke kennis en plaatst de Nederlandstalige
letterkunde in haar context. Het beoogde handboek streeft niet naar vastlegging
van een canon, maar wil het functioneren van de letterkunde met haar eigen begrenzingen en geledingen duidelijk laten uitkomen. Het is bedoeld voor een breed
publiek, binnen en buiten het taalgebied, vakbeocfenaars en leken; het leent zich
voor afgeleide producten met een nader wetenschappelijk, didactisch of cultuurpolitiek doel.
Centraal in het project ziet de Raad een redactiecommissie van ongeveer twintig
leden, die de auteurs kiest (een schrijver per deel) en beslist over inhoud en compositie. De redactiecommissie onderhandelt met uitgevers en onderzoekt mogelijkheden van co-financiering. Bij de kostenraming is uitgegaan van auteurs die
schrijven in hun universitaire onderzoekstijd. Om hen van de rest van hun taken
gedurende twee à drie jaar schrijftijd vrij te stellen, moet een financiering van
ongeveer twaalf mensjaren worden begroot. De som is in het advies van de Raad
nader uitgewerkt en bedraagt circa f 2 miljoen of 36,5 miljoen Bfr. Het uitbrengen van een cd-rom vergt een aanvullend bedrag van .f 100.000 à .f 150.000 of
1.835.000 à 2.750.000 Bfr.
Daarmee kan een project van start gaan dat succes belooft en een brede culturele,
wetenschappelijke, taalpolitieke en didacti sche uitstra1ing zal bezitten.

Advies over literatuurgeschiedenis (deel 1) met een argumentatie waarom er
een nieuwe literatuurgeschiedenis moet komen en waarom de Taalunie hierin
het voortouw moet nemen
Aanleiding
In zijn vergadering van 7 maart 1996 heeft de Raad voor de Nederlandse Taal en
Letteren geconstateerd dat de behoefte bestaat aan een actueel standaardwerk over
de geschiedenis van de Nederlandstalige literatuur. De Raad heeft teven s vastgesteld dat de Nederland se Taalunie een voorwaardenscheppende rol zou moeten
spelen bij de totstandkoming van deze literatuurgeschiedenis.
De Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren zal daarom twee raadsadviezen
voorbereiden:
een eerste beargumenteerd advies waarom er een nieuwe literatuurgeschiedenis moet komen en waarom de Taalunie hierin het voortouw moet nemen;
2
een tweede advies over het traject dat tot een plan van aanpak en een kostenraming voor de nieuwe literatuurgeschiedenis moet leiden.
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Naar de mening van de Raad voor de Neder1andse Taa1 en Letteren is het hoog tijd
dat er een nieuwe literatuurgeschiedenis wordt samengesteld. Volgens de Raad
biedt de Taalunie het Nederlands-Vlaamse kader bij uit stek om de voorwaarden te
scheppen voor het totstandkomen van zo'n standaardwerk.
In dit eerste beargumenteerde advies wil de Raad aantonen waarom het huidige
aanbod aan literatuurgesc hiedenis sen niet voldoet; waarom de neerlandisti ek niet
op eigen kracht heeft kunnen komen tot de verwezenlijking van een actueel standaardwerk op dit terrein en waarom de Taalunie de voorwaarden moet scheppen
voor de realisatie van een nieuwe literatuurgeschiedenis .

1

Waarom bestaat er behoefte aan een nieuwe literatuurgeschiedenis?
Inventaris van het huidige aanbod
De Raad heeft allereerst een inventarisatie gemaakt van literatuurgeschiedenissen
en deelgeschiedeni ssen die vanaf 1945 in Nederland en V1aanderen verschenen
zijn. Ook boeken voor het voortgezet onderwij s zijn in de inventarisatie betrokken.
Analyse van het huidige aanbod
Uit de inventari satie blijkt duidelijk dat het huidige aanbod aan literatuurgeschiedenissen niet voldoet. De meest recente publicaties bieden geen van alle een
vo11edig overzicht van de Nederlandstalige literatuur van af de Midde1eeuwen tot
heden. Ze concentreren zich op ee n bepaalde periode in de literatuurgesch iedeni s
of op een bepaald literair genre. De meeste deelgeschiedenissen be1ichten alken
de literatuur van één deel van het taalgebied (Nederland of V1aanderen). Dat inmiddels verschiliende 'literatuurgeschiedenissen voor het onderwijs' verschenen
zijn, impliceert dat in het onderwijs wel degelijk een behoefte bestaat aan actuele
totaaloverzichten van de Nederlandse literatuur in Nederland en Vlaanderen. Een
wetenschappelijk verantwoorde literatuurgeschiedenis die aan de basi s van dergelijke schoolmethoden zou moeten liggen, ontbreekt thans evenwel.
Tot de bestaande literatuurgeschiedeni sse n in de enge zin van het woord, verschenen na 1945, behoren alleen de Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden
(vanaf nu afgekort als GLN), het standaardwerk van Knuvelder (vanaf nu afgekort
als KNU) en Nederlandse literatuur, een geschiedenis. De meerdelige GLN is
nooit voltooid en is inmiddels niet meer te verkrijgen. Bovendien behande1en de
meest recente delen van de GLN a11een de vooroorlogse Neder1andstalige literatuur; over de literatuur na 1946 is geen deel meer verschenen. De 1iteratuurgeschiedenis van Knuvelder dateert inmiddels van ruim veertig jaar geleden. Zo'n
twintig jaar gc1eden is de laatste herdruk uitgebracht. Ook in de KNU wordt de naoorlogse literatuur niet meer beschreven. Noch de GLN noch de KNU beantwoorden aan recente inzichten over wetenschappelijke literaire geschiedschrijving. In
1993 kwam Nederlands e literatuur, een geschiedenis uit onder redactie van M.A.
Schenkeveld-van der Dussen. Dit met opzet fragmentarisch samengestelde werk
kan echter niet beschouwd worden als het nieuwe standaardwerk. Uit de discus105
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sies rondom de verschijning ervan werd de behoefte aan een actuele, vo11edige literatuurgeschiedenis van Nederland en Vlaanderen zelfs eens te meer duidelijk.

