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Ter inleiding
In mei 2008 vond aan de Freie Universität Berlin een internationaal congres
plaats over de geschiedenis van de neerlandistiek buiten Nederland en Vlaanderen. Aan het congres, dat door ondergetekenden in samenwerking met Guy
Janssens (Université de Liège), Stefan Kiedroń (Uniwersytet Wrocławski) en
Roel Vismans (University of Sheffield) georganiseerd werd, namen ruim vijfentwintig neerlandici deel uit twaalf verschillende Europese landen. Verder
spraken de algemeen secretaris van de Nederlandse Taalunie (NTU) en de directeur van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN). De voorliggende bundel vormt de schriftelijke neerslag van het Berlijnse congres en
biedt met ruim twintig artikelen een rijk en gevarieerd beeld van de positie en de
ontwikkeling van de neerlandistiek en het neerlandistische onderzoek aan een
groot aantal Europese universiteiten.
De artikelen in deze bundel zijn geografisch geordend. Zo is er een afdeling
met bijdragen over de situatie in Duitsland, waar de geschiedenis van de neerlandistiek teruggaat tot de vroege negentiende eeuw. Dan volgen artikelen over respectievelijk het Romaanse taalgebied, waaronder de schriftelijke versie van de
openingslezing van het congres door Guy Janssens, en Midden- en Oost-Europa.
Ten slotte is er een afdeling met bijdragen over de neerlandistiek in GrootBrittannië en Scandinavië. Aan de geografische afdelingen gaat een meer algemeen, methodologisch georiënteerd betoog van de hand van Jaap Grave vooraf,
die zich bezint op de problemen waarmee het onderzoek op het gebied van de
historiografie van de neerlandistiek zich geconfronteerd ziet. Het eerste en het
laatste artikel van de bundel zijn gebaseerd op de congresbijdragen van respectievelijk Linde van den Bosch (NTU) en Marja Kristel (IVN).
In de artikelen die deel uitmaken van de vier geografisch geordende afdelingen komen in principe vier verschillende vraagstellingen aan de orde. Een flink
aantal van de bijdragen houdt zich bezig met de institutionele geschiedenis van
de neerlandistiek: wanneer en onder welke omstandigheden werden lectoraten en
instituten voor neerlandistiek buiten het Nederlandse taalgebied gesticht? Hoe
hebben zij zich ontwikkeld? Wat zijn de consequenties van de inbedding van
internationale instituten neerlandistiek binnen grotere eenheden (bijvoorbeeld:
Germaanse Talen)? In hoeverre is er sprake geweest van institutionele samenwerking tussen de internationale en de nationale neerlandistiek? Hoe zagen de
onderwijsprogramma’s eruit?
Een tweede categorie van artikelen richt zich op wetenschapsbiografieën en
probeert de professionele activiteiten van vooraanstaande vertegenwoordigers
van de internationale neerlandistiek op het gebied van het onderwijs en het onderzoek te reconstrueren. Daarbij worden niet zelden ook pogingen gedaan het
netwerk van de betreffende wetenschapper te identificeren. Een derde, prominente vraagstelling in deze bundel heeft betrekking op de paradigmatische inbedding van het neerlandistische onderzoek buiten Nederland en Vlaanderen. Daarbij wordt doorgaans een vergelijkende aanpak gehanteerd en beziet men of en in
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hoeverre er in de internationale neerlandistiek andere onderzoeksparadigmata vigeren dan binnen de nationale neerlandistiek.
Een vierde en laatste invalshoek betreft de ‘toegepaste’ neerlandistiek: op welke wijze werd en wordt buiten Nederland en Vlaanderen de wetenschappelijke
neerlandistiek vertaald naar een bredere context? Over welke lesboeken en taalverwervingsmethoden beschikt de internationale neerlandistiek als discipline?
Wat doet zij om een breder publiek, dat literair en/of taalwetenschappelijk
geïnteresseerd is te bereiken?
De historiografie van de internationale neerlandistiek is tot op heden slechts
incidenteel het object van studie geweest. Het voorhanden onderzoek heeft zich
daarbij min of meer exclusief gericht op de geschiedenis van afzonderlijke instituten. Dit laatste betekent dat er nog veel werk verzet moet worden om tot een
synthetiserende studie over de ontwikkelingsgang van de neerlandistiek buiten
Nederland en Vlaanderen te komen. Met deze bundel willen de redacteuren een
aanzet geven tot de totstandkoming van een dergelijke studie. Het is het werk
van de in deze bundel genoemde neerlandici dat in de toekomst op een kritische
evaluatie wacht en graag spreken wij de hoop uit dat onderzoekers zich in de
komende jaren intensiever zullen gaan bezighouden met een onderzoeksdomein
dat tot op heden stiefmoederlijk behandeld is: de geschiedenis van de neerlandistiek buiten Nederland en Vlaanderen. De oprichting van het Centre de Recherche
en Histoire du Néerlandais langue étrangère aan de Université de Liège en het
door de Deutsche Forschungsgemeinschaft gefinancierde onderzoeksproject
Geschichte der deutschen Niederlandistik von den Anfängen bis in die 1960er
Jahre aan de Freie Universität Berlin hebben in dit opzicht een veelbelovend
begin te bieden.
Berlijn,
december 2009

