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REDACTIONEEL

D’r wordt wat afgezeurd in Nederland. Dat zit
gewoon in onze genen. Naar alle waarschijnlijk-
heid maakt het deel uit van onze Hollandse nuch-
terheid. De laatste maanden staat de kwaliteit van
het onderwijs centraal, of  beter het ontbreken
daarvan. Iedereen kan zelf  constateren dat kinde-
ren op school niets meer leren: ze kunnen reke-
nen noch spellen. Dat een staatssecretaris van het
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap-
pen de regels voor ‘d’, ‘t’ en ‘dt’ niet onder de knie
heeft, toont dat ten overvloede aan.

Gelukkig is er een lichtpunt in de duisternis: deze
nieuwe Metaal die – zoals u langzamerhand van
ons gewend bent – weer een grote diversiteit aan
onderwerpen bevat. We hebben van alles twee dit
keer! We prijzen ons gelukkig dat Christiaan Weijts
ondanks het mediacircus rond de uitreiking van
de AKO-literatuurprijs toch tijd wist vrij te ma-
ken voor een uitvoerig interview. In het tweede
interview vertelt Olga van Marion over een

SpellenSpellenSpellenSpellenSpellen

onuitgegeven zestiende-eeuws liedboek. Twee
docenten hebben verre reizen gemaakt: Eep
Francken bericht over zijn verblijf  in Zuid-Afrika
en Ton Harmsen over zijn avonturen in China.
Taalbeheersing komt eveneens twee keer aan bod:
Jaap de Jong wordt aan de tand gevoeld over de
troonrede en Manon van Rooy analyseert Tel Sell-
reclames. Dan hebben we ook nog twee keer Bil-
derdijk: op de achterpagina staat een gedicht en u
kunt een recensie lezen van het boek van Rick
Honings over de Leidse connecties van de dich-
ter. Ten slotte gaan de twee restartikelen over res-
pectievelijk een nieuw onderzoeksproject Taal-
kunde over stilistiek en over Mia I. Gerhardt in de
serie Nostalgie.

Kortom, genoeg om alle onderwijsellende even-
tjes te vergeten. Wij melden ons na de zomerva-
kantie weer. Wellicht is ‘onderwijs’ dan weer van
de agenda verdwenen en hebben we weer iets heel
anders gevonden om over te zeuren.

No matter what the subject, no matter who the student: it is always the fault of  the teacher.

Donna Leon: Blood From A Stone

SIEGENBEEKLEZING DOOR TOINE BRAET

Op 28 november 2007 zal de jaarlijkse Siegenbeeklezing worden gehouden. Toine Braet zal spreken over retorica in
de politiek in zijn lezing, getiteld: ‘Van Bush tot Balkenende’.

Er wordt vaak geklaagd over de ‘veramerikanisering’ van de Nederlandse politiek, vooral in verkiezingstijd. Het zou
steeds meer om personen gaan in plaats van om de inhoud. Wat hiervan ook waar zij, in televisiedemocratieën moet
de boodschap wel goed gebracht worden. Wat dat betreft kunnen de speechschrijvers van Nederlandse bewinds-
personen nog wel wat leren van hun Amerikaanse collega’s. Dat blijkt bijvoorbeeld uit een vergelijking van de stijl
van toespraken als de State of  the Union en Nederlandse Regeringsverklaringen en Troonredes.

Aanvang: 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur). De locatie van de lezing zal later dit jaar bekend worden gemaakt, in
de najaarseditie van Metaal, per e-mail en via de website www.siegenbeek.nl.
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INTERVIEW
‘Wie weet of het waar is?’
Interview met Christiaan Weijts

Christiaan Weijts begon zijn schrijverscarrière
tijdens zijn studie Nederlands bij Meta, de
voorloper van Metaal. Dat zo’n start kan lei-
den tot groot succes is wel duidelijk. Hij won
met zijn debuutroman Art. 285b de Anton
Wachterprijs en werd genomineerd voor de
AKO-literatuurprijs. Weijts geniet zichtbaar
van het schrijverschap. Hij blijft nuchter, maar
alle aandacht die hij krijgt laat hem niet vol-
komen onbewogen. In Metaal vertelt hij over
zijn roman, zijn leerschool en zijn ervaringen
met de media.

Hoe was het om dat hele mediacircus over je heen te krij-
gen?
“Ik vind al die belangstelling wel grappig. Ik be-
kijk het wat iro-
nisch. Je wordt er
ook wat laconiek
door. Dan kom je
weer ergens op een
avondje, zitten daar
weer van die men-
sen die de cultuur
vertegenwoordigen,
voornamelijk hoog-
opgeleide vrouwen
van boven de 50, en
die komen dan weer
met dezelfde vra-
gen. Maar op het
hoogtepunt, zo vlak
voor de AKO, kwa-
men ze van RTL
Boulevard filmen en
moest ik ’s morgens
heel vroeg bij Goe-
demorgen Neder-
land zitten. Zit je
daar ’s morgens
vroeg bij Sven
Kockelmann aan het
ontbijt, met al die
camera’s. Dat was
toch allemaal wel
even spannend.”

Zit je daar en dan vragen ze nauwelijks naar je boek,
maar willen ze weten hoe het zit met je veroordeling wegens
stalking.
“Ja, maar dat had ik wel verwacht omdat ik dat
zelf  een beetje gestuurd heb. Ik had ook mijn
mond kunnen houden over het autobiografische

gehalte van die strafzaak, maar ik vond het wel
leuk om te zeggen. En als je dat één keer doet,
weet je dat ze daar op terug blijven komen. Ik had
natuurlijk ook kunnen zeggen dat het helemaal niet
waar is; dat ik het ooit heb geroepen om aandacht
te krijgen. Dat kan ik nu alsnog zeggen en wie
weet of  het waar is?”

Waarom kreeg juist jij al die aandacht?
“Volgens mij moet je wel op de een of  andere
manier in het circuit van prijzen terechtkomen. De
Anton Wachterprijs is belachelijk weinig geld en
de uitreiking is saai, maar de status is enorm groot.
Dus als iemand die prijs wint, springen de journa-
listen daar op, dan willen ze interviewtjes. Toen
kwam daar bovenop nog eens de nominatie voor

de Ako. De combinatie
van die twee dingen
heeft alles in een ver-
snelling gegooid. Maar
eigenlijk merk je er zelf
niet zoveel van. Ik krijg
de hele tijd van mensen
te horen: nou, het zal
wel goed met je gaan,
maar het is niet zo dat
opeens alles verandert.”

In Art.285b lezen we het
verhaal van pianist Sebas-
tiaan Steijn, die na een lange
relatie weer vrijgezel is. Hij
heeft altijd een rustig leven-
tje geleid, maar besluit te ver-
anderen. Op de Amster-
damse Wallen raakt hij on-
der de indruk van Victoria,
die zich Diana noemt als ze
danst. Tegelijkertijd heeft hij
een relatie met zijn 16-jarige
pianoleerlinge Rosetta. Als
Victoria Steijn aanklaagt
wegens stalking en hij wordt
veroordeeld, probeert hij zich-
zelf  vrij te pleiten.

In recensies worden er verschillende dingen over het thema
van je boek gezegd.
“Het is grappig om te zien dat mensen er zoveel
verschillende dingen in lezen. Er zit meer in een
boek dan je zelf  weet. Maar mijn uitgangspunt was
dat ik de pianist, die uit die hele oude klassieke
wereld komt, wilde laten botsen met iets echt ei-

Christiaan Weijts (1976)
studeerde van 1994 tot
1999 Nederlands en Litera-
tuurwetenschap in Leiden.
Hij werkt als journalist voor
het Leids universitair week-
blad Mare. In 2003 publi-
ceerde hij Sluitingstijd, een
bundeling van zijn columns
en in 2006 verscheen zijn
eerste roman, Art. 285b bij
de Arbeiderspers. Hiermee
sleepte hij de Anton
Wachterprijs 2006 in de
wacht. Ook  werd hij
genomineerd voor de Gou-
den Uil (die prijs ging uit-
eindelijk naar Arnon
Grunberg), de Selexyz
debuutprijs 2007 (uitreiking
26 april) en de Gerard Wal-
schap-prijs (uitreiking in
oktober 2007). Sinds kort
schrijft hij columns voor
nrc.next
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gentijds. Die tegenstelling vond ik interessant. De
pianist wil van een Tristan een Casanova worden,
en daar moet hij een bepaalde leerschool voor in.
Ik heb bewust voor tegenstellingen gekozen, om-
dat je dan de dingen wat duidelijker krijgt. Ik had
het ook gematigder kunnen doen, maar er wordt
wel eens vergeten dat mensen ook boeken lezen
omdat het nu eenmaal leuk is om te lezen. Dingen
mogen best spannend zijn, er mag best iets ge-
beuren. Het hoeft niet allemaal zware intellectuele
kost te zijn over Schopenhauer.”

Een andere tegenstelling in je boek is winnen en verliezen.
“Het is een Chinese spreuk die zegt: ‘Verliezen is
leven, winnen laat geen sporen na.’ Ik vind het
wel een interessant idee dat het beter is om te ver-
liezen dan om te winnen. Maar wat ik wilde aan-
geven, is dat het niet zoveel uitmaakt. Verliezer of
winnaar, dader of  slachtoffer, die dingen zijn heel
relatief en kunnen elk moment wisselen.
Sebastiaan verliest dan wel zijn rechtszaak, maar
hij wint ook omdat hij opkomt voor wat hij zijn
zaak vindt, zijn principes. Een beetje tegenstand
is trouwens ook wel goed. Als er een veroordeling
boven je hoofd hangt, dan krijg je vanzelf  de nei-
ging om je vurig te gaan verdedigen. Je ziet ook
dat veel grote literatuur altijd in situaties van te-
genslag ontstaat. Enige tegenslag of  druk is goed
voor de creativiteit.”

Heb je het nu over Sebastiaan of  over Christiaan?
“Over allebei. Ik was dat boek al aan het schrijven
toen die zaak op mijn pad kwam en ik veroor-
deeld werd wegens stalking. Eigenlijk was dat wel
gunstig, want toen kon ik dat hele stalkingselement

meenemen. Dat kwam er als een extraatje bij en
bleek goed te werken voor het aandragen van de
vertelsituatie, voor het nog meer de huidige tijd
inbrengen, de titel, de tweeledige structuur, toen
viel opeens alles op zijn plaats.”