Conclusie
Samenvattend kan worden gesteld dat de bestaande literatuurgeschiedenissen ofwel onvolledig en ontoereikend zijn (het gaat om deelgeschiedenissen of boeken
toegespitst op het onderwijs) ofwel achterhaald zijn, zowel wat het bereik als de
invalshoek van het boek betreft. Sommige geciteerde standaardwerken, zoals de
GLN, zijn zelfs niet meer te verkrijgen, zodat er ook sprake is van een slechte bereikbaarheid van deze producten. Er bestaat dus een reële behoefte aan een actuele
en allesomvattende literatuurgeschiedenis.

2

Waarom heeft de neerlandistiek niet zelf een nieuwe literatuurgeschiedenis
tot stand gebracht?
Hoewel de neerlandistiek zich bewust is van de behoefte aan een actuele literatuurgeschiedenis, heeft zij tot nu toe niet op eigen kracht kunnen komen tot de verwezenlijking van een actueel standaardwerk op dit terrein. Een aantal methodologische en economische problemen waren daar debet aan. In de volgende paragrafen
wordt op deze oorzaken ingegaan.

Oor zaken van methodologische aard
Na het verschijnen van de laatste druk van de KNU in het begin van de jaren zeventig leed de neerlandistiek aan 'verlammende koudwatervrees'. Men achtte het
publiceren van een allesomvattende literatuurgeschiedenis niet langer haalbaar en
niet langer wenselijk. Onder invloed van het structuralisme en het Amerikaanse
'New Criticism ', die toen hoogtij vierden, ging de aandacht van de deskundigen
vooral uit naar tekstanalyse en ' close-reading' van afzonderlijke teksten. De tijd
was evenmin gunstig voor het belichten van de eigen cultuur, zodat de literatuurgeschiedenis aan belangstelling inboette.
De laatste jaren tonen in dezen een veranderend klimaat. In het artikel 'Literatuurgeschiedenis: terug van weggeweest' in Neerlandica extra muros (mei 1996)
signaleert A.M. Musschoot de hernieuwde belangstelling voor literatuurgeschiedenis. In de laatste jaren is onder literatuurwetenschappers veel discussie gevoerd
over de 'ideale literatuurgeschiedenis'. Geleidelijk aan is een zekere consensus gegroeid over de wenselijkheid van een geschiedenis die de literatuur zou beschrijven, ingebed in haar maatschappelijke context. Men is er nu van overtuigd dat een
alomvattende literatuurgeschiedenis haalbaar is, maar niet gemaakt kan worden
door één individu, op de wijze van de Knuvelder. De uitkomsten van de discussie s
onder de deskundigen zouden nu kunnen leiden tot een nieuw actueel standaardwerk.
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Oorzaken van economische aard
Hoewel in methodologisch opzicht de tijd rijp is voor een nieuwe Literatuurgeschiedenis, maken economische factoren het de neerlandistiek tot op heden
onmogelijk om op eigen kracht tot een nieuwe literatuurgeschiedenis te komen.
Bij de neerlandi stiek is het inzicht gegroeid dat een goede literatuurgeschiedenis
niet het werk van één persoon kan zijn. Het aantal formatieplaatsen in de universitaire neerlandistiek neemt door de financiële situatie echter sterk af. Alle
neerlandici van wie in het tot stand brengen van een literatuurgeschiedenis enige
inbreng kan worden verwacht, vervu11en een veelheid van taken. Het ontbreekt het
wetenschappelijke veld van de neerlandistiek daarom aan de menshacht en de infra structuur om een zo arbeidsintensief project als een geschiedenis van de
Nederlandse letteren op eigen kracht in gang te zetten.
Om een waardige opvolger van de KNU te maken, die door zoveel mogelijk deskundigen wordt gedragen, is tussen de geleerden uit het vakgebied een ruim
opgezet overleg nodig over de wijze van aanpak. Een rustige, onpartijdige algemene discussie vraagt echter eveneens tijd, energie, geld en een logistiek kader. Ook
daarvoor hebben de meeste universiteiten door de bezuinigingsdruk echter niet de
nodige financiële middelen.
Zonder impuls van buiten zal deze situatie niet veranderen. In tegenstelling tot grotere taalgebieden kan het Nederlandse taalgebied niet rekenen op een royale
investeringsbereidheid van commerciële uitgeverijen . Daarvoor is het terugverdieneffect te klein. Vaak moet de overheid in zo'n geval optreden als corrector
van het marktmechanisme. Om die reden ondersteunt de Nederlandse Taalunie
ook producten zoals de Algemene N ederlandse Spraakkunst en het Woordenboek
der Nederlandsche Taal. Deze standaardwerken en ook een nieuwe literatuurgesc hiedeni s kennen een brede maatschappelijke relevantie in het algemeen en
dragen bij tot de verhoging van de kwaliteit van het onderwijs in het bijzonder. Zij
zijn de dragers van culturele en linguïstische continuïteit.