Matthias Hüning
Jan Konst
Tanja Holzhey

Zum Geleit
Im Mai 2008 fand an der Freien Universität Berlin eine internationale Tagung
zur Geschichte der Niederlandistik außerhalb der Niederlande und Flanderns
statt. An der von den Redakteuren dieses Bandes in Zusammenarbeit mit Guy
Janssens (Université de Liège), Stefan Kiedroń (Uniwersytet Wrocławski) und
Roel Vismans (University of Sheffield) organisierten Tagung nahmen mehr als
fünfundzwanzig Niederlandisten aus zwölf verschiedenen europäischen Ländern
teil. Außerdem hielten die Geschäftsführerin der Nederlandse Taalunie (NTU)
und die Direktorin der Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN)
Vorträge. Der vorliegende Band ist das Resultat der Berliner Tagung und bietet
mit mehr als zwanzig Artikeln ein reichhaltiges und vielseitiges Bild der Position
und Entwicklung der Niederlandistik und der niederlandistischen Forschung an
einer großen Zahl europäischer Universitäten.
Die Artikel dieses Bandes sind geographisch angeordnet. So gibt es einen Teil
mit Beiträgen über die Situation in Deutschland, wo die Geschichte der Niederlandistik im frühen 19. Jahrhundert begann. Danach folgen Artikel über das
romanische Sprachgebiet, darunter auch die schriftliche Version des Eröffnungsvortrags der Tagung von Guy Janssens. Daran schließen sich Studien zur Geschichte der Niederlandistik in Mittel- und Osteuropa an. Den vierten Abschnitt
bilden Beiträge über die Niederlandistik in Großbritannien und Skandinavien.
Den geographisch gegliederten Teilen gehen eher allgemein gehaltene Ausführungen Jaap Graves voran, in denen forschungsrelevante Probleme auf dem
Gebiet der Historiographie der Niederlandistik dargelegt werden. Der erste und
der letzte Artikel des Bandes beruhen auf den Kongressbeiträgen von Linde van
den Bosch (NTU) bzw. Marja Kristel (IVN).
Den Artikeln liegen im Prinzip vier unterschiedliche Fragestellungen zu Grunde. Eine große Zahl der Beiträge beschäftigt sich mit der institutionellen Geschichte der Niederlandistik: Wann und unter welchen Umständen wurden
außerhalb des niederländischen Sprachgebietes Lektorate und Institute für
Niederlandistik gegründet? Wie haben sich diese entwickelt? Was sind die Konsequenzen der Einbettung internationaler Niederlandistikinstitute in größere
Einheiten (zum Beispiel: Germanistik)? Inwiefern gab es institutionelle Zusammenarbeit zwischen der internationalen und der nationalen Niederlandistik? Wie
sahen die Lehrpläne aus?
Die zweite Artikelkategorie bezieht sich auf Wissenschaftsbiographien und
versucht, die beruflichen Aktivitäten führender Vertreter der internationalen Niederlandistik in Lehre und Forschung zu rekonstruieren. Dabei werden nicht
selten Versuche unternommen, das Netzwerk des jeweiligen Wissenschaftlers zu
identifizieren. Eine dritte prominente Fragestellung dieses Bandes bezieht sich
auf die paradigmatische Einbettung der niederlandistischen Forschung außerhalb
der Niederlande und Flanderns. Hier wird meist ein vergleichender Ansatz
gewählt und untersucht, ob und inwiefern in der internationalen Niederlandistik
andere Forschungsparadigmen gelten als in der nationalen Niederlandistik.
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Die vierte und letzte Perspektive betrifft die ‚angewandte‘ Niederlandistik:
Auf welche Art und Weise wurde und wird die wissenschaftliche Niederlandistik
außerhalb der Niederlande und Flanderns in einen breiteren Kontext gestellt?
Welche Lehrbücher und Spracherwerbsmethoden wurden verwendet? Was
unternimmt die Niederlandistik, um ein größeres literatur- und/oder sprachwissenschaftlich interessiertes Publikum zu erreichen?
Die Historiographie der internationalen Niederlandistik war bis in die heutige
Zeit nur vereinzelt Gegenstand der Forschung. Die vorhandenen Arbeiten stellen
zudem fast ausschließlich die Geschichte einzelner Institute dar. Das bedeutet,
dass es noch viel zu tun gibt, bevor eine synthetisierende Studie über den Entwicklungsgang der Niederlandistik außerhalb der Niederlande und Flanderns
möglich wird. Mit diesem Kongressband möchten die Herausgeber das Entstehen einer solchen Studie anregen. Die Arbeit der in diesem Band genannten
Niederlandisten sollte unseres Erachtens zum Objekt einer kritischen Evaluation
werden. Gern möchten wir daher hier unserer Hoffnung Ausdruck verleihen,
dass sich Wissenschaftler in den kommenden Jahren intensiver mit einem bis
heute nur stiefmütterlich behandelten Forschungsgebiet auseinandersetzen: der
Geschichte der Niederlandistik außerhalb der Niederlande und Flanderns. Die
Gründung des Centre de Recherche en Histoire du Néerlandais langue étrangère
an der Université de Liège sowie das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderte Forschungsprojekt Geschichte der deutschen Niederlandistik
von den Anfängen bis in die 1960er Jahre an der Freien Universität Berlin bieten
in dieser Hinsicht einen vielversprechenden Anfang.
Berlin,
Dezember 2009