Twee fragmenten uit Art. 285b

(pagina 23)
Ze gooide haar blonde lange haren in één beweging los. Ze droeg een dun, esthetisch voorgekreukeld jurkje van paarse
tule. Daaronder waren haar borsten te zien, de donkere vlekken van de tepelhoven, het witte slipje dat oplichtte in het
spooklicht. Vervolgens deed ze iets verstandigs: langzaam trok ze het uit. Hij zag een dun streepje schaamhaar door de
stof  van de jurk schijnen. Echt scherp werd het niet. Zo hield ze haar klanten hongerig. Na ongeveer een tientje wist hij
het zeker: dit meisje gaat niet naakt!
Als er uit de aangrenzende hokjes al lauw protest kwam, dan smoorde ze dit met een schouderophalend: ‘Only naked in
private.’ En haar rode mond glimlachte schattig (want dat was het woord) onder de zonnebril. Only naked in private…

(pagina 62)
Toen ze het stuk uit had was het bijna een volle minuut stil.
‘Ik eh… Ik krijg mooie beelden bij jouw muziek,’ zei hij uiteindelijk.
‘Ja?’ vroeg ze opgewekt. ‘Ik zie er ook vaak dingen bij. Bij deze zie ik bijvoorbeeld het plein van San Michele, waar ik als
klein kleuter achter duiven aanrende. Heb jij ook wel eens dat je smaken en geur hebt als je speelt? Bij sommige sonates
van Scarlatti smaak ik foccaccia. Of  de snoepjes die ik altijd kreeg bij caffè Ninci. Of  de geuren van schoenen op de Via
Fillungo. Daar heb ik leren klokkijken. Op de Torre delle Ore.’
Torre delle Ore. Fillungo. Ninci. Foccaccia. Zijn kamer vulde zich met nieuwe woorden.
‘Ik heb wel eens een gedicht erover geschreven. Ik schreef  heel veel gedichten. In het Engels en Italiaans, maar nu niet
meer. Nou ja, heel af  en toe wel. Schrijf  jij gedichten?’
Hij schudde zijn hoofd en bekeek zijn leerlinge. Het beeld kwam in hem op van een wat zwaarmoedig, melancholiek
meisje, dat zich in haar jeugd, gekenmerkt door een onvrijwillige ballingschap in het koude Noorden, had teruggetrok-
ken in een wereld van klanken, dromerijen, pianomuziek. Zoveel verschilde ze misschien niet van hem zelf.



6 Metaal 4 (2007) nummer 1

Hoe heb je leren schrijven?
“Het begon bij Meta. Toen deed ik voor het eerst
iets journalistieks. Mijn eerste stukje was een ver-
slag over het gastschrijverschap van Adriaan van
Dis. Daarna schreef  ik wat recensies en ik merkte
dat ik dat wel leuk vond. Ik heb een keer wat
stukken uit  Meta naar Mare gestuurd en toen kon
ik stukjes voor Mare gaan schrijven. Met de co-
lumn achterop heb ik echt de kneepjes van het
vak geleerd. Daar kun je allerlei dingen uitpro-
beren, je kunt oefenen met dialogen, met zinne-
tjes, met klanken, grappige situaties.  Tijdens het
schrijven van het boek had ik een redacteur van
de uitgeverij die af  en toe stukken las en sugges-
ties gaf. Dat was heel nuttig. Je hebt anderen nodig
om het te leren. Je moet ook veel boeken van
anderen lezen. Leg je eigen werk ernaast en denk:
goh, waarom is die Dostojewski toch zoveel be-
ter dan ik, waar ligt dat aan? Want als Dostojewski
het kan, moet ik het toch ook kunnen?”

Behoor je tot een nieuwe generatie schrijvers?
“Dat weet ik niet, maar er is wel een hele Leidse
golf  van jonge nieuwkomers. We hadden Ilja
Pfeijfer al, maar nu hebben we ook nog mijn col-
lega bij Mare, Thomas Blondeau, Gerardo Soto
y Koelemeijer en Franca Treur. In het grachten-
gordelcircuit wordt al gesproken van de Leidse
maffia. Het zijn auteurs die veel met stijl doen,
en wat ik zie bij al die boeken is dat ze het pro-
bleem van fictie en werkelijkheid thematiseren.
Bij mij zie je dat al in het begin als Sebastiaan
zegt: ‘“Dan ben ik niemand meer als ik mijn vin-
gers kwijt raak.” De vraag is of  hij eigenlijk wel
echt iemand was.’”

Steijn noemt zichzelf  ook een keer Christiaan.
“Ja, daar zit ook zo´n grapje in. Ik zeg altijd dat
het net zo autobiografisch is als dat onze namen
overeenkomen. Het is niet voor niets zo dat onze
namen zo op elkaar lijken.”

Ligt er al een tweede boek in de planning?

Wat vindt Christiaan Weijts van uitspraken over zijn boek?

Diverse recensenten: Spelen en bespeeld worden.
“Dat is inderdaad een themaatje. Spelen en bespeeld worden speelt tussen Sebastiaan en Victoria, maar op dezelfde
manier ook tussen hem en Rosetta in de zin dat hij daar de bespeler is. Hij is nogal manipulatief  tegenover haar en liegt
haar voor. Dus dat werkt zo door.”

Juryrapport Anton Wachterprijs: Art. 285b heeft onmiskenbaar Vestdijkachtige elementen.
“Nou vind ik Vestdijk niet zo heel erg geweldig en ik had Vestdijk ook niet helder voor de geest toen ik aan het schrijven
was. Maar toen ik me moest voorbereiden op die Anton Wachterprijs heb ik Terug naar Ina Damman nog eens gelezen.
Dat is anders, maar er zit ook dat obsessionele element in, de jongen die licht ontvlambaar is en makkelijk verliefd
wordt op allerlei meisjes. In het juryrapport wordt ook nog de vrouwendienst genoemd.”

Geerten Meijsing (Vrij Nederland): Een kathedraal van klank en pijn.
“Dat is mooi gevonden, maar ook overdreven. Het is niet alleen maar klank en pijn. Het is ook lol en vreugde.”

“Ik ben met iets bezig, maar het is allemaal nog
heel vaag. Vooralsnog heb ik alleen een hoofd-
stuk dat ergens in Venetië speelt, met gondeliers
die in staking zijn gegaan. Misschien dat mijn
volgende boeken wat soberder en ingetogener
van toon worden, iets minder carnavalesk. Het
ideaal is misschien nog wel om op 80-jarige leef-
tijd een boek te schrijven op de toon van Coetzee,
die echt helemaal sober is.”

Marjon Bakker en Elzelien van den Beukel

Christiaan Weijts: Art. 285b. Amsterdam: Arbeiderspers,
2006. Prijs: • 18,95.
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De rubriek Ventiel is er voor iedereen – stu-
dent, docent of  alumnus – die zijn hart wil
luchten over een onderwerp dat zijn of  haar
neerlandistisch hart bezwaart. In deze af-
levering geven we het woord aan alumnus
Edwin Fagel, die zijn stem enthousiast
(maar vergeefs) motiveerde bij de onlangs
gehouden verkiezing van ‘Het beste boek’.

Ook op 11 maart naar de Avond van het boek
gekeken? Met de uitverkiezing van De ontdek-
king van de hemel  tot het beste
Nederlandstalige boek aller tij-
den? Een heel vermakelijke uit-
zending toch? Of  had u er net
als ik achteraf  een beetje een
ongemakkelijk gevoel over? Zo
van: wat had dit eigenlijk met
literatuur te maken? Van: was
dat kwisje nou eigenlijk wel zo
leuk? Het ontbrak er nog maar
aan dat het publiek “Groen!
Groen!” ging roepen! Vroeg u
zich eigenlijk ook af  of  iemand
die van lezen houdt hier nou
plezier aan heeft beleefd, en of
iemand die nooit boeken leest
gedacht zou hebben: “Hé, lite-
ratuur lijkt me eigenlijk best
leuk!”

Nu vergaat het dit soort onge-
makkelijke gedachten dikwijls als zoveel onge-
makkelijke gedachten. Men denkt er een aantal
gemakkelijkere achteraan en vergeet ze. Dat
houdt het leven draaglijk. Maar sommige on-
gemakkelijke gedachten blijken hardnekkig. Ze
bekruipen me ook als ik een leraar Nederlands
over zijn vak hoor praten. Of  als ik een discus-
sie volg op een weblog voor poëzie, die welis-
waar fel van toon is, maar waarbij het duidelijk
niemand om de poëzie zelf  gaat (maar meer
om de ego’s van de bloggers zelf). Of  als ik in
een boekhandel zoek naar de afdeling poëzie.
Of  als ik nadenk over het leven in het alge-
meen en het mijne in het bijzonder.

Het ongemak bestaat eruit, dat literatuur vrij
algemeen gezien wordt als een ‘tijdverdrijf  voor
enkele fijne luiden’. Het literatuuronderwijs is
naar ik begrijp nog maar een fractie van de hoe-
veelheid literatuur die ik op de middelbare
school moest lezen (begin jaren ’90); en dat was

VENTIEL
De debilisering van de literatuurDe debilisering van de literatuurDe debilisering van de literatuurDe debilisering van de literatuurDe debilisering van de literatuur

al geen indrukwekkende hoeveelheid meer. In het
dagelijks leven kom ik eigenlijk alleen nog de begin-
regel van Gorters Mei tegen, in een oneindig aan-
tal variaties (‘Een nieuwe lente, een nieuwe huis-
stijl!’). Verder heb ik niet de indruk dat literatuur
een levende aanwezigheid is in onze samenleving.

Nu hebben we in Nederland nog het CPNB, een
club mensen die zegt dat de mens toch vooral moet
gaan lezen. En daar nu komt de ellende van. Dan
mag men via het internet stemmen op het beste

boek aller tijden. Dan laten we
Geert Mak op de tv zeggen dat
De Avonden een prachtig boek is.
Dan zetten we een stelletje schrij-
vers op een rijtje die zo snel mo-
gelijk op een knop moeten druk-
ken als ze het beroep van Droog-
stoppel weten. Allemaal prima,
maar ik hoop niet dat dit allemaal
gebeurt in de veronderstelling dat
de literatuur, of  het boekenvak,
daarmee een dienst wordt bewe-
zen.

Of  literatuur nu inderdaad voor
die paar halfzachte idioten is, of
voor iedereen, dat weet ik niet,
en dat interesseert me ook niet
bijster. Wat ik wel weet, is dat li-
teratuur prachtig is, fascinerend,
en oneindig veel waardevoller

dan, ik noem maar wat, de nieuwe BMW-7 serie.
Enfin, dat hoef  ik dit publiek waarschijnlijk niet
uit te leggen; het zou me in dit bestek ook trou-
wens niet lukken zonder de meest tenen-
krommende clichés te gebruiken. Het lijkt me dan
ook een goed uitgangspunt om zoveel mogelijk
mensen de liefde voor literatuur bij te willen bren-
gen. Maar, en dat is alles wat ik hiermee wil zeg-
gen, moet het daarom direct amusement worden?
Zou het niet verstandiger zijn het literatuur-
onderwijs meer centraal te stellen in de les-
programma’s? Dan hoeven we het gebrek daaraan
niet meer achteraf  te compenseren met gezellige
spelletjes en hippe verkiezingen. Dan kunnen we
die zendtijd weer besteden aan een mooie docu-
mentaire over E. du Perron.