3

Waarom moet de Taalunie een nieuwe literatuurgeschiedenis ondersteunen?
Volgens artikel 5 van het Taalunieverdrag heeft de Nederlandse Taalunie tot doelstelling om het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de Nederlandse taal
en letteren aan te moedigen (art.5, lid a). Bovendien moet de Taalunie volgens dit
verdrag het onderwijs in de Nederlandse taal en letteren bevorderen en ernaar streven dat daarbij wordt uitgegaan van de eenheid van de taal en de gemeenschappelijkheid van de letteren (art.5, Jid b). Verder wijst ook artikel 3 op de plicht van

de Taalunie om de studie en verspreiding van de Nederlandse taal en letteren in
het buitenland te bevorderen (art.3, lid d).
Voor de bevordering van de kennis van de Nederlandse letteren, zowel in binnenals in buitenland, zijn deugdelijke hulpmiddelen nodig. Zo blijkt er behoefte te
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zijn aan een standaardwerk op het gebied van de literatuurgeschiedenis. De bestaande naslagwerken geven blijkens de analyse van het huidige aanbod geen
bevredigend overzicht van de Nederlandse literatuur tot heden (zie punt 2). Het
ziet er volgens de Raad niet naar uit dat een representatief standaardwerk tot stand
kan komen zonder de steun van de Taalunie (zie punt 2).
Door haar medewerking zou de Taalunie ook kunnen toezien op de realisatie van
doelstel] ing 5 b. Belangrijk is immers dat de gemeenschappelijkheid van de ]etteren in een nieuwe gemeenschappelijke literatuurgeschiedenis tot uiting komt. Als
Nederlands- Vlaamse verdragsorganisatie beschikt de Taalunie over de juiste middelen en netwerken om Nederlands-Vlaamse samenwerking op dit specifieke
terrein te stimuleren.

4

Hoe kan de Nederlandse Taalunie dit project ondersteunen?
Hoewel de Raad de behoefte aan een nieuwe literatuurgeschiedenis en de noodzaak van ondersteuning door de Taalunie onderkent, is hij van mening dat de
Taalunie als overheidsinstantie niet zelf de uitgever van of de opdrachtgever voor
de literatuurgeschiedenis kan zijn. Om onwenselijke inhoudelijke en commerciële
betrokkenheid van de overheid bij de nieuwe literatuurgeschiedenis te vermijden,
zou het initiatief uit de wetenschappelijke wereld moeten komen en door zoveel
mogelijk deskundigen moeten worden gedragen.
De rol van de Taalunie bij de totstandkoming van een literatuurgeschiedenis, moet
volgens de Raad voorwaardenscheppend zijn. De taak van de Taalunie zou moeten
bestaan uit:
• zorg dragen voor een structuur waarbinnen het project literatuurgeschiedenis
vorm kan krijgen;
• een financiële garantie bieden om een deel van de projectkosten te dekken.
Een uitgewerkter voorste] over de te onderscheiden taken en verantwoordelijkheden van de Taalunie en van de wetenschappelijke instellingen/personen zal
worden geformuleerd in het tweede raadsadvies over het traject voor het totstandkomen van een projectvoorstel.

5

Eerste stap in het voorbereidende proces: een studiedag
Bij punt 2 werd reeds gesteld dat er voor de realisatie van een nieuwe literatuurgeschiedenis een ruim opgezet overleg tussen deskundigen nodig is over de aanpak.
Op 17 januari 1997 zal de Taalunie een verkennende studiedag organiseren, waarop deskundigen op het gebied van de literatuurgeschiedenis over de opzet van een
'waardige opvolger van de Knuvelder' van gedachten kunnen wisselen. Het is de
bedoeling dat de deelnemers zoveel mogelijk actief betrokken zijn. Een aantal stel108
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lingen zal worden gepresenteerd en de bedoeling is de deskundigen hierover te horen.
Het doel van de studiedag is te onderzoeken of er onder de vakgenoten een draagvlak bestaat voor een nieuwe literatuurgesc hiedenis, en zo ja, welk draagvlak. Het
zou daarom mooi zijn als er aan het einde van de studiedag een rede1ijke overeenstemming wordt bereikt over het te volgen traject voor het totstandkomen van een
nieuwe, geactualiseerde literatuurgeschiedenis. De di sc ussie moet bovendien de
betrokkenheid van de vakgenoten vergroten en kan de commissie verder op weg
helpen om het vervolgadvies over een projectplan te formuleren.

Advies over literatuurgeschiedenis (deel 2) over het traject dat tot een plan
van aanpak en een kostenraming voor de nieuwe literatuurgeschiedenis moet
leiden
Aanleiding
In zijn vergadering van 24 oktober 1996 heeft de Raad voor de Nederlandse Taal
en Letteren het eerste deeladvies over een nieuwe literatuurgeschiedenis vastgesteld. Hierin draagt de Raad argumenten aan waarom er een nieuwe literatuurgeschiedenis zou moeten komen en waarom de Taalunie het voortouw zou moeten
nemen.
De Raad stelt bovendien dat er voor de realisatie van een nieuwe literatuurgeschiedenis een ruim opgezet overleg tussen deskundigen nodig is over de aanpak.
Mede daarom heeft de Taalunie een studiedag georganiseerd met de bedoeling na
te gaan of er een draagvlak bestaat voor een nieuwe, actuele literatuurgeschiedeni s
en zo ja, of er een redelijke overeenstemming bestaat over de uitgangspunten voor
zo'n werk.
De uitkomsten van de studiedag moesten de Raad verder op weg helpen om het advies over het vervolgtraject te formuleren. In dit tweede deeladvies zal de Raad
eerst aantonen dat er een draagvlak is en op welke punten er consensus bestaat.
Vervolgens zal de Raad het traject aangeven dat tot een plan van aanpak en een
kostenraming voor de nieuwe literatuurgeschiedenis moet leiden.