Matthias Hüning
Jan Konst
Tanja Holzhey

LINDE VAN DEN BOSCH

Actuele ontwikkelingen in de neerlandistiek wereldwijd
De belangstelling voor het Nederlands in het buitenland groeit, maar er doet zich
een eigenaardig verschijnsel voor. Dichter bij ons taalgebied gaat het moeizamer
dan veraf. Wat doet de Nederlandse Taalunie om de studie van onze taal in het
buitenland levend te houden?
Volgens een inventarisatie van de Taalunie bestond de neerlandistiek buiten
het taalgebied in 1992 uit 37 landen met 246 universiteiten, waarvan in 16 van
deze landen het Nederlands als hoofdvak werd aangeboden aan 53 universiteiten.
Het aantal studenten betrof in 1992 ca. 8.000 (exclusief de aantallen uit Wallonië
en Zuid-Afrika).
Sindsdien is de Berlijnse muur gevallen en is de Europese Unie uitgebreid met
landen die voorheen tot het Oostblok behoorden. Recent heeft de Bologna-hervorming in het hoger onderwijs de bamastructuur ingevoerd. Ten slotte is de
economie wereldwijd aan het schuiven geraakt. Dat alles heeft zijn effect gehad
op de internationale neerlandistiek.
De bamastructuur in het onderwijs en de herstructureringen die erop zijn gevolgd, maken het instellingen niet gemakkelijker om nog opleidingen aan te
bieden voor relatief kleinere talen, zoals het Nederlands. In de nieuwe EUlanden is het de laatste 15 jaar heel goed gegaan. We stellen minstens een verdubbeling vast in het aantal afdelingen, studenten en hoofdvakken, maar nu ook
daar de bamastructuur wordt ingevoerd, ontstaan er problemen. Potentie en groei
zitten op dit ogenblik in China, Marokko en Armenië. Het is voor veel Nederlandstaligen telkens weer een prettige verrassing om vast te stellen hoe ver de
belangstelling voor hun moedertaal geografisch wel strekt. Vandaag studeren
ongeveer 15.000 buitenlandse studenten Nederlands in ruim 40 landen over de
hele wereld.
Het is zeker niet alleen de Nederlandse Taalunie die voor deze groei een
pluim op de hoed verdient. De universitaire neerlandistiek buiten het taalgebied
heeft een lange geschiedenis. De eerste neerlandicus extra muros in Europa moet
prof. dr. Johannes Franck geweest zijn. Hij begon in 1879 als privaatdocent in
Bonn en werd daar in 1886 aangesteld als hoogleraar. Hij bleef er tot 1914.
Later waren het ad-hocinitiatieven van organisaties en verenigingen, zoals het
Genootschap Onze Taal, de Stichting Ons Erfdeel, het Algemeen Nederlands
Verbond en de Vereniging Algemeen Nederlands, die de overheid op het spoor
van het onderwijs Nederlands als vreemde taal hebben gezet. En ik moet zeker
ook de Werkcommissie van Hoogleraren en Lectoren in de Neerlandistiek aan
Buitenlandse Universiteiten noemen. Deze commissie was actief vanaf de jaren
’60. Tijdens haar tweede colloquium, in september 1964 te Brussel, kwamen thema’s aan de orde als het behandelen van Nederlandse poëzie voor een buitenlands gehoor, de directe methode bij de cursus Nederlands voor beginners, de
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Nederlandse bibliotheek aan een buitenlandse universiteit, problemen van een
neerlandicus bij de overgang van intra naar extra muros en de betekenis van het
Nederlands te midden van de andere universitaire talenvakken. Nog altijd heel
herkenbare onderwerpen.
Uit de bovengenoemde Werkcommissie van Hoogleraren en Lectoren in de
Neerlandistiek aan Buitenlandse Universiteiten kwam in 1970 de Internationale
Vereniging voor Neerlandistiek, de IVN, voort. Een niet weg te denken speler in
het veld.

Ondersteuning door Nederland en België
Mede dankzij deze organisaties hadden de Nederlandse en Belgische overheid
ieder apart wel oog voor de neerlandistiek in het buitenland. De ondersteuning
was in die jaren nog niet zo gestructureerd en hing soms mede af van de affiniteit
die bepaalde ambtenaren hadden met het onderwerp. Nederland en België verstrekten bijvoorbeeld boeken en tijdschriften en ook wel subsidies, maar de bedragen waren tamelijk willekeurig en er was geen duidelijke aanvraagprocedure. Het principe gold, die het eerst komt, het eerst maalt. Vanaf 1955 organiseerde Nederland in Breukelen een zomercursus voor studenten. In Vlaanderen
gebeurde dat vanaf eind jaren ’60, ook toen al in Hasselt en Gent. En zo zijn er
nog diverse activiteiten te noemen waar de overheden, toen nog afzonderlijk, tijd
en geld in investeerden.
In 1972 adviseerde de subcommissie voor neerlandistiek in het buitenland van
het toenmalige Belgisch-Nederlands Cultureel Verdrag voor het eerst over een
gemeenschappelijk beleid voor de neerlandistiek aan buitenlandse universiteiten.
Vanaf dat moment maakten de overheden concrete plannen voor gezamenlijke
actie. Met de ondertekening van het Taalunieverdrag in 1980 ontstond hiervoor
een duidelijk kader.

Taalunieverdrag
Als het gaat om het onderwijs Nederlands buiten het taalgebied dan moeten we
kijken naar de artikelen 4 en 5 van dat verdrag. Artikel 4 gaat over gemeenschappelijk beleid met betrekking tot de Nederlandse taal en letteren in
internationaal verband. Het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal valt daaronder en is dus een voorwerp van verplicht gezamenlijk beleid binnen de structuren van de Nederlandse Taalunie. Voor de kwesties die genoemd worden in artikel 5, is autonoom beleid door de lidstaten toegestaan. Het gaat dan over onderwijs in de Nederlandse taal, letteren en cultuurgeschiedenis in het buitenland,
wat volgens het verdrag niet verplicht gemeenschappelijk is. Toch hebben de
verdragsluitende partijen ervoor gekozen hun bevoegdheden in dit opzicht over
te dragen. Dit betekent dat de Taalunie namens Nederland en Vlaanderen ook
voor dit beleid bevoegd is.
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Overdracht bevoegdheden aan Taalunie
In de eerste jaren na de overdracht ging de Taalunie gewoon op de oude voet
voort. De Taalunie moest het terrein en de mensen leren kennen. Je zou kunnen
spreken van een kennismakingsperiode.
Pas in 1990 stelde het Comité van Ministers de eerste beleidsnotitie rond de
universitaire neerlandistiek buiten het taalgebied vast. Uitgangspunt was dat, gezien het beschikbare budget, geen offensief beleid gevoerd kon worden om de
doelstellingen uit het Taalunieverdrag te realiseren. We moesten zoeken naar beleidsinstrumenten, waarvoor geen beroep op de begroting gedaan hoefde te worden. Wel werd een begin gemaakt met het herschikken van de middelen binnen
het budget, zodat de financiële beleidsruimte kon worden vergroot. Geleidelijk
aan gingen we langlopende personele verplichtingen afbouwen. Er werd een beroep gedaan op de autonomie van de diverse instellingen en de daarmee gepaard
gaande verantwoordelijkheden.
Met het geld dat vrij kwam, konden nieuwe dingen gedaan worden. Daarbij
werd prioriteit verleend aan landen binnen de EU, aan de VS en aan landen
waarmee historische banden bestonden. Om in te spelen op actuele politieke ontwikkelingen in Midden- en Oost-Europa en op de tendens van internationalisering, stelde het Algemeen Secretariaat in 1992 een aangepaste notitie op met
aandacht voor zowel het universitaire als het niet-universitaire onderwijs Nederlands in het buitenland. De notitie richtte zich op onderwijs, taal (woordenboeken, grammatica’s, terminologie) en op letteren (writers-in-residence, auteursreizen, vertaalbeleid). De notitie vermeldde dat bij het toewijzen van subsidies bezien zou worden of het land waaruit de aanvraag afkomstig was, behoorde tot de
geografische prioriteiten. Deze werden vastgesteld aan de hand van historische,
politieke, economische en culturele overwegingen en werd bepaald door de belangstelling voor de samenwerking en het rendement van die samenwerking.
In de jaren negentig is er veel veranderd in het veld van de neerlandistiek buiten het taalgebied en dus ook in het Taaluniebeleid voor die doelgroep. Na ‘die
Wende’ kregen Midden- en Oost-Europa een andere invulling. Zuid-Afrika
beleefde op 27 april 1994 de eerste democratische parlementsverkiezing en de
activiteiten in Indonesië werden aan de Taalunie overgedragen. Precies deze gebieden mochten op speciale belangstelling van het Comité van Ministers rekenen. Op basis van aparte beleidsnotities stelde het Comité er additionele budgetten voor beschikbaar. We spraken van ‘speciale aandachtsgebieden’.