Want natuurlijk schreef  die eigenlijk het beste
Nederlandstalige boek aller tijden.

Edwin Fagel
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ESSAY
Maar wacht! Er is nog meer...Maar wacht! Er is nog meer...Maar wacht! Er is nog meer...Maar wacht! Er is nog meer...Maar wacht! Er is nog meer...

Wat is het geheim van Tel Sell-reclames? Ze
zijn ergerlijk, maar effectief, zo betoogt Manon
van Rooy in dit artikel, dat een bewerking is
van haar Bachelorscriptie voor Taalbeheersing.

Wanneer je de televisie vóór vier uur ’s middags
aanzet, kom je er bijna niet meer onder uit: thuis-
winkel-reclames. De middagprogrammering van de
meeste commerciële zenders bestaat, naast bel-
spelletjes, voornamelijk uit deze vorm van reclame-
maken. Hoewel veel mensen zeggen zich vooral te
ergeren aan deze reclames, vliegen de artikelen die
hierin worden aangeprezen de televisiewinkel uit.
De jaaromzet van Tel Sell wordt geschat op een
kleine veertig miljoen euro per jaar. Blijkbaar heb-
ben de reclames toch iets wat mensen aanspreekt
en hen verleidt het product aan te schaffen.
   De vraag is dan natuurlijk wat het geheim is van
deze reclames. Dit is voor mij aanleiding geweest
me de laatste paar maanden van mijn studie Ne-
derlands in Leiden bezig te houden met dit onder-
werp. Ik heb de argumentatie die in deze reclames
gebruikt wordt nader bekeken. Specifiek heb ik ge-
keken naar drie verschillende argumentatieve ‘truc-
jes’ die gebruikt worden, te weten: het anticiperen
op mogelijke tegenargumenten, het opvoeren van
‘tevreden klanten’ en de herhaling van argumen-
ten. Ik heb gekeken naar de manier waarop deze
drie argumentatieve kenmerken in de reclames tot
uiting komen en hoe ze bijdragen aan de retori-
sche overtuigingskracht van de reclames.

Voor iedereen die niet bekend is met dit fenomeen
eerst een korte uitleg van de term thuiswinkel-re-
clames. Thuiswinkel-reclames, ook wel bekend on-
der de naam Tel Sell-reclames, is een vorm van

adverteren waarbij in de setting van een televisie-
uitzending producten aan de man worden ge-
bracht. Een reclame duurt gemiddeld een kwar-
tier. In dat kwartier wordt het product gedemon-
streerd, waarbij de nadruk uiteraard gelegd wordt
op alle goede eigenschappen van het product.

Anticipatie op mogelijke tegenargumenten
Wanneer je de gebruikte argumentatie in de re-
clames analyseert, dan blijkt dat niet alle argumen-
ten betrekking hebben op de kwaliteiten van het
product. Het komt ook voor dat argumenten be-
ter gezien kunnen worden als ontkrachtingen van
mogelijke tegenargumenten. Het idee hierachter
is gebaseerd op een theorie, die ontwikkeld is in
de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw en bekend
staat als het ‘radicaal argumentativisme’. Ik geef
een enkel voorbeeld ter verduidelijking dat som-
mige uitspraken in de reclames beter gezien kun-
nen worden als anticipatie op een mogelijk tegen-
argument dan als een op zichzelf  staand argument.
   Een van de producten die aangeprezen wordt
in de reclames is de Steam Blaster, een schoonmaak-
apparaat dat gebruikmaakt van stoom en een spe-
ciale microvezelhoes. Nu wordt er in de
commercial gezegd: “Zijn allebei de kanten [van
de microvezelhoes] vies? Dan kan hij in de was-
machine.” Het feit dat je de microvezelhoes in de
wasmachine kunt doen, is in principe geen sterk
argument ter ondersteuning van het standpunt dat
je het product moet kopen. Beter is het om dit
argument op te vatten als een ontkrachting van
een mogelijk tegenargument. Het is namelijk heel
goed mogelijk dat een kijker denkt: “Ik koop dat
product mooi niet, want als de doek eenmaal vies
is kan ik het apparaat nooit meer gebruiken en
dat is zonde van mijn geld.” De reclame speelt
dan op dit tegenargument in door te zeggen dat
de hoes meerdere keren te gebruiken is, omdat je
hem kunt wassen.
   Uiteraard heeft het invloed op de retorische
overtuigingskracht van de reclames, wanneer je
argumenten op deze manier bekijkt. Het maakt
de reclame overtuigender. Dit komt doordat de
argumenten die beter als anticipatie opgevat kun-
nen worden, vaak zeer zwakke argumenten zijn
als directe ondersteuning van het standpunt. Veel

Een onderzoek naar thuiswinkel-reclames

Manon van Rooy is afgestudeerd in de Bachelor
Nederlands, richting Taalbeheersing. Ze volgt nu de
Master Communicatiewetenschap in Utrecht.
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zwakke argumenten verminderen de overtuigings-
kracht van de reclame. Door ze als een anticipatie
op een tegenargument op te vatten filter je de wat
zwakkere argumenten er uit, zodat je bij de directe
ondersteuning van het standpunt nog overwegend
sterke argumenten overhoudt. Een tweede voor-
deel van het gebruik van anticipaties is dat het al
in jouw eigen betoog ontkrachten van mogelijke
tegenargumenten de overtuigingskracht van je ver-
haal alleen maar sterker maakt. Op die manier ont-
neem je de tegenstander de mogelijkheid die te-
genargumenten aan te voeren.

Het opvoeren van ‘tevreden klanten’
Het opvoeren van ‘tevreden klanten’ is een veel-
gebruikte techniek in thuiswinkel-reclames. Het is
zelfs zo sterk aanwezig dat de getuigenissen van
‘tevreden klanten’ gezien kunnen worden als nood-
zakelijk kenmerk om van een thuiswinkel-reclame
te kunnen spreken. Maar wat is precies het idee
hierachter en wat is het effect ervan?
   Het opvoeren van een persoon is een verkoop-
techniek die met name in de reclamewereld erg
populair is. De reden hiervoor is dat een perso-
nage een betrouwbaardere bron is dan het bedrijf
dat het product op de markt brengt, omdat het
bedrijf  voornamelijk uit eigen belang handelt. Een
van de mogelijkheden om als bedrijf  niet zelf  te
verkondigen dat het product goed is, is om iemand
anders dat te laten doen.
   In deze reclames wordt vaak ‘de man (m/v) van

de straat’ opgevoerd. Wat voor de overtuigings-
kracht vooral van belang is, is of  de potentiële ko-
per zich kan identificeren met de persoon. Hoe
groter de herkenning, hoe groter de kans dat de
kijker ervan overtuigd zal zijn dat wat voor de-
gene in de reclame geldt, ook voor hem zal gel-
den. In thuiswinkel-reclames wordt aan die mo-
gelijkheid tot herkenning veel aandacht besteed.
De klanten die opgevoerd worden zijn heel ver-
schillend qua uiterlijk, leeftijd en geslacht. Zo is er
voor elke kijker wel iemand waarmee hij of  zij zich
zou kunnen identificeren.
   De ‘tevreden klanten’ komen natuurlijk niet al-
leen in beeld, ze hebben ook wat te vertellen. Hun
commentaar kan verschillende vormen aannemen.
Ten eerste noemen ze vaak een specifiek argument

om aan te geven waarom zij het product zo ge-
weldig vinden. Een tweede veelgebruikte moge-
lijkheid is dat juist deze personen gebruikt wor-
den om tegenargumenten te ontkrachten. Een
derde en laatste kenmerk is dat de ‘tevreden klan-
ten’ vaak herhalen wat in de show net gezegd is.
   Nu we weten dat ze opgevoerd worden en wat
ze te melden hebben, rest de vraag wat het effect
van het gebruik van ‘tevreden klanten’ is op de
overtuigingskracht van de reclame. Het antwoord
hierop heeft vooral te maken met de manier
waarop thuiswinkel-reclames door kijkers verwerkt
wordt. De meeste mensen zitten voor hun ont-
spanning voor de televisie en hebben geen zin om
al te veel moeite te doen om de genoemde argu-
menten zorgvuldig af  te wegen. Zij zullen hun
oordeel over het product eerder baseren op rede-
naties als: er worden ‘tevreden klanten’ opgevoerd,
dus het product zal wel goed zijn. Wanneer zij zich
kunnen identificeren met de ‘tevreden klant’, zal
het oordeel over het product waarschijnlijk posi-
tief  uitvallen en heeft dit trucje dus een positief
effect op de overtuigingskracht van de reclame.

Herhaling van argumenten
In thuiswinkel-reclames wordt de uitspraak ‘Maar
wacht! Er is nog meer…’ gebruikt om aan te ge-
ven dat je nog meer extra’s bij je bestelling krijgt.
Deze uitspraak zou echter ook heel goed kunnen
slaan op het aantal argumenten dat gegeven wordt.
Steeds komen ze met nieuwe argumenten om de
kijker te overtuigen het product te kopen. Wan-
neer je echter goed luistert, blijkt dat het hier niet
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om nieuwe argumen-
ten gaat, maar om het
steeds herhalen van
reeds gegeven argu-
menten, vaak in een
iets gewijzigde vorm.
   Het, al dan niet let-
terlijk, herhalen van ar-
gumenten heeft ver-
schillende functies. Ten
eerste wordt de herha-
ling gebruikt om de
voordelen van het
product er bij het pu-
bliek in te hameren.
Een tweede, waar-
schijnlijk zeer belang-
rijke functie heeft te
maken met de manier
waarop de producten
aan de man worden ge-
bracht. De televisie kan
op elk willekeurig mo-
ment aan- of  uitgezet
worden. De makers
van de thuiswinkel-re-
clames weten dus nooit
wanneer een potentiële koper inschakelt. Toch
moet ook de potentiële koper die halverwege de
reclame inschakelt, overtuigd raken van het nut
van het product. De manier om dat te bereiken is
door de sterkste eigenschappen van het product
zo vaak te herhalen dat iedereen, ook de latere
kijker, deze eigenschappen te horen krijgt en zich
erdoor kan laten verleiden het product aan te
schaffen. Een derde reden om de argumenten te
blijven herhalen hangt samen met de tweede.
Doordat het gaat om een televisiereclame, kun-
nen de argumenten niet nog eens rustig nagele-
zen worden. Er moet dus voor gezorgd worden
dat de argumenten niet het ene oor in en het an-
dere uit gaan, zoals bij veel andere gesproken tek-
sten het geval is. De oplossing hiervoor is door
de argumenten te blijven herhalen, zodat ook wan-

neer je het niet wilt, je
exact weet wat voor
product het is, wat het
doet en waarom je het
moet kopen.
   Het effect van herha-
ling op de overtuigings-
kracht is vooral positief.
Ten eerste is de kans
groot dat je de belang-
rijkste redenen om het
product te kopen mee
zult krijgen, ook als je
niet ingespannen de re-
clame aan het bekijken
bent. De reclamemakers
vergroten daarmee hun
potentiële klantenkring.
Een ander positief effect
is dat je niet de hele re-
clame hoeft te kijken om
toch het nut van het
product in te zien. De
belangrijkste elementen
worden zo vaak her-
haald, dat je op ieder wil-
lekeurig moment kunt

inschakelen en toch de voornaamste argumenten
zult horen. Ook dit vergroot de potentiële klan-
tenkring. Ook herhaling blijkt een goede zet van
de reclamemakers.