1

Een draagvlak voor een nieuwe literatuurgeschiedenis
Op zet studiedag
Op 17 januari 1997 heeft de Taalunie een verkennende studiedag georganiseerd
waarop deskundigen op het gebied van de literatuurgeschiedenis over de opzet van
een 'waardige opvolger van de Knuvelder' van gedachten hebben kunnen wisselen.
Het doel van de studiedag was te onderzoeken of er onder de vakgenoten een
draagvlak bestaat voor een nieuwe literatuurgeschiedenis, en zo ja, welk draag109
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vlak. Aan het einde van de studiedag moest blijken of er een redelijke overeenstemming kon worden bereikt over de uitgangspunten van een nieuwe, geactua1iseerde literatuurgeschiedenis. De discussie moest bovendien de betrokkenheid van
de vakgenoten vergroten en de Raad verder op weg helpen om dit vervolgadvies te
formuleren.
Ruim honderd 1etterkundige neer1andici uit Nederland en Vlaanderen hebben deelgenomen aan de discussie. De belangstelling voor het initiatief was aanzienlijk en
de opkomst was groot. De deelnemers vormden een representatieve vertegenwoordiging van de universitaire letterkundige neerlandistiek in Nederland en
Vlaanderen.
Twaalf vakgenoten hebben lezingen en stellingen gepresenteerd rondom drie themablokken:
• methodologische diversiteit;
• grenzen en geledingen van de Nederlandstalige literatuur;
• canon en cultuurhistorische inbedding.
D. De Geest (KU Leuven) verzorgde een voordracht over het theoretische en methodo1ogische kader voor een nieuwe literatuurgeschiedenis. In zijn lezing
'Knuvelder voorbij - voorbij Knuvelder' ging de spreker in op de vigerende methoden en hun onderlinge compatibiliteit. Hij verdedigde een functionalistische
literatuuropvatting en belichtte de verschillende componenten van het project 'een
geschiedenis van de Nederlandse literatuur schrijven ' . Vervolgens reflecteerden
drie respondenten gespecialiseerd in verschillende literaire perioden op de uiteenzetting: A.M. Musschoot (Univ. Gent), M.A. Schenkeveld-van der Dussen (Univ.
Utrecht) en P. Wackers (KU Nijmegen).

In het tweede themablok presenteerden H. Brems (KU Leuven), A.N. Paasman
(Univ. Amsterdam) en F. Willaert (Univ. Antwerpen) een uiteenzetting over 'grenzen en geledingen van de Nederlandstalige literatuur.' Zij stapten af van vooraf
gegeven definities voor de reikwijdte van een literatuurgeschiedenis, zoa1s taal,
grondgebied en cu1tuur. De sprekers illustreerden hun stellingen aan de hand van
voorbeelden op drie domeinen: de Middelnederlandse letterkunde, de kolonia1e literatuur en de relatie tussen Nederland en Vlaanderen in de moderne periode. E.K.
Grootes (Univ. Amsterdam) reageerde en gaf a1vast een voorschot op de discussie.
W. J. van den Akker (Univ. Utrecht), J.L.L. Goedegebuure (KU Brabant) en
K. Porteman (KU Leuven) verzorgden de lezingen in het programmablok 'decanon en de cultuurhistorische inbedding van een literatuurgeschiedenis'. De sprekers in dit blok beschouwden de literatuur als een 'spin' in een web van overige
cultuuruitingen. Naast de noodzakelijk geachte contextua1isering b1ijft aandacht
uitgaan naar poëtica, genres en literatuuropvattingen. F.P. van Oostrom (RU Leiden) gaf een samenvattende reactie.
De deelnemers in het debat toonden een vrij grote eensgezindheid over de noodzaak en het nut van zo'n literatuurgeschiedenis.
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Conclusies studiedag
Samen met de deelnemers aan de studiedag is de Raad tot de conclusie gekomen
dat er een draagvlak bestaat voor de realisatie van een actueel synthetiserend overzichtswerk van de Nederlandse literatuur. Het idee van een dergelijk project werd
tijden s het debat niet principieel of in zijn algemeenheid aangevochten. Er zijn
wel kanttekeningen gemaakt, maar die zijn eerder aanvullend dan conflicterend.
Tijdens de studiedag is over de volgende punten consensus bereikt:

In het vakgebied bestaat bereidheid een actueel synthetiserend overzicht.s·werk van de Nederlandse literatuur tot stand te brengen. Het moet een tamelijk diepgravende en goed gedocumenteerde synthese geven van de thans beschikbare kennis en inzichten. Ook wordt duidelijk wat de nieuwe literatuurgeschiedenis niet moet zijn: niet een introductie in wetenschappelijk denken, niet een encyclopedisch werk dat strikt chronologisch dan wel op auteursnaam feitelijke informatie verschaft, niet een fraai , eendelig 'publieksboek ' . De eerste variant heeft als doelgroep uitsluitend de wetenschap en
valt onder de verantwoordelijkheid van de wetensch ap zelf; de tweede en
derde variant kunnen door commerciele uitgevers worden opgepakt.
2

Uitgegaan wordt van een groot, meerdelig werk, bestaande uit vijf tot zes
delen. Per deel kunnen de belangrijkste te onderscheiden literaire periodes
worden behandeld.

3

De functionalistische aanpak, die de literatuur in haar context plaatst,
wordt algemeen onderschreven. Men is het erover eens dat de literatuurgeschiedschrijving van deze tijd niet meer apodictisch en apriori kan uitmaken wat bij de literatuur, of een literatuur, hoort en wat niet. Onder fun cti onalisti sc h wordt verstaan dat de literatuurgesc hiedenis gericht is op het proces van functiegerelateerde wi sselwerking tussen literatuur en omgeving,
tekst en context. De invalshoek moet verschuiven van de vraag: 'wat is literatuur?' naar de vraag: ' hoe functioneert literatuur?'. Een zuiver canonieke
benadering wordt daarom niet voorgestaan.