Twee uitgangspunten en twee pijlers
Geleidelijk ontstond in de jaren ʼ90 een gestroomlijnd en samenhangend beleid
voor het onderwijs Nederlands buiten het taalgebied, gestoeld op twee uitgangspunten en twee pijlers.
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Uitgangspunten
−
−

Er wordt gestreefd naar docenten die dezelfde moedertaal hebben als de studenten in de verschillende landen;
Afdelingen beslissen zelf wat ze nodig hebben. Het is niet de Taalunie die
bepaalt welke boeken er verstuurd worden. De afdelingen Nederlands
krijgen hiervoor jaarlijks een eigen budget van de Taalunie en nemen
zelfstandig besluiten, afgestemd op eigen wensen en behoeften.

Pijlers
−
−

De subsidiesystematiek waarmee we kunnen inspelen op specifieke wensen
en behoeften ter plaatse, waarmee we maatwerk kunnen leveren;
Centrale ondersteuning waarmee we kunnen inspelen op gemeenschappelijke wensen en behoeften, onder andere op het terrein van certificering,
professionalisering van docenten en scholing van studenten.

Actuele ontwikkelingen
Een opvallende ontwikkeling van de laatste jaren is de emancipatie van de neerlandistiek buiten het taalgebied. Zowel inzake onderzoek als onderwijs doet de
kwaliteit van veel buitenlandse afdelingen vandaag zeker niet onder voor instellingen binnen ons taalgebied. Enkele van de betere websites over het Nederlands werden trouwens gemaakt en worden onderhouden in het buitenland.
Dit heeft te maken met een kwalitatieve verdieping van het vak. Het Nederlands is een discipline die belangrijke stof voor onderzoek levert. De kloof tussen de neerlandistiek binnen en buiten het taalgebied is hierdoor stilaan gedicht.
Er zijn zeker verschillen aan te wijzen in objecten van onderzoek en onderwijs,
maar die hangen veeleer samen met de context dan met de kwaliteit. De Taalunie
kan niet anders dan dat toejuichen en stemt haar ondersteunend beleid af op deze
realiteit.
Tot slot verdienen enkele projecten en activiteiten van de Taalunie aandacht
die interessant kunnen zijn voor docenten en studenten Nederlands aan buitenlandse instellingen:
−

−

Het Taaluniecentrum NVT is vanaf het najaar van 2008 gevestigd in
Brussel. Het ondersteunt docenten en studenten Nederlands in het buitenland. Het centrum geeft onder meer informatie over instellingen waar
studenten Nederlands kunnen volgen en over certificaten die ze kunnen
behalen. Daarenboven organiseert het bijscholing voor docenten en kan het
persoonlijk advies verschaffen over studiemateriaal en methodes.
De Kennisbank Neerlandistiek Wereldwijd op de website van de Taalunie
bevat gegevens over instellingen en over onderzoeksgroepen wereldwijd. Je
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kunt er zoeken op personen, instellingen en projecten. De bedoeling is onder
meer het onderlinge contact tussen onderzoeksgroepen te stimuleren.
De Taalunie ondersteunt opleidingen voor literair vertalers. Daarvoor heeft
het samen met de letterenfondsen het Expertisecentrum Literair Vertalen
opgericht. Dat draagt bij aan de opleiding van gekwalificeerde literair vertalers uit en naar het Nederlands, afgestemd op de behoeften in het veld.
Taal- en spraaktechnologie (TST) is één van de speerpunten van de Nederlandse Taalunie. Zij brengt Nederlandse en Vlaamse organisaties en deskundigen bij elkaar om bestaande technieken aan te passen, om onderzoek uit te
voeren en om basisvoorzieningen te maken waarmee TST-producten
gerealiseerd kunnen worden voor het Nederlands. Dit gebeurt onder meer
binnen het STEVIN-programma.
Na het succes van het evenement in Jakarta is besloten ook elders in de wereld Dagen van het Nederlands te organiseren. Eind 2009 is plaats van het
gebeuren New York, waar vierhonderd jaar geleden Hollandse kolonisten
voet aan wal zetten, wat sporen heeft nagelaten in de naamgeving en in de
Engelse taal.
De Europese Federatie van Nationale Taalinstellingen (EFNIL) waar de
Nederlandse Taalunie een voortrekkersrol in speelt, is een plaats voor
uitwisseling van informatie en voor overleg. Ook kleinere talen kunnen zich
er manifesteren, wat zeker van belang is voor de neerlandistiek in Europa.