Tot slot
Thuiswinkel-reclames als afstudeeronderwerp. Het
lijkt te belachelijk voor woorden. Toch is er zelfs
over een onderwerp als dit heel veel zinnigs te ont-
dekken. De makers hebben er duidelijk langer over
nagedacht dan je zou vermoeden, wanneer je de
reclames ziet. Elke opmerking die in de reclames
gemaakt wordt, is een stapje op de weg naar het
ultieme doel: de kijker verleiden tot het aanschaf-
fen van het product. Een weg die even slim als
doeltreffend blijkt te zijn.

Manon van Rooy

OPROEP AAN DE OUD-LEDEN VAN HET RENAISSANCE-DISPUUT PROTEUS

Komend najaar bestaat het dispuut Proteus 25 jaar. Om alle oud-leden uit te kunnen nodigen voor de feestelijke
reünie op 6 oktober mist de lustrumcommissie nog de nodige gegevens.

Bent u kortere of  langere tijd lid van Proteus geweest? Graag uw postadres en uw telefoonnummer mailen naar
Roland de Bonth: Roland.deBonth@inter.nl.net. U kunt het ook sturen naar: bestuur Proteus, Veeneklaaslaan,

2252 TG Voorschoten, tel. 071 5619988.

Inlichtingen over dit dispuut zijn via hetzelfde adres verkrijgbaar.
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PAS VERSCHENEN

‘Ô bloem der steden’‘Ô bloem der steden’‘Ô bloem der steden’‘Ô bloem der steden’‘Ô bloem der steden’
Bilderdijk en Leiden door Rick Honings

Op 7 september 2006 was het 250 jaar geleden
dat Willem Bilderdijk werd geboren. De Op-
leiding Nederlands en de Universiteitsbiblio-
theek Leiden lieten dat niet onopgemerkt
voorbijgaan en organiseerden een tentoonstel-
ling over de dichter. Student Nederlands Rick
Honings werkte mee aan deze tentoonstelling
en schreef  er de leidraad ‘Ô bloem der ste-
den’. Bilderdijk en Leiden bij.

De leidraad bevat een volledig overzicht van de
tentoonstelling. Honings beschrijft verschillende
brieven en portretten, maar ook curieuzere
Bilderdijkiana als een opiumrecept, een haarlok en
het grafschrift dat Bilderdijk voor zichzelf  schreef.
Honings besteedt aandacht aan Bilderdijks oranje-
gezindheid, zijn doodsverlangen en andere onder-
werpen die de dichter typeren, maar de meeste
aandacht gaat uit naar de bijzondere band die Bil-
derdijk had met Leiden. Hij studeerde, dichtte en
doceerde er en genoot er van ‘den weldadigen in-
vloed der zachtere Leydsche lucht’. Op 71-jarige
leeftijd zei hij de stad voorgoed vaarwel met het
gedicht ‘Afscheid van Leyden’:

Doch gy, ô Leyden, bloem der steden;
Neem dit vaarwel des Grijzaarts aan!
Herdenkt gy me, ô herdenk dit heden,
En zeg: Hy is ter dood gegaan. –
Blijmoedig des! Ja, ‘k ga blijmoedig:
De weg des grafs zij zacht of  bloedig,
De doodvlijm boort ook heen door ’t dons.
Vaarwel; en, blijft er van mijn zangen
Nog iets in uwen luchtkring hangen,
Zeg dan: HIJ LIET ZIJN HART BIJ ONS.

Naast het overzicht van de tentoonstelling bevat
het boek een uitvoerige inleiding. In het eerste

hoofdstuk wordt
Bilderdijks leven be-
schreven. “Zonder Bil-
derdijk”, stelt Honings,
“had de negentiende
eeuw er heel anders uit-
gezien.” Hij schreef
enorm veel gedichten en
proza en had ook grote
invloed op het politieke
en culturele klimaat van
zijn tijd. Zo was hij
rechtskundig adviseur
van stadhouder Willem
V en keerde hij zich fel

tegen de Verlichting. Op an-
dere gebieden, zoals de taal-
wetenschap en de schilder-
kunst, drukte hij ook zijn
stempel. Hij had bijvoor-
beeld grote kritiek op de
spelling- en grammatica-
regeling van Siegenbeek en
wist daarbij een grote
school van aanhangers ach-
ter zich te krijgen.
   In het hoofdstuk ‘Activiteiten rond Bilderdijk’
beschrijft Honings dat Bilderdijk tijdens zijn le-
ven, maar ook na zijn dood een voorbeeld is voor
andere auteurs. Auteurs als Beets en Kneppelhout
sluiten zich aan bij Bilderdijks literaire opvattin-
gen. De dichter wordt al vrij snel na zijn dood her-
dacht met dichtbundels en gedenkstenen. Tot op
heden zijn mensen geïnteresseerd in Bilderdijk, al
zijn er ook periodes dat het stil is rond de dichter.
   Honings besteedt veel aandacht aan de positie
van Bilderdijk ten opzichte van de Romantiek. Zijn
werk vertoont romantische kenmerken, zoals on-
vrede met het bestaan en het doodsverlangen, maar
Honings stelt dat Bilderdijk meer aansluit bij de
traditie van de empirische of  emotionalistische
(gevoels)poëtica dan bij de Romantiek. Hij wees
de romantische verering van het menselijke gevoel
en de verbeelding af  en richtte zich op het godde-
lijke gevoel. Het religieuze gevoel is voor hem de
bron van de poëzie. Ook wat betreft vorm wijkt
Bilderdijk af  van de Romantiek. Hij houdt vast
aan traditionele vormprincipes terwijl romantici die
juist verwerpen.
   Honings besluit zijn inleiding met een
bibliografisch overzicht van Bilderdijk-onderzoek
en een korte beschrijving van Bilderdijk-collecties.
Door de uitgebreide inleiding is ‘Ô bloem der ste-
den’. Bilderdijk en Leiden volgens Peter van
Zonneveld niet slechts een tentoonstellings-
catalogus. Het is, zoals hij in zijn voorwoord zegt:
“een leesbare Bilderdijk-voor-beginners, waarin ook
vakgenoten nog nieuwe facetten zullen ontdek-
ken.”

Rick Honings: ‘Ô bloem der steden’. Bilderdijk en Lei-
den. Leiden, 2006. (Kleine publicaties van de Leidse
Universiteitsbibliotheek, nr. 73.). Prijs: • 15,00. De
catalogus is te koop bij de receptie van de Univer-
siteitsbibliotheek, Witte Singel 27, 2311 BG Lei-
den, telefoon 071-5272800 of te bestellen via e-
mail: ommen@library.leidenuniv.nl
 Marjon Bakker
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Neerlandicus in PekingNeerlandicus in PekingNeerlandicus in PekingNeerlandicus in PekingNeerlandicus in Peking
UIT HET VELD

Uit de luidspreker schalt een tophit: ‘Zet je
zwaard in de stroom, het water zal alleen maar
sneller  stromen. Drink je verdriet weg, het
verdriet zal alleen maar groter worden.’ Een
communistische meezinger? En dat zwaard
dan? Het is een gedicht van Li Bai, dat nu de
tekst oplevert voor dit lied. Li Bai, of  Li Tai
Po, zoals Slauerhoff  hem noemt, is een van
de grote dichters uit de achtste eeuw (de
Tang-dynastie), die voor de Karolingische
renaissance poëzie schreef  die tot op de dag
van vandaag modern is.

Vorig jaar werden al mijn Leidse colleges
overgenomen, de meeste door Olga van Marion
en enkele door Lydeke van Beek, Geert Warnar
en Ludo Jongen. Wim van Anrooij verving mij in
de Opleidingscommissie en Corina Blankenstijn
zorgde dat Ceneton bleef  aangroeien, Paul
Dijstelberge fotografeerde voort aan Ursicula en
de studenten schreven hun eigen scripties - ik zag
ineens dat ik ook wel eens iets heel moois kon
gaan doen, iets dat altijd al een wensdroom was.

College geven in China. De Nederlands-
Chinese betrekkingen in de zeventiende eeuw,
waar overvloedig literatuur over bestaat en waar
veel nieuws over gepubliceerd wordt nu talrijke
Nederlandse archiefstukken in het Chinees ver-
taald zijn, was voor Chinese studenten een aan-
trekkelijk onderwerp.

Onder de dertig
Dit immense land was in de zeventiende eeuw
een supermacht, groter dan welke staat dan ook.
In Europa waren Amsterdam en Venetië de rijke
steden, maar de Republiek was te klein en Italië
te arm om het volkrijke China te overtreffen.
Peking moet ook toen op bezoekers uit Europa
een overweldigende indruk gemaakt hebben. De
jezuïetenpaters die in de Verboden Stad met de
Keizer mochten onderhandelen wisten dat dit iets
uitzonderlijks was: gewone stervelingen werden
daar niet toegelaten, op een ongevraagd bezoek
stond de doodstraf. De Chinees sprak alleen maar
Chinees, tolken waren niet betrouwbaar, dus rei-
zen door het land impliceerde dat je de taal leerde.
Dat is lastig, omdat het Chinees een heel andere
systematiek heeft voor de klemtoon in samenstel-
lingen. Trouwens ook alle andere aspecten van
lezen en schrijven zijn in China echt heel anders.
Je begint met drieduizend karakters uit het hoofd
te leren, voor iemand die van spelletjes houdt geen
probleem, maar dan blijkt dat de betekenis van
die karakters in bepaalde combinaties sterk wis-

selt. Zelfs de allersterksten worden er wel eens moe-
deloos van. Maar dat is geen reden om het op te
geven: het is een groot genoegen om hier en daar
wat te herkennen, en al doende leer je er elke dag
wat bij.