4

Deze globale uitgangspunten voor de opzet van de reeks lossen niet automatisch het compositorische probleem op. Het is goed mogelijk dat niet
elke periode eenzelfde compositie verdraagt. Daarom zou er per deel één
auteur moeten zijn, die met behoud van de samenhang in uitgangspunten,
zijn eigen indeling kiest (in overleg met de eindredactie) en die zich laat ondersteunen door een team van periodedeskundigen. Dit maakt het ook mogelijk om voor een boeiend verhaal per deel te zorgen. Compositorische, narratieve en inhoudelijke inconsistentie moet worden vermeden. De postmoderne, bewust fragmentarische aanpak wordt niet langer bepleit.
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2

5

De grensgebieden van de literatuur (linguïstisch, geografisch, institutionee1,
etc.) worden gesignaleerd en geprob1ematiseerd. Zij mogen niet onevenredig veel ruimte gaan innemen. Een exemplarische behandeling die licht
werpt op verschuivende contouren kan in de plaats komen van een uitputtende opsomming van feiten. Aard en richting van de grenzen verschillen per
periode. De Nederlandse 1etterkunde is, diachroon beschouwd, een inkrimpende en uitdijende wereld. Beslissingen over vermelding in de literatuurgeschiedenis moeten pragmatisch en niet dogmatisch worden genomen.

6

De uitkomsten van onderzaek van de laatste jaren moeten worden verwerkt
in een geactua1iseerde synthese. Er moet echter niet op nieuw onderzoek
worden gewacht voordat wordt gestart. De eerste delen van het werk zouden immers op afzienbare termijn moeten kunnen verschijnen.

7

Het overzichtswerk is bedoeld voor een breed publiek: vakgenoten, studenten en docenten Nederlands, universitair en niet-universitair, binnen en buiten het taalgebied, de geïnteresseerde leek. Van de nieuwe literatuurgeschiedenis kunnen afgeleide producten worden gemaakt met andere doelen: een
zuiver wetenschappelijk, een didactisch of een cultuurpolitiek doel.

Traject voor een plan van aanpak
In het traject voor een plan van aanpak ziet de Raad voor de Nederlandse Taal en
Letteren een centrale rol weggelegd voor een in te stellen redactiecommissie.
Deze redactiecommissie vervult haar taken binnen een raamwerk opgesteld door
de Raad, mede op basis van de uitkomsten van de studiedag.

Een redactiecommissie
De Raad stelt voor om een redactiecommissie in te stellen. Deze commissie:
a)
voert het project op een verantwoorde projectmatige wijze uit;
b)
rondt de discussie over methode en compositie af;
c)
bepaalt de keuze van de auteurs op voordracht van de Raad;
treedt op als vaste klankbordgroep voor de auteurs;
d)
benadert mogelijke uitgevers, voert besprekingen met hen en bepaalt de keue)
ze van de uitgever;
f)
bewaakt de kwaliteit en de samenhang van het gehele project;
bewaakt de voortgang en verzorgt de jaarlijkse voortgangsrapportage.
g)
ad a) voert het project op een verantwoorde projectmatige wijze uit

De Raad hecht veel belang aan een projectmatige werkwijze bij de uitvoering van
het project. Daarom is een belangrijke rol weggelegd voor de voorzitter van de redactiecommissie die in zich twee taken verenigt: projectmanagement en hoofdredactie. De combinatie van beide taken in één persoon wordt door de Raad als de
meest efficiënte werkwijze beschouwd. Als projectverantwoordelijke coördineert
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de voorzitter alle zaken die betrekking hebben op de organisatorische en meer
technische aspecten van het project. De voorzitter treedt tevens op als eerste aanspreekpunt voor derden. Als hoofdredacteur wordt hij bijgestaan door een
kernredactie.
ad c) bepaalt de keu ze van de auteurs op voordracht van de Raad
In zijn advies doet de Raad een voordracht voor de auteurs per deel. Het is de bedoeling dat de redactiecommissie op basi s van deze voordracht een definitief
besluit neemt.
ad e) benadert mogelijke uitgevers, voert besprekingen met hen en bepaalt de keuze van de uitgever
Een afvaardiging van de redactiecommissie onder leiding van de voorzitter neemt
het voortouw in het benaderen van uitgevers en voert de onderhandelingen. Daarbij speelt een belangrijke rol in welke mate de uitgever bereid is bij te dragen aan
de voorinvestcringen bijvoorbeeld in de vorm van vaste secretariële en redactionele ondersteuning. Bij het opstellen van het uitgeefcontract wordt over het terugvloeien van inkomsten naar het project overleg gevoerd met de Taalunie.
Wat de samenstelling van de redactiecommissie betreft, wordt uitgegaan van zeventwintig leden te verdelen over vier perioden: Middeleeuwen; Renaissance;
Classicisme, Verlichting en Romantiek; Moderne tijd.
De auteurs wonen de vergadering van de redactiecommissie bij met raadgevende stem. Vertegenwoordigers van andere disciplines (algemene literatuurwetenschap, kunstgeschiedenis, sociologie, etc.) zijn niet opgenomen in de redactiecommis sie . Deze expertise zal worden ingebracht door ad hoc specialisten (zie verder). De Nederlandse Taalunie c.q. het Algemeen Secretariaat zal als waarnemer
deel uitmaken van de redactiecommissie.
De redactieleden duiden per periode een perioderedacteur aan. Deze periodcredacteurs vormen samen de kernreda ctie. De perioderedacteurs zijn de vaste aanspreekpunten per periode en dragen in de eerste plaats inhoudelijke verantwoordelijkheid.
Het raarnwerk
De algemene uitgangspunten voor de realisatie van een nieuwe literatuurgeschiedenis zijn opgenomen in punt 1 van dit advies. De redactiecommissie zal binnen dit
kader haar werkzaamheden verrichten.
De Raad heeft gemeend een aantal uitgangspunten verder te moeten uitwerken ter
voorbereiding van de werkzaamheden van de redactiecommissie. Deze nadere invulling heeft betrekking op volgende punten:
a)
de uitgevers;
b
de auteurs;
c)
de ad hoc-specialisten;
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d)
e)

de periodisering;
een cd-rom als prioritaire variant.