JAAP GRAVE

Grenzen en mogelijkheden van de geschiedschrijving
van de internationale neerlandistiek
1

Inleiding

In de tijd dat ik aan de universiteit van Leipzig werkte, werd André Jolles (1874–
1946) – ‘Gebildeter Vagant’, de uitgave van de brieven en documenten van André Jolles aangekondigd. Het boek is samengesteld door Walter Thys en verscheen als gezamenlijke publicatie van de Leipziger Universitätsverlag en de
Amsterdam University Press.1 Op initiatief van Frans Hinskens, toentertijd hoogleraar taalkunde in Leipzig, vond er in 2001 een congres plaats. Voor de Duitse
neerlandistiek was Thys’ uitgave belangrijk omdat daarin veel materiaal over de
geschiedenis van de vakgroep Nederlands in Leipzig te vinden is.2 Thys legt zich
niet neer bij de bescheiden rol die bezorgers van correspondentie en documenten
noodgedwongen toekomt: hij neemt in de inleiding een lijst met vragen op waarop hij geen antwoord heeft gevonden en in het nawoord doet hij een aantal voorstellen voor verder onderzoek. Eén voorstel ontbrak – omdat het in die jaren in
de neerlandistiek geen rol van betekenis speelde – en dat had kunnen luiden: met
dit materiaal kan een begin worden gemaakt met de geschiedschrijving van de
neerlandistiek in Duitsland.
Dat betekent overigens niet dat neerlandici in Duitsland daarvoor géén belangstelling voor de geschiedenis van hun vak hadden. Een inventarisatie van de
artikelen over de geschiedenis van de neerlandistiek in Duitsland maakt duidelijk
dat er veel materiaal is over grote vakgroepen als Keulen, Leipzig en Münster.3
Maar daaruit blijkt ook dat de auteurs nauwelijks ingaan op het onderwijs, de institutionele verwikkelingen en de debatten en zwaartepunten in de publicaties.
Daar zijn enkele verklaringen voor. Opvallend in vrijwel alle artikelen is ten
eerste de nadruk op de biografie van de vertegenwoordigers van het vak waardoor er weinig ruimte is voor de continuïteit van thema’s, de methodologie of
aanpassingen aan de politieke context. Ten tweede wordt er onvoldoende rekening mee gehouden dat de neerlandistiek in Duitsland uit de germanistiek is
voortgekomen en sterk door die germanistiek is bepaald, waardoor de inhoud
van de discipline neerlandistiek – net als die van andere disciplines – in de loop
der tijden is veranderd. Aandacht voor institutionele, methodologische en theore1
2
3

André Jolles (1874–1946) – ‘Gebildeter Vagant’. Brieven en documenten bijeengebracht, ingeleid en toegelicht door W. THYS, Amsterdam/Leipzig 2000.
J. GRAVE, Een zwierig danser op strakke koorden, in: Nachbarsprache Niederländisch 17/1–2, 2002, p. 83–94; F. HINSKENS, André Jolles – Van vagant tot
ontheemde, in: Nachbarsprache Niederländisch 17/1–2, 2002, p. 66–82.
J. GRAVE, De lange weg door de instituten. De geschiedenis van de neerlandistiek in
Duitsland. Een inventarisatie, in: Internationale Neerlandistiek 47/2, 2009, p. 40–57.
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tische interacties in de verschillende perioden van de geschiedenis is daarom
noodzakelijk. Dat deze elementen worden verwaarloosd hangt nauw samen met
het negeren van de methodologie zoals die zich in Frankrijk of Duitsland heeft
ontwikkeld. Een andere verklaring is de naoorlogse oriëntatie van de internationale neerlandistiek op de nationale neerlandistiek waar eveneens geen impulsen voor het onderzoek naar de vakgeschiedenis vandaan kwamen.
In dit artikel zal ik een voorstel presenteren voor de geschiedschrijving van de
internationale neerlandistiek. Die hoeft niet bij het nulpunt te beginnen, maar kan
profiteren van ervaringen uit andere filologieën, bijvoorbeeld uit de germanistiek. Ik zal eerst kort de discussies samenvatten over de geschiedschrijving van
de germanistiek en vervolgens de belangrijkste doelen voorstellen waarover daar
consensus heerst. Vervolgens zal ik twee methodologische invalshoeken presenteren die voor het onderzoek naar de geschiedenis van een filologie relevant zijn:
Niklas Luhmanns systeemtheorie en de opvattingen van de wetenschapsfilosoof
Bruno Latour. Doordat er op basis van Luhmanns opvattingen al veelvuldig
onderzoek is gedaan, zal ik uitgebreider ingaan op Latours methodologie en die
aanvullen met vruchtbaar gebleken aanzetten uit ander onderzoek, onder andere
Pierre Bourdieus theorie over het wetenschappelijke veld. Ten slotte volgt een
overzicht van de praktijk van het onderzoek. Ik zal deze punten weliswaar toespitsen op de neerlandistiek in Duitsland maar ze toch zo algemeen proberen te
houden dat ze ook een basis bieden voor de geschiedschrijving van de neerlandistiek in andere landen.

2

Methodologie

In de germanistiek is het onderzoek naar de eigen vakgeschiedenis vanaf de jaren
zeventig van de vorige eeuw steeds belangrijker geworden. Of de historiografie
van de germanistiek nu als de geschiedenis van ideologieën werd beschouwd of
onderzoekers zich vooral richtten op de geschiedenis van theorieën en instituten
(waarbij nieuwe paradigma’s tot nieuwe instituten leiden of bestaande instituten
juist de doorbraak van een paradigma verhinderen), er wordt enerzijds telkens
weer over de basisdoelen gediscussieerd en anderzijds naar een methodologie
gezocht waarin niet alleen de inhoud van de wetenschappelijke werkzaamheden
maar ook de omgeving waarin ze plaatsvinden voldoende aandacht krijgen. Maar
een passende en alomvattende methodologie was en is er niet.
Over de doelen schreven Barner en König in 1996 bijvoorbeeld dat een ‘stärkere Berücksichtigung der Institutionswirklichkeiten, der Lehrpläne und Lektürelisten, der Lehrkörperstrukturen und nicht zuletzt der Studierpraxis’4 wenselijk is, dus een uitbreiding van het onderzoek naar de wetenschappelijke werk-