Goede raad nummer een is dus: neem Chi-
nese les. Als je onder de dertig bent, want daarna
heeft het geen zin.

In de zeventiende eeuw waren de Europea-
nen, althans degenen die Latijn lazen, verbluffend
goed geïnformeerd over China. Niet onpartijdig,
maar wie de Nederlandse kwaliteitskrant leest ziet

dat dat vandaag de dag niet anders is. De meeste
Chinagangers hadden een bepaald doel, en moes-
ten hun geldings-, zendings- of  zelfverrijkingsdrang
bij thuiskomst maar zien recht te breien. De je-
zuïeten, die het verst kwamen bij het zich inlikken
in het keizerlijk hof, vonden dat je een eeuwen-
oude en door-en-door-beproefde cultuur niet zo-
maar terzijde kon schuiven – de tactiek die de Span-
jaarden in Columbia toepasten (afgodenbeelden
omsmelten en de heidenen over de kling jagen) za-
gen zij in China niet zitten. Hun minder intelligente,
of  althans minder opgeleide collega’s wilden wel
zonder omwegen het Christelijk geloof  verkondi-
gen, maar dat stuitte bij de keizer op weerstand.

Ton Harmsen en studente Ma Weichao.
Weichao komt waarschijnlijk volgend jaar
naar Leiden voor het Encompass-project.
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Pas in de negentiende eeuw wist men die weer-
stand te breken door ongelimiteerd opium in te
voeren, een tactiek die ook nog zeer actueel is:
een tevreden roker is geen onruststoker. De Chi-
nezen hebben jarenlang oorlog moeten voeren en
veel goodwill verspeeld om de opiumhandelaars
het land uit te krijgen. Nu zie je ze overigens langs
de achterdeur weer binnensluipen. Contact met
het westen is voor China nooit een manier ge-
weest om het beter te krijgen.

Voor Europa is het contact met China daar-
entegen uiterst vruchtbaar geweest. Op allerlei ma-
nieren, op allerlei gebied, en in allerlei tijden, van
de zestiende eeuw tot de dag van vandaag. De ge-
wetenloze, zelfzuchtige, arrogante en hebberige
Europeaan kan in China goede zaken doen. Wie
naar China reist kan op allerlei manieren munt
slaan uit wat hij daar aantreft: nieuwe, onbekende
zaken die ook nog voor een grijpstuiver aan de
voorbijganger worden meegegeven.

Chinees toneel in Nederland
In de Nederlandse literatuur is de invloed van
China tamelijk beperkt, maar steeds herkenbaar
aanwezig. Omdat de informatie over China in La-
tijnse en Franse boeken goed beschikbaar was, had
men niet veel behoefte aan het reproduceren van
die informatie in het Nederlands. Dat geldt trou-

wens voor alle geleerdenliteratuur: ook over Malta,
Perù en de kwadratuur van de cirkel zijn mooiere
en betere boeken geschreven in het Latijn dan in
de volkstalen. Het mooiste Nederlandse boek is
misschien wel de reisbeschrijving van Nieuhof. Ne-
derlandse kooplieden kregen slechts bij hoge uit-
zondering toestemming om bij de keizer op au-
diëntie te komen. Het gezantschap dat in 1655 naar
Peking reisde, nam Nieuhof  mee als tekenaar en
reisbeschrijver. Onvermoeid springt hij tijdens de
lange reis (meestal per boot) van boord om inwo-

Standbeeld van Cao Xueqin, de auteur van de Hong
lou meng, China´s grootste klassieke roman.

Harmsen: “Een van de aardigste boeken die ik in China kocht was deze uitgave uit 1948 van de korte verhalen van Mao
Dun, een van China’s grote schrijvers uit de twintigste eeuw. Het exemplaar is afkomstig uit de bibliotheek van Fudan, de
universiteit waar ik werkte. Op de eerste pagina is over de tekst van de inhoudsopgave heen een zakje geplakt, zoals wij dat
ook kenden, voor het bewaren van het kaartje met de terugbrengdatum. Op dit zakje, dat blijkbaar stamt uit de tijd van de
Culturele Revolutie, staat een citaat van Mao Zedong, die in 1938 gezegd heeft: boekenlezen is iets, maar praktijkstudie is
beter.”
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ners te interviewen en tekeningen te maken van
hun gewaden en pagoden. Een tijd terug zijn zijn
originele tekeningen in Parijs teruggevonden, en
daardoor kunnen wij nu zien dat door de Amster-
damse graveur ruimschoots fictie werd toegevoegd
aan het sobere materiaal waar Nieuhof  mee thuis-
kwam.

Ook op het toneel is China uitgebeeld. Van
het Chinese toneel had men geen idee; pas in de
achttiende eeuw druppelt de eerste informatie over
Chinese opera’s binnen, en pas in de laatste de-
cennia verschenen goede overzichten van de vele
soorten Chinees toneel en de zeer uiteenlopende
teksten die daarbij gebruikt werden. In de zeven-
tiende eeuw kent Nederland wel twee tragedies
die in China spelen: de Zungchin van Vondel en de
Trazil van Joannes Antonides van der Goes. Ze
zijn niet in hetzelfde jaar verschenen (resp. 1667
en 1685), maar wel min of  meer gelijktijdig ge-
schreven. Geeraerdt Brandt vertelt immers de
anekdote dat de bejaarde Vondel de jonge
Antonides opzoekt om over de stof  van hun treur-
spelen te overleggen, en dat hij om hem te eren en

aan te moedigen een van Antonides’ gewaagde
beeldspraken citeert. Beide spelen behandelen de
dramatische gebeurtenissen in 1644, toen de laat-
ste Mingkeizer zichzelf  in de tuin van de Verbo-
den Stad ophing en de Qing-dynastie (die tot 1911
zou regeren) gevestigd werd. Opvallend is het ver-
schil in visie van beide dichters. Vondel is hele-
maal op de hand van de jezuïetenpaters; hun aan-
pak bewondert hij en hun geschiedenis heeft hij
goed bestudeerd. Antonides is veel gereserveer-
der over de Europese missie: hij heeft ook sympa-
thie voor de keizerlijke ambtenaren, die in zijn spel
confucianistische ideeën hebben.

Gedrevenheid
Het is raar, al deze zaken kan je ook in het
sinologisch instituut bestuderen, een paar minu-
ten lopen vanaf  de opleiding Nederlands. Maar
pas als je er in de UB van Peking naar gaat zoeken
om colleges over Nederlands-Chinese betrekkin-

WAT DOET U NU?

Zoveel alumni, zoveel carrières… Voor onze ru-
briek Uit het veld zijn wij op zoek naar Leidse
alumni die willen vertellen over hun carrière en
beroep. Wat heeft u na uw studie gedaan? Wat
doet u nu? En welke rol speelt de studie Neder-
lands daarbij?
Meld u aan op metaal@siegenbeek.nl !

gen voor te bereiden, kom je tot de heldere in-
zichten die het duidelijk maken.

De UB van Peking. Een heel ander soort
gebouw dan onze eigen bibliotheek aan de Witte
Singel. Op de Chinese campus-universiteiten le-
ven de studenten dicht bij elkaar. Eerstejaars wo-
nen met vier man op een kamer, ook aan de dure
top-universiteiten. De Chinese student brengt zijn
dagen door in de UB. Daar zijn honderden zit-
plaatsen, zowel aan lange tafels als op comforta-
bele stoelen in de gangen, waar iedereen zijn ten-
tamens voorbereidt en zijn huiswerk maakt. Dat
geeft een merkwaardige sfeer van gedrevenheid,
heel anders dan je in Leiden gewend bent waar
studenten klagen over een tussenuur in het roos-
ter. Regelmatig lopen ze even weg voor een uurtje
pingpongen, maaltijd in de kantine, film in het
cultuurpaleis, college in een van de stalinistische
barakken, een warme douche in het badhuis of
een bezoek aan de supermarkt en het postkan-
toor. Het was een avontuur daar een paar maan-
den aan mee te doen.

Ton Harmsen
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INTERVIEW
Sprokkelen met liefde, hoop en enthousiasmeSprokkelen met liefde, hoop en enthousiasmeSprokkelen met liefde, hoop en enthousiasmeSprokkelen met liefde, hoop en enthousiasmeSprokkelen met liefde, hoop en enthousiasme

Interview met Olga van Marion

De eerstejaars liet ze verkleed de Gijsbrecht
opvoeren in de collegezaal, de derdejaars zul-
len zeventiende-eeuwse popmuziek ten
gehore gaan brengen. Een jaar was Olga van
Marion (1961) vol inspiratie en bezieling do-
cent historische letterkunde aan de opleiding
Nederlandse Taal en Cultuur, ter vervanging
van Ton Harmsen. Op 30 januari ontmoetten
we Olga  in Camino Real voor een gezellige
lunch, om te spreken over het vak, de studen-
ten en het Princesse Lietboec.