ad a) de uitgevers
Bij de keuze van de geschikte uitgever acht de Raad het belangrijk om vooral ook
te kijken naar de randvoorwaarden zoals het ter beschikking stel1en van structurele
ondersteuning van de voorzitter van de redactiecommissie.
ad b) de auteurs
De uiteindelijke keuze van de auteurs wordt bepaald door de redactiecommissie.
De redactiecommissie baseert zich hierbij op het raadsadvies. Uitgegaan wordt
van één auteur voor een betrekkelijk grote hoeveelheid stof, waar mogelijk samenvallend met een 'deel'. In totaal worden negen auteurs voorgesteld voor zes delen.
ad c) de ad hoc-specialisten
Op ad hoc-special is ten wordt een beroep gedaan op verzoek van de auteurs. Deze
deskundigen leveren materiaal aan naar behoefte. Er wordt een werk budget voorzien om hen zo nodig te kunnen honoreren. Hun naam wordt in het colofon
vermeld.
ad cl) de periodisering
De Raad stelt volgende globale indeling voor:
1
Middeleeuwen tot 1550;
2
Renaissance van 1550 tot 1669;
3
Classicisme en verlichting van 1669 tot 1820;
4
Romantiek van 1820 tot 1880;
Moderne tijd van 1880 tot 1945;
5
6
Moderne tijd van 1945 tot nu.
ad e) een cd-rom als prioritaire variant
Van de nieuwe literatuurgeschiedenis in boekvorm moet ook een cd-rom komen
als 'prioritaire variant'. De Raad is van mening dat het uitbrengen van de cd-rom
een wezenlijk onderdeel vormt van het project literatuurgeschiedenis en dient als
zodanig te worden begroot. De uitgave wordt geraamd op f l 00.000 tot 150.000
(Bfr. 1.835.000 tot 2.750.000).

Twee kanttekeningen
Een gedigitaliseerd bureau
Vanuit het wetenschappelijke veld is het idee naar voren gebracht om een 'permanent bureau literatuurgeschiedenis' in het leven te roepen. Dit bureau is bedoeld
als elektronisch discussieforum met een redactie die de bijdragen selecteert. Het
gaat dus niet zozeer om het verzamelen van zoveel mogelijk informatie over literatuurgeschiedschrijving, maar om het aanbrengen van een structuur waarbinnen
relevante informatie beschikbaar komt. De Raad meent dat het opzetten van een
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dergelijk bureau buiten haar opdracht valt. De Raad wil wel de gesignaleerde behoefte onder de aandacht brengen van het Comité van Ministers en de wetensc happelijke fondsen. Wellicht kan het idee een plçiats krijgen in een wetenschappelijk prioriteitenprogramma.
Een wetens chappelzjk prioriteitenprogramma
Naast de behoefte aan een 'permanent bureau literatuurgeschiedenis' is tijdens de
studiedag ook de behoefte gesignaleerd aan een wetenschappelijk prioriteitenprogramma waarin gericht, projectmatig nader onderzoek kan worden gedaan om de
witte vlekken in de literatuurgeschiedenis op te vullen. Deze taak valt echter buiten de reikwijdte van het project literatuurgeschiedenis en ligt eerder op de weg
van de wetenschappelijke fondsen. Ook op dit punt wil de Raad zich beperken tot
het onder de aandacht brengen van de behoefte bij de betrokken bewindslieden en
de betreffende fondsen.
De begroting
Volgens de Raad zal een bedrag van f 2 miljoen (Bfr. 36,5 miljoen) over een periode van 5 jaar nodig zijn voor de reali satie van het project. Voor het uitbrengen van
een cd-rom is een extra bedrag van f 100.000 tot 150.000 (Bfr. 1.835.000 tot
2.750.000) nodig.
Bij deze kostenraming is de Raad uitgegaan van de volgende uitgangspunten:
a.

De auteurs schrijven in hun onderzoekstijd. Ook de onderzoekstijd van de
voorzitter en de leden van de redactiecommis sie zou door de wetenschappelijke instellingen ter besch ikking moeten worden gesteld van het project.
Omdat het om een belangrijk project in culturele, wetenschappelijke en politieke zin gaat, verwacht de Raad een grote bereidheid van de kant van de
universiteiten en/of wetenschappelijke instellingen om het wetenschappelijk onderzoeksprogramma hierop te ]aten aansluiten.

b.

Om de auteurs voor het overige deel vrij te stellen van hun onderwijs- en/of
onderzoeksopdracht is externe financiering nodig. Per deel uitgaande van
ongeveer 500 pagina's is 2 tot 3 jaar schrijftijd nodig, voltijds. De verhouding tussen interne en externe financiering zal gemiddeld ongeveer 3:7 zijn.
De totale externe financieringsbehoefte bedraagt daarmee globaal 12 mensjaren voor 5 tot 6 delen.

c.