4

W. BARNER/C. KÖNIG, Einleitung, in: W. BARNER/C. KÖNIG, Zeitenwechsel.
Germanistische Literaturwissenschaft vor und nach 1945, Frankfurt am Main 1996,
p. 9–16, hier p. 15.
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zaamheden. Wilhelm Voßkamps begrip ‘Mehrfachperspektivierung’5 is een pleidooi om de complexe wisselwerkingen tussen wetenschap en de sociale, culturele en politieke context te analyseren en niet alleen aandacht aan de wetenschappelijke doelen, de cognitieve aspecten, te besteden. Overeenstemming is er
grotendeels wel over de basiselementen van de geschiedschrijving van de germanistiek en toegepast op de neerlandistiek zien die er als volgt uit: allereerst
volgt een analyse van de formele structuren en organisatie van een vakgroep of
instituut. Vervolgens wordt het onderzoek en onderwijs geanalyseerd. Daarbij
gaat het enerzijds om de verschillende theoretische uitgangspunten en onderwerpen in monografieën en artikelen en anderzijds om de inhoud van de colleges. Dat betreft niet alleen taal- en literatuurwetenschap, maar ook taalverwerving en cultuurkunde, vakken die kenmerkend zijn voor de internationale neerlandistiek. Een derde doel betreft de analyse van de leden van de instituten of
discipline: onderzoek naar de biografieën en de reconstructie van (inter)nationale netwerken van de individuele neerlandici. Er kan rekening worden gehouden met neerlandici die niet aan een instituut zijn verbonden, maar daarbuiten onderzoek doen. Dat geldt in Duitsland recentelijk ook voor vrouwen,
leraren, joodse en marxistische intellectuelen, literatuurcritici en vertalers die
geen toegang kregen tot de academische instituten, maar wel deel van de
discipline uitmaakten.6
Toch kunnen de doelen van de geschiedschrijving van de germanistiek niet
zonder aanpassingen en uitbreidingen op de internationale neerlandistiek worden
overgezet. Er moet een extra doel aan worden toegevoegd dat specifiek is voor
de internationale neerlandistiek: de analyse van de professionele activiteiten van
neerlandici buiten de universiteit. Daarbij kan worden gedacht aan vertalingen,
voor- en nawoorden en lezingen van neerlandici voor een breder publiek. Deze
activiteiten verwijzen naar hun rol als bemiddelaar van de Nederlandstalige
cultuur in het buitenland. De internationale neerlandistiek – de vakgroepen en de
wetenschappers – kan als een bemiddelende instantie van mentaliteiten en opvattingen worden beschouwd. Er zal aandacht moeten zijn voor de wijze waarop
deze bemiddelaars de verschillende ‘nationale geheugens’ waarover zij idealiter
beschikken (Vlaanderen, Nederland en het land waar zij werkzaam zijn), met
elkaar verbinden. Verder zal er in het onderzoek rekening mee moeten worden
gehouden dat de neerlandistiek in Duitsland lange tijd organisatorisch en inhoudelijk tot de germanistiek werd gerekend: de meeste kleine afdelingen Nederlands – net als scandinavistiek, Neder-Duits en volkskunde – waren onderdeel
van de grotere vakgroepen germanistiek en tot ver in de twintigste eeuw werd er
niet altijd een verschil gemaakt tussen de Duitse en Nederlandse filologie. Maar
er is ook altijd een band met de nationale neerlandistiek geweest. Daarom is voor
5

6

W. VOSSKAMP, Literaturwissenschaft als Geistesgeschichte. Thesen zur Literaturwissenschaft nach dem Zweiten Weltkrieg, in: P. WEINGART/W. PRINZ (red.), Die sog.
Geisteswissenschaften. Innenansichten, Frankfurt am Main 1990, p. 240–247, hier
p. 240.
C. KÖNIG, Einleitung, in: C. KÖNIG (red.), Internationales Germanistenlexikon 1800–
1950. Bd. 1 A-G, Berlin 2003, p. IX–XXVIII.
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internationale varianten van kleine filologieën een comparatistische werkwijze
zinvol waarbij wordt onderzocht of het vak onder invloed van de dominante
nationale filologie – in Duitsland de germanistiek – een in vergelijking met de
neerlandistiek in Nederland en Vlaanderen eigen profiel heeft ontwikkeld.
Hoewel er geen methodologie is waarin alle elementen en doelen van een filologie een plaats vinden, bieden de volgende methodologieën voldoende ruimte
aan de eerder beschreven doelen: Pierre Bourdieus theorie over het wetenschappelijke veld, Niklas Luhmanns systeemtheorie en Bruno Latours methodologie.
Bourdieus veldtheorie, die in diverse inleidingen van handboeken voor sociologie en literatuurwetenschap te vinden is, zal ik hier niet herhalen,7 maar er later
(zie deel 4: ‘Perioden en cesuren’) kort op terugkomen. In het model van Luhmanns systeemtheorie8 is het mogelijk de relatie tussen de inhoud van wetenschap (de verandering van theorieën, methoden en inhoud) en de activiteiten van
wetenschappers als sociale groep te beschrijven. In de systeemtheorie wordt
wetenschap weliswaar als een gesloten systeem beschouwd dat over een eigen
code en semantiek beschikt maar dat betekent niet dat ze geïsoleerd is. Ze neemt
structurele veranderingen buiten het eigen systeem waar en verwerkt deze. Deze
externe invloeden noemt Luhmann ‘Irritationen’ en de plaats waar op deze irritaties wordt gereageerd zijn de organisaties, de open ‘Schnittstellen’ aan de randen
van de systemen. Daar heeft de uitwisseling tussen wetenschap en maatschappij
plaats in de vorm van eisen die ze aan elkaar stellen en het werk dat wordt
verricht. Luhmanns systeemtheorie biedt een oplossing voor het probleem dat
Voßkamp signaleerde en waarnaar ik zojuist verwees: aandacht voor de cognitieve aspecten en de context. Maar de systeemtheorie, gekoppeld aan het begrip
organisatie zoals Andreas Pilger9 dat voor de germanistiek heeft gedaan, biedt
geen oplossing voor de volgende twee punten van het onderzoek: allereerst voor
de periode waarin de neerlandistiek nog geen academische discipline was en er –
net als voor de meeste filologieën in de negentiende eeuw – eerder sprake was
van een los gestructureerd netwerk. Ten tweede voor de analyse van neerlandici
als bemiddelaars buiten de universiteiten. Oplossingen voor dit methodologische