Editietechnieken
De studenten uit haar derdejaars werkgroep ‘editie-
technieken’ maakten een editie en vertaling van
het Princesse Lietboec uit 1605.Van Marion wilde nog
graag meer onderzoek doen naar dit werkje, nadat
ze het tegenkwam tijdens haar promotieonderzoek.
In de werkgroep werden liederen uit het Princesse
Lietboec verdeeld onder de zestien deelnemers. Ie-
dere student kreeg vier gedichten waar hij of  zij
een kritische editie van moest maken. Over de ge-
dichten moest een inleiding worden geschreven
waarin de student zijn eigen accent kon leggen.
Ze kozen bijvoorbeeld voor onderwerpen als my-
thologische achtergronden, metaforiek in de tek-
sten of  muzikale structuur. Uiteindelijk moest er
een vertaling gemaakt worden in modern Neder-
lands.  De liederen die behandeld werden, zijn be-
werkingen van de heldinnenbrieven van Ovidius.
Het zijn artefacten over figuren uit de klassieke
oudheid, bijvoorbeeld Helena of  Penelope, en ant-
woorden van hun geliefden. De auteur van de lie-
deren is onbekend, maar er zijn aanwijzingen dat
het een rederijkerskamer is, die de teksten gepu-
bliceerd heeft. Het liedboek is ontstaan in een pe-
riode na een oorlogssituatie. Er was vrede en wel-
vaart. Je ziet dan vaak een klasse van jonge men-
sen ontstaan, die vrije tijd hebben en een beetje
geld. Een jeugdcultuur ontwikkelt zich.
   De studenten gingen in september fanatiek aan
de slag. Ze editeerden niet alleen, maar zijn ook
naar Den Haag gereisd om het liedboek met an-
dere liedboeken te vergelijken in de Koninklijke
Bibliotheek. Ze keken naar grootte, inhoud, en
uiterlijk. Lange tijd werd gedacht, dat er maar één
exemplaar over was van het liedboek, maar
studente Marieke Dijkwel ontdekte ook een exem-
plaar in de Leidse universiteitsbibliotheek. Het had
een ander titelblad, maar de inhoud verschilde niet.
          Van Marion is erg gelukkig met de resulta-
ten van de werkgroep. Ze was erg te spreken over
de energie en de inzet van de zestien studenten
van de werkgroep. Dat zijzelf  hierin haar inspire-

rende aandeel heeft gehad, wuift ze weg, de stu-
denten waren erg goed en gemotiveerd. Daar zat
het hem in, volgens Van Marion. Af  is het echter
nog niet. Een paar studenten gaan door met het
onderzoek in het tweede semester. Nog niet van
alle liederen zijn edities en vertalingen gemaakt en
nog niet bij alle liederen is de toenmalige melodie
gevonden. De studenten zorgen ervoor dat het
liedboek als kritische uitgave gepubliceerd wordt
in de DBNL. De groep gaat meedoen aan een con-
gres over de zeventiende eeuw, en zullen ook op
de alumnidag hun resultaten presenteren. Ook zul-
len ze de oude teksten zingen op de oude melo-
dieën, die ze hebben achterhaald in het Meertens
Instituut. Ook zal een groep een moderne verta-
ling op een moderne melodie ten gehore bren-
gen, om te laten zien dat artefacten van alle tijden
zijn. Het Princesse Lietboec is dus vergelijkbaar met
popmuziek van nu.

Pleitbezorger
Olga van Marion kwam begin jaren tachtig aan in
Leiden. Theologie ging ze studeren, vastbesloten
om predikant te worden. Na vijf  jaar had ze haar
kandidaats behaald, maar haar enthousiasme voor
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het geloof  verloren. Toen ze zich ging bezinnen
over wat ze verder wilde, probeerde ze zich voor
te stellen wat ze uit haar kamer zou redden als er
brand mocht komen. ‘Simon Vestdijk en Hella
Haasse’ was het eerste wat in haar opkwam. On-
der andere door dat antwoord besloot ze zich in
te schrijven voor Nederlands. Haar liefde voor
moderne literatuur moest het afleggen tegen de
oudere letterkunde. Vijf  jaar later studeerde ze af
bij Ton Harmsen.
   Vele banen volgden. In 2005 promoveerde ze
op de literaire navolging van de heldinnenbrieven
van Ovidius in de Nederlandse literatuur. Aanslui-
tend op haar promotie, verving ze Ton Harmsen
een jaar, toen hij met sabbatical ging. Een gewel-
dig jaar vond ze het aan de Leidse opleiding Ne-
derlands, jammer dat het drukke, fantastische jaar
voorbij is. Ze blijft een halve dag werken als histo-
risch letterkundige aan de Leidse universiteit, bo-
vendien werkt ze bij Dutch Studies. Van Marion is
nog lang niet uitgepubliceerd, ze wordt gedreven
door een soort ‘publicatiedwang’, zoals ze zelf  la-
chend zegt. Ze is bezig met een publicatie over

deze werkgroep in het tijdschrift van de zeven-
tiende eeuw.
   Haar passie voor de theologie mag dan destijds
gedoofd zijn, de neerlandistiek heeft een vurige
pleitbezorger aan haar: “Neerlandici leren een kri-
tische levenshouding aan te nemen, ze krijgen een
andere manier van kijken. Zij hebben de wape-
nen om de strijd aan te gaan tegen de vervlakking,
door helder te formuleren en te redeneren.” Een
vaste aanstelling lijkt er niet in te zitten echter, er
is geen budget om haar vast aan te nemen. Van
Marion zit echter helemaal niet bij de pakken neer,
het elan blijft van haar afstralen. Ze heeft goede
hoop dat die baan uiteindelijk echt zal komen.
Voorlopig blijft het sprokkelen: een halve dag His-
torische Letterkunde bij Nederlands, een dag aan
de UvA als Historisch letterkundige en een paar
dagen bij Dutch Studies. Maar Van Marion sprok-
kelt met liefde, hoop en enthousiasme, en dat
maakt de last goed te dragen.

Merlijn de Jager en Caryn ’t Hart

AFSCHEIDSCOLLEGE TOINE BRAET OP 28 SEPTEMBER

Precies op zijn 65ste verjaardag neemt Toine Braet afscheid van de opleiding. Hij werkt sinds 1976 bij
de sectie Taalbeheersing, vanaf  1984 als universitair hoofddocent. In de jaren 2000-2005 was hij
bijzonder hoogleraar in de Geschiedenis van de retorica aan de Universiteit van Amsterdam. Ter
gelegenheid van zijn afscheid vindt er op 28 september (vanaf  14.30 uur, Lipsiusgebouw) een sym-
posium plaats, gewijd aan de toekomst van de Taalbeheersing. Daarna houdt Toine Braet om 16.15
uur zijn afscheidscollege. Aansluitend is er een receptie met de presentatie van zijn drie meest re-
cente boeken. De sectie Taalbeheersing nodigt oud-studenten, studenten en (oud-)collega’s van
harte uit voor deze gebeurtenis. Nader bericht hierover volgt later, via de website van de opleiding
Nederlands.
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Zondagavond. Tegen zevenen. Een
studentenhuis in Utrecht. Een bord macaroni-
ham-kaas-groente op schoot. Studio-Sport in
zwart-wit. De telefoon!
- “Dag, Ludo, met Mia. Ik heb griep en kan
morgen geen college geven. Kun je even
langskomen om wat boeken op te halen? Dan
kun jij me morgen vervangen.”
   Dit gebeurde elk semester wel één keer. Vol-
gens Mia had iedereen recht op één griep per
kwartaal. En ik mocht haar dan vervangen.
Maar ik deed dat met veel plezier én de zenu-
wen in mijn lijf.

Ik had prof.dr. Mia Irene
Gerhardt leren kennen tijdens
mijn kandidaatsstudie Neder-
landse Taal- en Letterkunde aan
de Rijksuniversiteit Utrecht. In de
Ramstraat, achter Instituut De
Vooys, lag het Instituut voor
ALW. In de enige collegezaal gaf
Mia elke maandagmiddag, een
heel jaar lang, van drie tot vijf  een
themacollege voor belangstellen-
den. In mijn tweede jaar (1968-
1969) ging het over Koning
Arthur en zijn ridders van de
Ronde Tafel. Ik was verkocht. Ik
wilde nog maar in één vak afstu-
deren: Vergelijkende Literatuur-
wetenschap van de Middeleeu-
wen. Maar eerst moest ik mijn
kandidaats halen.
   In september 1972 kon ik eindelijk beginnen aan
dat hoofdvak. Mia had het jaar daarvoor al enkele
inleidende hoor- en werkcolleges verzorgd. Nu
begon het echt. Voor het werkcollege over
Alexander de Grote moest elke week een fikse
portie literatuur worden doorgenomen. Omdat we
maar met z’n tweeën waren, konden we ons niet
verschuilen in de groep. Dus waren we gedwon-
gen de teksten grondig te bestuderen, of  ze nu in
het Engels, Frans, Duits, Latijn of  Nederlands wa-
ren. Op college discussieerden we samen met Mia
twee uur lang over het gelezene. Telkens raakten
we diep onder de indruk van haar belezenheid en
eruditie.
   Mia heeft niet alleen mijn interesse voor de Mid-
deleeuwen gewekt, maar ook voor het vertellen
van verhalen. Dat hoeft geen verbazing te wek-
ken, want ze had (ook internationaal) naam ge-
maakt met The Art Of  Story-Telling (1963), een uit-

voerige studie naar de verhalencyclus van 1001
Nacht.
   Ze beperkte zich niet tot de oudere, Europese
letterkunde. Alle geschreven en gedrukte teksten
konden rekenen op haar belangstelling: van
Chrétien de Troyes tot Marcel Proust, van Sir Tho-
mas Malory tot James Joyce, van Wolfram von
Eschenbach tot Peter Handke, van Vanden vos
Reynaerde tot Gerard Reve. Kortom, de hele we-
reldliteratuur beschouwde ze als haar werkterrein.
   Ik heb veel van Mia geleerd, vooral tijdens de
twee jaar dat ik student-assistent bij haar was (sep-

tember 1972 - juli 1974). Ze
stuurde me vaak met een vage
opdracht op pad: “Kijk eens of
je over dit of  dat iets kunt vin-
den.” Soms had ik geluk, maar
het gebeurde regelmatig dat ik
dagenlang vruchteloos in bibli-
otheken doorbracht. Negatieve
resultaten zijn echter ook resul-
taten. Op 31 oktober 1975 ben
ik bij haar afgestudeerd.

De contacten bleven bestaan. Na
het plotselinge overlijden van
haar man hield Mia het in
Utrecht voor gezien. In 1977
trok ze zich terug in Domburg.
Ze werd actief  in het Koninklijk
Zeeuwsch Genootschap der
Wetenschappen.
   In 1987 begon ze te sukkelen
met haar gezondheid. Graag had

ik haar mijn proefschrift persoonlijk overhandigd,
maar toen was ze al te ziek. Ze heeft het nog wel
gelezen: op 3 november 1988 stuurde ze me een
fraaie kaart met waarderende woorden.

Wie ‘mijn’ themacolleges (zoals Op zoek naar de
Graal) volgt, kan in de opzet daarvan Mia’s hand
herkennen: beginnen met de oudste, middeleeuwse
teksten en eindigen in het hier en nu. Ik kan dat
niet zonder de onontbeerlijke steun van collega-
mediëvisten, zij deed dat gewoon in haar eentje.

Amersfoort, Sint-Valentinus MMVII

Ludo Jongen

NOSTALGIE
Goed voorbeeld doet goed volgenGoed voorbeeld doet goed volgenGoed voorbeeld doet goed volgenGoed voorbeeld doet goed volgenGoed voorbeeld doet goed volgen
Herinneringen aan Mia Irene Gerhardt (1918-1988)



18 Metaal 4 (2007) nummer 1

INTERVIEW
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Als koningin Beatrix de Troonrede heeft voor-
gelezen, is de kleding die ze droeg eerder het
gesprek van de dag dan de toespraak zelf.
Lang niet iedereen is dus blijkbaar zo onder
de indruk van ‘de belangrijkste toespraak van
het jaar’. Hoe komt dat eigenlijk? Dit is iets
waar docent Jaap de Jong tijdens zijn master-
werkgroep Retorica van de Troonrede en de
Algemene Beschouwingen bij stil staat.