De secretariële en redactionele ondersteuning van de voorzitter zou moeten
worden gefinancierd door de uitgever. In de onderhandelingen met de uitge-

vers vormt dit een essentieel onderdeel.
d.
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Het tijdpad
Het project kent een doorlooptijd van 5 jaar in de periode 1998-2002. De voorbereidende werkzaamheden kunnen midden 1997 reeds starten. Het streven is om in
het najaar 1997 de redactiecommissie te installeren en op zo kort mogelijke termijn de keuze van de auteurs te bepalen. Bij het schrijven van de verschillende
delen wordt uitgegaan van een para11elle opbouw. Dat betekent dat in principe begin 1998 alle auteurs kunnen starten met hun werkzaamheden. In de voorbereidende fase moet het tijdpad nog nader worden uitgewerkt.

3

Conclusie
De Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren heeft geconstateerd dat er behoefte
bestaat aan een nieuwe, actuele literatuurgeschiedenis en dat het vakgebied bereid
is mee te werken aan de totstandkoming van zo'n werk. De Raad heeft eerder al
vastgesteld dat de Nederlandse Taalunie een voorwaardenscheppende rol te vervullen heeft bij de realisatie van dit project. Daarom adviseert de Raad voor de
Nederlandse Taal en Letteren aan het Comité van Ministers om vanaf 1998 voor
een periode van 5 jaar de nodige financiële garantie te bieden voor de uitvoering
van een project met een brede culturele, wetenschappelijke, taalpolitieke en didactische waarde.
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Bijlage 6 Besluit Comité van Ministers van 14 april 1997

Het Comité van Ministers heeft met aandacht kennis genomen van het advies van
de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren over een nieuwe literatuurgeschiedenis (13 maart ] 997). Het Comité van Ministers erkent de behoefte aan een
wetenschappelijk gefundeerd actueel overzichtswerk op het gebied van de Nederlandstalige literatuur. Het heeft dan ook een positieve instelling ten aanzien de
totstandkoming daarvan, op voorwaarde dat aan een aantal aanvullende condities
wordt voldaan.
Het Algemeen Secretariaat krijgt daarom de opdracht om een projectbeschrijving
op te stellen waarin de verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen de diverse projectpartners helder is aangegeven. In het voorstel worden een nader
onderbouwde begroting en een realistisch tijdpad opgenomen.
De uitgewerkte projectbeschrijving en begroting zullen in de septembervergadering van het Comité van Ministers in het kader van het meerjarenbeleidsplan ter
bespreking worden voorgelegd, zodat een definitief besluit kan worden genomen
over de aard en de omvang van de betrokkenheid van de Taalunie bij de totstandkoming van een nieuwe literatuurgeschiedenis van het Nederlandse taalgebied.
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Ruim 20 miljoen mensen spreken Nederlands. Daarmee is het, na Engels en Duits,
de derde Germaanse taal. Een belangrijk cultuurgoed dus, dat de Nederlandse en
Vlaamse overheid graag in stand houden. Daarvoor hebben ze in 1980 de Nederlandse Taalunie opgericht. De Taalunie fungeert als motor om het Nederlands
levend te houden, in Europa en daarbuiten. De Taalunie stimuleert en financiert
projecten op het gebied van de Nederlandse taal, letteren, onderwijs en cultuur.
Daarbij werkt ze intensief samen met opleidingsinstituten, beroepsverenigingen en
culturele instellingen.
In de reeks Voorzetten publiceert de Taalunie notities en rapporten over onderwerpen die haar ter harte gaan. De afleveringen verschijnen onder naam van de
auteurs en redacteurs: de ingenomen standpunten geven niet noodzakelijkerwijs
de opvattingen van de Taalunie weer. Wel is zij verantwoordelijk voor de keuze
van de onderwerpen.
In de reeks Voorzetten verschenen reeds de volgende delen:
l
2
3
4

5

6
7

8
9

10
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W. Haeseryn en J. de Rooij: Grammatica. ( 1985)
W. Haeseryn: Terminologie. (1985)
J. de Rooij en W. Haeseryn: Spelling en spellingregeling, wettelijke en bestuurlijke aspecten. ( 1985)
J. de Rooij: Spelling en spellingregeling, inhoudelijke aspecten. (198.5)
F. Montens en A.G. Sciarone: De kennis van het Nederlands bij buitenlanders en de toetsing en certificering ervan, enkele voorlopige opmerkingen.
( 1985)
W. Duthoy: Het Nederlands in de instellingen van de Europese Gemeenschap. ( 1986)
L. Beheydt: Het Certificaat Nederlands en Nederlands als Tweede Taal.
( 1987)
W. Haeseryn: Nonnen en taal. ( 1987)
S. Verhallen: Lessen Nederlands voor anderstalige volwassenen in Nederland, een inventarisatie van cursussen naar doel en opbrengst. ( 1987) [Uitverkocht]
N. Sybesma-Knol en K. Wellens: Enige volkenrechtelijke vragen rond de
Nederlandse Taalunie. ( 1987)
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11