7

8

9

Zie voor zijn theorie over het wetenschappelijke veld: P. BOURDIEU, The specificity of
the scientific field, in: C. LEMERT (red.), French Sociology. Renewal and rupture
since 1968, New York 1981, p. 257–293; P. BOURDIEU, Homo academicus. Deutsch
von Bernd Schwibs, Frankfurt am Main 1988; P. BOURDIEU, Opstellen over smaak,
habitus en het veldbegrip. Gekozen door Dick Pels. Vertaald uit het Frans door Rokus
Hofstede et al., Amsterdam 1989.
Zie: N. LUHMANN, Die Wissenschaft der Gesellschaft, Frankfurt am Main 1992a;
N. LUHMANN, Die Universität als organisierte Institution, in: A. DRESS/E. FIRNHABER/H. VON HENTIG/D. STORBECK, Die humane Universität. Bielefeld 1969–1992.
Festschrift für Karl Peter Grotemeyer, Bielefeld 1992b, p. 54–61; N. LUHMANN, Die
Gesellschaft und ihre Organisationen, in: H.U. DERLINE/U. GERHARDT/F.W.
SCHARPF (red.), Systemrationalität und Partialinteresse. Festschrift für Renate
Mayntz, Baden-Baden 1994, p. 189–201.
A. PILGER, Germanistik an der Universität Münster. Von den Anfängen um 1800 bis
in die Zeit der frühen Bundesrepublik, Heidelberg 2004.
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probleem kunnen in de richting van een overkoepelende netwerkanalyse worden
gezocht.
De laatste methodologie – ook chronologisch na de dominantie van de epistemologische en sociologische vraagstellingen naar de aard en ontwikkeling van
wetenschap – is afkomstig uit Bruno Latours Pandora’s Hope. Essays on the
Reality of Science Studies (1999), een voortzetting en uitbreiding van Latours
eerdere werken Science in Action (1987) en We have Never Been Modern
(1993). De constructivist Latour, samen met onder anderen Michel Callon de
grondlegger van de ‘Actor-Network Theory’, is in het bijzonder geïnteresseerd
in strategieën en ‘Translations’ in de wetenschap, in de doorbreking van traditionele grenzen en afbakeningen. Hij beklemtoont dat wetenschap niet in een
vacuüm plaatsheeft, maar onder invloed van een groot aantal uiteenlopende
factoren en zowel menselijke als niet-menselijke actoren een actieve bijdrage aan
de sociale praktijken levert.
Latour vraagt zich in Pandora’s Hope af hoe wetenschap functioneert en is
zich ervan bewust dat het niet mogelijk is om alle elementen te beschrijven die
het wetenschappelijk werk verklaren of die tot het wetenschappelijke werk behoren. Toch kun je, betoogt hij, in grote lijnen de aspecten beschrijven waarmee
iedere onderzoeker rekening moet houden en op welke aspecten hij gelijktijdig
moet letten als hij een ‘goede’ wetenschapper wil zijn. Zijn model biedt een
vruchtbaar kader voor de analyse van wetenschappelijke disciplines die zelfstandig worden of aan grote veranderingen onderhevig zijn – zoals de Duitstalige
neerlandistiek die zich aan het begin van de vorige eeuw losmaakte van de germanistiek en die – zoals zal blijken in deel 4 ‘Perioden en cesuren’ – aan steeds
nieuwe externe invloeden werd blootgesteld en met interne wijzigingen te maken
had.
Volgens Latour bestaat wetenschap uit de volgende vijf typen activiteiten,
waarbij iedere activiteit even belangrijk is en ‘terugstroomt’ in zichzelf en in de
andere: de ‘Mobilization of the World’, de ‘Autonomization’, de ‘Alliances’, de
‘Public Representation’ en de ‘Links and Knots’. Bij de toelichting van deze
circuits (Latour heeft het over ‘Loops’) zal ik tevens vermelden op welke wijze
ze op de geschiedschrijving van de internationale neerlandistiek kunnen worden
toegepast.
Het beginstadium van wetenschap of de oprichting van een nieuwe discipline
valt bij Latour onder de ‘Mobilization of the World’. Voor disciplines als de natuurwetenschappen gaat het daarbij om instrumenten en laboratoria. Voor de
geesteswetenschappen kan worden gedacht aan een verzameling materiaal die in
musea wordt tentoongesteld of de opzet van bibliotheken. Zoals een atlas de wereld in miniatuur weergeeft, doen literatuurgeschiedenissen, encyclopedieën of
woordenboeken dat met kennis of taal.
Bij het tweede punt, de ‘Autonomization’ van een discipline, luidt de centrale
vraag op welke wijze een discipline onafhankelijk wordt, ze collega’s of bestuurders van haar bestaansrecht kan overtuigen en eigen criteria ontwikkelt waarmee
zij zichzelf beoordeelt. Latour benadrukt – en dat is kenmerkend voor de dynamiek van zijn model – dat conflicten tussen faculteiten geen rem op de ontwik-
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keling van wetenschap vormen, maar juist stimulerend zijn doordat anderen van
nieuwe inzichten moeten worden overtuigd. Vragen die hierbij een rol spelen
zijn onder meer op welke wijze waarden en criteria voor een eigen discipline
worden ontwikkeld en er een monopolie van competentie wordt afgedwongen.
Tot dit circuit behoort voor de wetenschapsgeschiedenis de analyse van de geschiedenis van wetenschappelijke instituten en wetenschappelijke professies.
Maar zonder ‘Alliances’, betoogt Latour, kun je geen autonome disciplines
stichten of nieuwe instituten oprichten. Ze zijn van centrale betekenis voor het
autonomiseringsproces van disciplines of de oprichting van nieuwe instituten.
Wetenschappers zullen hun discipline in een zo groot mogelijke context moeten
plaatsen om te kunnen (voort)bestaan. De steun van de overheid, de industrie of
het onderwijs is daarbij essentieel. Voor de geschiedschrijving van de neerlandistiek gaat het hierbij bijvoorbeeld om het cultuur- en onderwijsbeleid van de
landen waarin het vak wordt beoefend (men moet anderen – politici, universiteitsbesturen en collega’s – van de noodzaak van de neerlandistiek zien te overtuigen en een context creëren voor de eigen discipline). Ook de internationale en
nationale netwerken van wetenschappers vallen onder deze activiteit.
De volgende ‘Loop’ in Latours model betreft de ‘Public Representation’ van
wetenschap. Het betreft de relatie die wetenschappers met de wereld buiten hun
academische wereld onderhouden: met de media, andere experts en niet-wetenschappers. Deze ‘Loop’, schrijft Latour, vereist van wetenschappers net als bij de
andere ‘Loops’ geheel andere vaardigheden die losstaan van de andere, maar er
toch nauw mee samenhangen. Vragen die hier een rol spelen zijn bijvoorbeeld
welke representatie maatschappijen van wetenschap hebben gevormd, de mate
van vertrouwen die maatschappijen in wetenschap hebben en of dat in verschillende perioden en disciplines kan worden gemeten. Voor een klein vak als de internationale neerlandistiek is de ‘Public Representation’ van groot belang vooral
ook omdat de neerlandistiek in Duitsland in tegenstelling tot bijvoorbeeld de germanistiek lange tijd geen docenten opleidde (die ‘Alliance’ is pas later gekomen). De lezingen en publicaties van neerlandici voor een groter publiek (zoals
tekstedities, literatuurgeschiedenissen, vertalingen, woordenboeken en voor- en
nawoorden van literaire werken) maken er bijvoorbeeld ook deel van uit.
Deze vier activiteiten zijn nauw verbonden met een knoop in het midden, de
‘Links and Knots’. Dat is het ‘pumping heart’ of een ‘knot’, zoals Latours metaforen luiden, een kern die de onderlinge band tussen de andere activiteiten verstevigt. Als die er niet zou zijn, zouden de andere vier circuits ‘doodbloeden’:
ontevreden collega’s zouden bijvoorbeeld opstappen en de allianties en het publiek zouden hun belangstelling verliezen. Het zijn concepten en theorieën die
een collectief bijeenhouden.
In tegenstelling tot Luhmanns hechte theoretische bouwwerk, hoge abstractiegraad en de talrijke werken die als inleiding op zijn theorieën zijn verschenen, is
Latours studie toegankelijker. Hoewel ze nog niet op de geschiedschrijving van
filologieën is toegepast, circuleert ze wel binnen het academische, filologische
circuit. Ondanks de verschillen tussen de methodologie van Luhmann en Latour
is er – zoals ik duidelijk heb gemaakt – in beide ruimte voor de analyse van de
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structuren, de organisatie, onderwijs en onderzoek, de leden en voor de onderlinge samenhang van deze elementen. Beiden gaan er bovendien ook vanuit –
maar dat inzicht bestaat al langer – dat (de ontwikkeling van) wetenschappelijke
kennis niet losstaat van de sociale, politieke en culturele context waarbinnen wetenschap functioneert. Latour doet dat nadrukkelijker door erop te wijzen dat
internalisme (ontwikkelingen van wetenschap worden verklaard vanuit de wetenschap zelf) en externalisme (ontwikkelingen worden verklaard door naar de context kijken) geen tegenstellingen zijn maar via een model van ‘Translation’ nauw
met elkaar samenhangen. Zijn model is sterk gericht op de dynamiek binnen en
buiten een wetenschappelijke discipline. In tegenstelling tot Luhmanns systeemtheorie biedt Latours methodologie expliciet ruimte aan de ‘Public Representation’ en is dat element niet geïsoleerd maar onlosmakelijk verbonden met
de andere activiteiten.