De Jong vraagt zich af  wat voor soort tekst de
Troonrede nou eigenlijk is: “Het is de belangrijk-
ste toespraak van het jaar, maar ook een rare. Het
biedt geen retorisch vuurwerk. Dit in tegenstel-
ling tot de Algemene Beschouwingen.” Zijn stu-
denten, onder wie Martijn Wackers, stortten zich
op beide soorten toespraken. Wat hebben De Jong
en Wackers ontdekt en wat vonden ze van de werk-
groep?

In deze masterwerkgroep wil De Jong laten zien
hoe je met kennis van taalbeheersing kunt aanto-
nen hoe taal in de praktijk werkt. Door een retori-
sche analyse van bijvoorbeeld de Troonrede te
maken kun je ontdekken wat er meer en minder
geslaagd aan is. Wat betreft de laatste Troonrede
was dat volgens De Jong duidelijk: “We vonden
dat de structuur onduidelijk was aangegeven; hel-
dere overgangen ontbraken vaak; ook waren de
gebruikte metaforen – aan de bouwwereld ont-
leend – tamelijk flets. Een verbetering was wel dat
hij korter was dan het jaar daarvoor.” Hoewel te
kort ook weer niet goed is: “Al die mensen met
die ruisende hoeden, zonde als die na tien minu-
ten weer buiten staan.” Als ander punt noemt De
Jong dat mensen de Troonrede over het algemeen
saai vinden omdat ‘je als burger toch een beetje
geraakt wilt worden.’ Zijn eindconclusie over de
Troonrede van 2006: “Hij was verdomd vakkun-

dig geschreven, maar niet memorabel.”

Regeringsboodschap
Dat weinig memorabele zit volgens De Jong in
het feit dat de koningin een tekst voorleest die niet
van haarzelf  is. Ze kan er dus geen persoonlijke
passie in kwijt. Moet ze dan niet gewoon mee-
schrijven aan de Troonrede? Over dit soort on-
derwerpen werd tijdens de werkgroep gediscussi-
eerd, en Wackers had in dit geval een duidelijke
mening: “De Troonrede is een regerings-
boodschap, daar heeft de koningin dus niet veel
mee te maken. Ze is geen pr-functionaris van het
kabinet.” De Jong vult aan: “Dat kan ook niet,
want ze is als vorstin politiek onpartijdig. Alle ka-
binetten moeten haar even lief  zijn. Beatrix heeft
wel meer persoonlijke ruimte in haar kerst-
toespraken maar ook daar moet ze voorzichtig zijn.
Ze wordt namelijk afgerekend op alles wat ze zegt.
Zegt ze iets aardigs over de Joden, dan zijn de
Palestijnen beledigd en andersom. Bedankt ze de
vrijwilligers die dertig jaar in het vak zitten, dan
zijn diegenen die het al veertig jaar doen bedroefd,
enzovoorts. Het is daarom moeilijk om iets
spannends te zeggen als vorstin.”

Jaap de Jong over zijn werkgroep Retorica van de Troonrede
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De colleges bestonden uit het bestuderen van re-
torische theorie, discussies en het opzetten van een
eigen onderzoek. Het hoogtepunt van het college
was echter het bezoek aan de Tweede Kamer voor
de Algemene Beschouwingen. Jaap de Jong en zijn
studenten zaten samen twee dagen op de publieke
tribune in Den Haag. Hoewel ze stijf  werden van
het urenlang stilzitten op hetzelfde stoeltje, was
het een geweldige ervaring. De Jong: “Je kunt de
spanning in de zaal voelen. Dan roept Balkenende
dat we terug moeten naar de VOC-mentaliteit, en
dan zie je iedereen vertwijfeld kijken: ‘Wat zegt hij
nou?!’ We zaten op het puntje van onze stoel.”
Wat ook opviel was de bedrijvigheid in de Tweede
Kamer. Wackers: “Op tv lijken de toespraken al-
tijd heel vloeiend en alsof  er alle aandacht voor is.
Maar in werkelijkheid worden ze heel vaak onder-
broken, zijn kamerleden gewoon onderling met
elkaar in gesprek en komen er voortdurend men-
sen binnenrennen met nieuwe stukken en ‘de laat-
ste cijfers’.”

Bewuster kijken
Vanuit retorisch perspectief  valt er veel meer over
de Algemene Beschouwingen te zeggen dan over
de Troonrede. Wackers heeft er daarom voor ge-
kozen om zijn scriptie over het eerste onderwerp
te schrijven. “Tijdens de Algemene Beschouwin-
gen mogen alle remmen los. Dan pleit iedereen
vurig voor zijn eigen standpunten.” Zijn onder-
zoek Meneer de voorzitter, ik wil graag een voorbeeld ge-
ven, heeft zich toegespitst op het gebruik van voor-
beelden (exempla) tijdens de Algemene Beschou-
wingen van 2006. “Bijvoorbeeld Wouter Bos die
het heeft over de problematiek van Leo Olffers
uit het koffiehuis in het Laakkwartier.”  Met dit

onderzoek is echter nog lang niet alles gezegd over
dit onderwerp. De Jong heeft de plannen voor
volgend jaar namelijk al liggen: “Volgend jaar wil
ik deze werkgroep weer gaan doen en me hele-
maal richten op de Algemene Beschouwingen. Ik
wil dan ook de media-aandacht erbij betrekken:
wat schrijven de journalisten van al die toespra-
ken op? Op deze manier leren we ook hoe de pers
werkt.”

De Jong werkt tijdens de werkgroep intensief  sa-
men met zijn studenten. Hij is wat Wackers noemt
‘flexibel’. “Het verloop van de werkgroep lag wel
enigszins vast, maar hij liet ook voldoende ruimte
open voor inbreng van ons.” Wat heeft De Jong
zelf  van deze inbreng geleerd? “Er zijn toch din-
gen waar ik niet naar kijk en studenten wel. Het
praten met studenten helpt je een beeld te vor-
men over wat zij pakkende taal, overtuigende beel-
den en sterke argumenten vinden. De studenten
stelden ook heel goede vragen aan de speech-
schrijver van Wouter Bos en aan de journalisten
van Vrij Nederland en NRC Handelsblad, die we als
gastdocenten hadden uitgenodigd.” Ook Wackers
heeft veel opgestoken van de colleges: “Zelfs als
je het niet zo interessant zou vinden, verandert
het je blik en visie op politieke speeches en televi-
sieprogramma’s. Je kijkt naar hoe politici er werk
van hebben gemaakt. Je weet nu wat er allemaal
aan zo’n speech vooraf  gaat en daardoor ga je er
veel bewuster naar kijken. Het is fijn om na al die
jaren wetenschappelijk bezig te zijn geweest met
retorica, ook eens te zien hoe het nou in de prak-
tijk werkt.”

Pauline Hogerheijde en Marijn Klok
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Elke docent heeft zo zijn stokpaardje. De een
heeft het hart vol van Bilderdijk, de ander van
de Middeleeuwen en weer een ander zal geen
moment voorbij laten gaan om iets over Zuid-
Afrika te vertellen. In het laatste geval hebben
we het natuurlijk over Eep Francken.  De do-
cent Moderne Letterkunde en groot liefheb-
ber van de Zuid-Afrikaanse literatuur kreeg
vorig jaar de Elisabeth Eybersbeurs, een beurs
die hem de mogelijkheid gaf  om naar Zuid-
Afrika te gaan. Hier heeft Francken onderzoek
gedaan naar de literaire en sociale situatie van
Afrikaanstalige schrijvers uit groepen die tij-
dens de apartheid achtergesteld werden. In-
middels is hij weer terug en vertelt Metaal over
zijn verblijf  in Zuid-Afrika.

Hij houdt van het land, de mensen, de taal en de
literatuur, dat weten we. Waar komt die interesse
voor Zuid-Afrika toch vandaan? “In de jaren ’60
zat ik op de middelbare school. In die tijd was
Zuid-Afrika veel in de publiciteit. Op school was
het onderwerp ook populair. Ik was tegen het
apartheidsysteem, maar mijn leraar Latijn was een
felle verdediger. Deze leraar werd ontslagen we-

gens een flutreden; de echte reden is waarschijn-
lijk zijn mening geweest.” De interesse voor Zuid-
Afrika komt pas weer terug na 1990. “Tussen 1960
en 1990 zou het ook niet te doen zijn geweest,
Zuid-Afrika werd geboycot door actiegroepen.”
   Francken promoveerde in 1990 op Multatuli,
maar op een gegeven moment wilde hij wat an-
ders: “Om me nou mijn hele leven alleen met
Multatuli bezig te houden, dat zag ik ook niet zit-
ten.” Hij zocht dus naar andere richtingen. En daar
kwam Zuid-Afrika weer in zijn vizier. In 1991, een
jaar na de afschaffing van de apartheid, werd
Francken gevraagd om aan de universiteit in Zuid-
Afrika een lezing te houden over Multatuli. Dit
gaf  hem de kans om een kijkje te nemen in het
universitaire leven daar. Sinds die tijd is Francken
zich gaan bezighouden met de literatuur van Zuid-
Afrika.