12

13
14

15

16

17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27

28
29

120

J. Leman, K. Sergeijssels en W. Geirnae rdt: Lessen Nederlands voor anderstalige volwassenen in Vlaanderen en Brussel, een inventarisatie van cursussen naar profiel van cursisten en lesge vers. ( 1987)
Witb oek vaste boekenprijs, het stelsel van collectie ve verticale prijsbinding
van boeken in het Nederlands e taalgebied. Met bijlagen over de Franse en
En gelse taalgebieden. ( 1987)
J. Leman, K. Sergeijssels en W. Geirnaerdt: 'Beter één certificaat in de
hand ... ' (1988 )
T. Janssen, M. Overmaat, N. Rowan [e.a.]: Lerarenopleiders over literatuurdidactiek, een onderzaek naar de wijze waarop leraren N ederlands in
Nederland en Vla anderen wo rden voorbereid op het ge ven van literatuur/essen. (1988)
J. Thissen, D. Neyts, N. Rowan : Leraren o ver literatuuronderwijs, verslag
van een rondvraag onder leraren Nederlands in Vlaanderen en Nederland
naar hun ervaringen en problemen bzj het geven van literatuurlessen.
(19 88)
S. Verha1len: Certificaatexamens voor het vreemde-talenonderwijs, een vergelijking tu ssen een drietal buitenlandse certif icaten en het Certificaat N ederlands als Vreemde Taal. ( 1988)
G. Jan sse ns: L exicografie en overh e id: aan zet tot een woordenboekb eleid .
( 1988)
L. van de Poll: Bibliografie va n hjsten met Nederlandstalig e vaktermin ologie. (1988)
K. Wellens: De Nederlandse Taa lunie en de spelling: enig e juridische beschouwingen. ( 1988)
Rapport van de Werkgröep ad hoc Sp ellin g . (1988)
L. Beheydt en F. Jan se n: Een normatieFp edagogische grammatica voor volwassenen. ( 1989)
Ma g het een ietsj e meer zijn? Verslag van de Al gemene Confe rentie van de
Nederland se T aal en Le tteren 1988. (1989)
Etnische minderh eden en Nederlands als tweede taal in Nederland en
Vlaan deren. Red ac ti e: S. Kroon en T. Vallen. (1 989) [U itverko cht]
R. Devos en L. Behey dt: Aanzet tot een grammaticaal woordenboek. (19 89)
M. van Empe l: A dvies aan de Ned erlandse Taalunie inzake de EE'G-rechtelijke aspecten van een vaste boekenprijs . ( 1990)
Taa lzo rg : o verh eid en burger!. Algemene Confe rentie van de Nederland se
Taal en Letteren 1989. (1989 )
Taa lzorg: overheid en burger ll. A lge mene Conferentie van de Ned erland se
T aa l en Letteren 1989. Redacti e: G. G eerts, J. Renkema, H. Schenk [e .a.] .
( 1990)
C. van Baelen: Ontbreken van een vaste boekenprijs: gevolgen voo r het
Vlaamse boeken vak. ( 1990)
G. Fau connier, J. L .J. Jan sse n , C. Pe tes [e.a.]: Moeilzjkh eden en dr empels hij
(TV-) co-produkties va n de BR T en d e Nederlandse publieke omroep en.
( 1990)
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G.W.J. Oosterho1t: Belemmerende en bevorderende regeling en m et betrekking tot het boekenverkeer in Nederland en België. (1990)
T. Janssen en B. Triesscheijn: Gebruik, inhoud en effectiviteit van taal- en
literatuurmeth oden in N ederland en Vlaanderen. (1990)
Terminologie in het Nederlandse taalgebied. (1990)
Taal en omroep. Redactie: L. Beheydt. (1991)
De Nederlandse taal en letteren in een Europa zonder binnengrenzen ( een
inventarisatie) . Redactie: E. Baeten, S. Overfe1dt. Eindredactie: E. Nordloh ne. ( 1991)
Literatuur ing eblikt. Verslag van de Algemene Conferentie van de Nederlandse Taal en Letteren 1990. ( 1991)
Het niet-universitair onderwijs Nederlands in de grensgebieden (Nedersaksen, Noordrijn-Westfalen en Frans-Vlaanderen). Handelingen van de A1gemene Conferentie van de Neder1andse Taal en Letteren 1991. Redactie:
M. Wera. Eindredactie: E. Nord1ohne. (1992)
Van onbegrensd belang: de staat van het onderwijs Nederlands in Nederland en Vlaanderen. ( 1992)
Terminologie/eer: beleid en praktijk. Redactie: A.J. Vervoorn . ( 199 2)
Bibliografie van lijsten met Nederlandstalige vakterminologie: aanvullingen . ( 1993)
Onderwijsonderzoek voor beleid en praktijk. Redactie: C.M. Bouma,
M.M.A.J. Goeman $. (1993)
Lzjst van landennamen, namen van landen, alsmede opgave van de daarbij
behorende bijvoeglijke naamwoorden en inwon eraanduidingen en van de
namen van de hoofdsted en, officiële schrijfwijze voor het N ederlands e taalgebied. ( 1993)
De litera ire canon in het onderwijs. Redactie: Will van Peer, Ronald Soetaert. ( 1993)
Sp ellingdossier. Deel I: Spellingrapport. Eindredactie: A.H. Neijt en J.J .
Zuidema. Deel II: Spelllingbesluit. ( 1994)
De to ekomst van het Nederlands in de Europese Unie. Redactie: P.W.H.
Faso1. (1994)
Nederlands als tweede taal in het onderwijs. Praktijkbeschrijvingen uit Nederland en Vlaanderen. Redactie: Sjaak Kroon en Ton Vallen. (1994)
Verwantschap en verscheidenheid. Het Secundair Onderwijs in Vlaanderen
- Het Voortgezet Onderwijs in Nederland, een vergelzjking. een studie onder auspiciën van OORD. Redactie: Nathalie Druine, Els Haak, Nijs Lagerweij, Willy Wielemans , Luk Dewulf. (1995)
Beeld van belezenheid. Over culturele geletterdheid in een postmoderne
maatschappij. Redactie: Ronald Soetaert en Luc Top. (1996)
Gren zen aan veeltaligheid. Taalgebruik en besiuurlijke doeltreffendh eid in
de instellingen van de Europese Unie. Verslag van de Algemene Conferentie van de Nederlandse Taal en Letteren 1995. (1996)
Buitenlandse aardrzjkskundige namen in het Nederlands. (1996)

Veel.stemmig akkoord

51

Het verschil voorbij. Onderwijs Nederlands als eerste en tweede taal in Nederland en Vlaanderen. Redactie: Sjaak Kroon en Ton Vallen. (1996)
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