Bruine schrijvers
Het onderzoek dat Francken doet, richt zich op
een bijzondere groep schrijvers: de ‘bruinmense’.
Zij vormen een aparte categorie, omdat ze veel
van de blanke schrijvers verschillen. Die zijn toch
over het algemeen allemaal universitair geschoold

UIT HET VELD
‘Sommigen hebben de neiging om‘Sommigen hebben de neiging om‘Sommigen hebben de neiging om‘Sommigen hebben de neiging om‘Sommigen hebben de neiging om
overal discriminatie te zien’overal discriminatie te zien’overal discriminatie te zien’overal discriminatie te zien’overal discriminatie te zien’
Eep Francken over zijn verblijf in Zuid-Afrika

Eep Francken en Clive Smith, schrijver van de mooie novelle Bly te kenne, Braam.
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en ook veel beter vertegenwoordigd in de
uitgeverswereld. De positie van de bruinmense is
dus veel zwakker, maar dat is volgens Francken
niet het enige: “Het is ook zo dat de boeken van
de bruinmense zich onderscheiden van die van de
blanken door hun onderwerp. De bruinmense
schrijven vooral over hun afkomst.”
   Om zijn onderzoek naar de bruine schrijvers te
doen, moest Francken eerst met hen in contact
komen. “Tot nu toe had ik slechts universitaire con-
tacten, en daar zie je vooral blanken. Dat wordt
nu wel minder, maar de generatie schrijvers die ik
zocht, heeft niet gestudeerd.” Meteen rijst de vraag
of  deze mensen wel zin hadden om met Francken
te praten over hun ‘aparte’ positie. “Ik heb con-
tact gezocht met een tiental schrijvers. Eén van de
tien stond niet open voor contact, de anderen ge-
lukkig wel.”
   Het resultaat van zijn onderzoek was verrassend
en misschien ook wel verdrietig te noemen. “Min-
derwaardigheidsgevoel speelt bij veel bruine schrij-
vers een rol, zij beseffen dat zij niet zelfstandig in
de literatuur staan. Ze blijven discriminatie zien,
sommigen hebben de neiging het overal in te zien.
Ook waar het niet is. Dit heeft op mij grote in-
druk gemaakt en ik vind het jammer. Ze verbit-
teren zichzelf, ze beseffen niet welke grote rol ze
spelen voor komende generaties.” Hoe deze lite-
ratuur zich in de toekomst zal ontwikkelen is vol-
gens Francken lastig te zeggen. “Er gaan meer en
meer gemengde groepen naar de universiteiten,
dus er komen ook nieuwe generaties schrijvers aan.
Het gevoel van minderwaardigheid zal nog wel een
tijd doorwerken, maar het gaat de goede kant op.”

Zuid-Afrikaanse literatuur in Nederland
Francken heeft een grote passie voor de Zuid-Afri-
kaanse literatuur, maar over het algemeen lijkt de
interesse in Nederland klein. Zuid-Afrika ligt dan
ook niet echt naast de deur. Werken de kwesties
die daar spelen wel door in Nederland? Waarom
moeten we hier meer aandacht hebben voor de
Zuid-Afrikaanse literatuur? Francken heeft hier een
antwoord op: “Op de basisschool leerde ik nog
Afrikaanse liedjes. Tijdens de jaren van de apart-
heid is dit natuurlijk gestopt. De interesse voor
Zuid-Afrikaanse literatuur zou nu weer meer ge-
wekt moeten worden. De taal  is voor ons name-
lijk goed te lezen, veel woorden zijn te begrijpen.
Kijk, studenten Nederlands zijn Nederlands gaan
studeren zodat ze dan geen andere taal hoeven te
leren. Door het lezen van Zuid-Afrikaanse boe-

De Zuid-Afrika-fan kan komend semester zijn hart in ieder geval ophalen. Olf  Praamstra geeft een
werkgroep samen met Eep Francken over Nederlandstalige Zuid-Afrikaanse literatuur. Dit is een
masterwerkgroep en toegankelijk voor studenten Nederlands en Dutch Studies.  Ook is er vanaf
april een hoorcollege over Zuid-Afrikaanse literatuur, dat voor iedereen toegankelijk is. Informatie
hierover is te vinden op de website www.nederlands.leidenuniv.nl, doorklikken naar onderwijs, en
dan naar roosters.

ken kom je toch met minimale inspanning in aan-
raking met een hele andere cultuur!”
   Francken pakt dit moment met beide handen
aan voor het promoten van een verblijf  in Zuid-
Afrika.  Bij de opleiding Nederlands in Leiden zijn
er dus in ieder geval genoeg kansen om in contact
te komen met de Zuid-Afrikaanse literatuur. Maar
hij wijst ons erop dat het ook andersom gaat: er
komen ook Zuid-Afrikaanse studenten naar Ne-
derland. Hier vertelt hij nog een anekdote over:
“Ik haalde een keer een studente op van het vlieg-
veld en reed met haar richting Leiden. Ze zag een
meisje overdag alleen door de verlaten polder fiet-
sen en ze was verbaasd dat dit zomaar kon, of  dat
niet heel erg gevaarlijk was! In Zuid-Afrika kan
dat namelijk niet.” Enigszins verontrust, vragen
wij vervolgens of  een bezoekje aan Zuid-Afrika
dan wel zo veilig is voor de (vrouwelijke) Leidse
student. Francken stelt ons gerust: “Je moet je wel
aan bepaalde regels houden. Zo moet je niet ‘s
avonds alleen op straat lopen.” Een ongeluk of
overval heeft hij zelf  in ieder geval niet meege-
maakt. Wel een aparte ervaring op de snelweg:  “Ik
reed een keer op de snelweg, stond er ineens een
rijtje auto’s stil op de rijbaan. Die waren gewoon
een praatje aan het maken. Dat doen ze daar ge-
woon. Het gevaarlijkst in Zuid-Afrika is dus het
verkeer!”

Elzelien van den Beukel en Pauline Hogerheijde
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Wat maakt de stijl van een tekst ‘bloemrijk’,
‘gedragen’, ‘onpersoonlijk’, ‘levendig’ of  ‘so-
ber’…? Iedereen heeft een globaal idee van
wat ‘stijl’ betekent, en dat stijl een tekst kan
maken of  breken. Dat maakt het des te vreem-
der dat er in de neerlandistiek tot nu toe geen
wetenschappelijke discipline bestaat die zich
bezighoudt met stijlonderzoek. Per 1 septem-
ber 2007 komt daar verandering in. Dan start
onder leiding van Arie Verhagen (Moderne
Taalkunde) het onderzoeksprogramma
‘Stilistiek van het Nederlands’.

Verhagen kreeg in het kader van de Open Com-
petitie Programmatisch Onderzoek Geestesweten-
schappen 2006 van NWO een subsidie toegekend
van 500.000 euro, bestemd voor onderzoek naar
stijl in literaire en niet-literaire teksten. Bijzonder
is dat het onderzoek zal worden verricht door een
onderzoeksgroep die bestaat uit zowel taal- als let-
terkundigen en taalbeheersers. Verhagen: “De sa-
menwerking van deze drie disciplines mag gezien
worden als een unieke en vernieuwende stap in
het tegenwoordig maar al te gefragmenteerde
werkgebied van de neerlandistiek. Bovendien wil-
len we met dit onderzoek stijlonderzoek in Ne-
derland weer op de kaart zetten. Het is een ten
onrechte ondergewaardeerde discipline! In het
Engelstalige taalgebied bestaat al decennialang een
bloeiende stilistische traditie. Sinds kort maakt die
onder de vlag ‘cognitive stylistics’ ook nog een
forse wetenschappelijke vernieuwing door. Aan het
Nederlandse taalgebied is deze benadering voor-
alsnog echter vrijwel voorbijgegaan. Daar willen
we verandering in brengen.”

Op basis van recente inzichten uit de cognitieve
taalkunde, letterkunde en retorica zal worden on-
derzocht hoe woordkeus en zinsbouw stilistische
eigenschappen bepalen en wat voor effect stijl
heeft op lezers. Het onderzoeksprogramma om-
vat drie deelprojecten, één voor elke discipline: let-
terkunde, taalkunde en taalbeheersing.

De letterkundige onderzoeker (Suzanne de Werd,
promovendus) zal een analysemodel ontwikkelen
waarmee diverse moderne romans (o.a. Grunberg,
Reve en Bouazza) aan een literair-stilistische ana-
lyse onderworpen zullen worden. Daarbij ligt de
nadruk op de samenhang tussen stijl (het micro-
niveau) en betekenis (thema, motieven; het
macroniveau) van de tekst. Ook zal de (proble-
matische) voorgeschiedenis van stilistisch onder-
zoek in Nederland (Hellinga, Stutterheim e.a.) in
kaart worden gebracht. De taalbeheerser van de
onderzoeksgroep (de naam van deze promoven-
dus is nog niet bekend) zal zich richten op onder-
zoek van speeches. Speechschrijvers weten globaal
welke factoren een speech effectief  maken, en
welke averechts kunnen werken. Maar een weten-
schappelijke fundering van deze praktische ken-
nis ontbreekt vaak. Door middel van grondige
analyses van speeches en experimenteel onderzoek
zal de promovendus, onder begeleiding van Jaap
de Jong, onderzoeken wat de feitelijke effectiviteit
is van bepaalde stijlkeuzes.

De taalkundige postdoc (Ninke Stukker) vormt de
verbindende schakel tussen het letterkundige en
het taalbeheersingsonderzoek. Zij zal ervoor zor-
gen dat de inzichten uit internationaal stijl-
onderzoek en cognitieve poëtica toepasbaar ge-
maakt worden voor het Nederlands. Ook zal Stuk-
ker samen met Verhagen werken aan de mono-
grafie die het onderzoek in 2012 uiteindelijk zal
afronden. In dat afsluitende boek Stilistiek van het
Nederlands zal een antwoord worden gegeven op
de vraag op welke wijze met één coherent analyse-
model stijlfenomenen in uiteenlopende (literaire
en niet-literaire) teksten kunnen worden geanaly-
seerd. Verhagen: “Al dit werk zal er hopelijk toe
leiden dat over vijf  jaar de stilistiek niet meer weg
te denken zal zijn als discipline binnen de
neerlandistiek.”

Suzanne de Werd

ONDERZOEK
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De kunst der poëzy
Willem Bilderdijk

(…)

‘k Spreek tot U, ô ware Zangeren,
Die, als ’t Dichtvuur u bevangt,

Aan geen ijdel hoofdbezwangeren,
Maar aan ’t hart uw vaerzen dankt!

U, die in uw vrije tonen
Nog Homerus schaduw schetst,

Al zijn kunst en lauwerkronen
Door verval der eeuw verfletscht!

Ja, uw kunstkracht is GEVOELEN,
JUIST gevoelen, met een hart,

Dat, wat drift het door moog woelen,
Nooit het helder brein verwart.

Dat, in vollen gloed aan ’t vlammen,
Met zijn vlam verbeelding ziedt,

Dat zy dijk doorbruischt en dammen,
En door star en melkweg schiet!

Schiet dan uit, geroerde zielen!
Schiet in louter vuurgloed uit!

Vaart den Dagvorst in zijn wielen!
Maakt den Donderwagen buit!

Dwingt die Thetis in uw armen,
Die voor niemand heeft gebukt,

Dat haar kniën u verwarmen
Als gy haar de heupen drukt!

Dan zal ’t Egis der Aaloudheid
Bliksemoogen van uw Lier!

Alles buigen voor uw stoutheid!
Alles branden van uw vier!

Ja, dan zult, dan zult gy ZINGEN,
En uw zang zal waarheid zijn,

Waarheid uit de hemelkringen;
En des Wijsgeers wijsheid, SCHIJN.

Uit: Willem Bilderdijk: De kunst der poëzy. Ingeleid en van
aantekeningen voorzien door W. van den Berg en J.J.
Kloek. Amsterdam, 1995. p. 96-98.