3

Vakgroepen en materiaal

Het volgende deel van deze bijdrage is gewijd aan de praktische uitvoering. De
vragen die hier ter sprake komen, zijn weliswaar specifiek voor de geschiedschrijving van de neerlandistiek in Duitsland, maar ze kunnen gemakkelijk aan
de positie en geschiedenis van de neerlandistiek in andere landen worden aangepast. Onder de praktische uitvoering vallen de vier eerder genoemde elementen: de analyse van de structuren en organisatie, van het onderzoek en onderwijs,
van de neerlandici zelf en van de buitenuniversitaire activiteiten. Hier gaat het
om de keuze van de te analyseren vakgroepen en het materiaal.
Om veranderingen in de doelen te kunnen vaststellen is het niet zinvol alle
vormen van neerlandistiek aan Duitse universiteiten in de geschiedenis te
analyseren, maar alleen de vakgroepen die over een lange traditie van neerlandistiek beschikken. In Duitsland zijn dat Bonn, Berlijn, Frankfurt am Main, Leipzig, Hamburg, Keulen, Münster, Göttingen, Marburg en Kiel, vakgroepen of
lectoraten die – afgezien van Bonn – in het eerste kwart van de vorige eeuw zijn
ontstaan. Er zijn in de te onderzoeken periode buiten deze tien universiteiten
geen nieuwe vakgroepen Nederlands opgericht of hoogleraren neerlandistiek
benoemd. Dat betekent dat de eventuele vernieuwingen binnen die vakgroepen
en niet door de oprichting van nieuwe vakgroepen aan andere universiteiten
hebben plaatsgehad. De analyse van de zojuist genoemde elementen volgt aan de
hand van materiaal dat te vinden is in archieven in Leiden (archief van de
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde), Den Haag (Letterkundig Museum),
Amsterdam (KNAW), Gent (archief van de Koninklijke Academie van Wetenschappen) en Antwerpen (AMVC). Voor Duitsland is Marbach belangrijk waar
het Deutsche Literaturarchiv is gevestigd met de Arbeitsstelle für die Erforschung der Geschichte der Germanistik. Dit materiaal vormt mede de basis voor
de analyse van de biografie van de neerlandici: hun loopbaan, lidmaatschappen
van academies, van taal- en literatuurwetenschappelijke verenigingen of onderzoeksgroepen en een reconstructie van hun netwerken. Als voorbeeld van de ele-
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menten die tot de biografie behoren, kan het Duitse Internationale Germanistenlexikon gelden of het minder uitvoerige Bio- en bibliografisch lexicon dat in
2004 in Nederland is gelanceerd.
De analyse van het structuurniveau, de organisatie van de neerlandistiek, is in
de periode dat de neerlandistiek als discipline aan universiteiten bestaat gebaseerd op materiaal dat allereerst in de archieven van de betreffende universiteiten
ligt en ten tweede – en dan betreft het materiaal dat onder meer betrekking heeft
op het onderwijs-, cultuur- en wetenschapsbeleid – in de centrale archieven van
de deelstaten. Het gaat hierbij om benoemingsprocedures, financiële middelen,
leerplannen, een inventarisatie van medewerkers en eventuele dissertaties.
De laatste bronnen zijn de wetenschappelijke publicaties in tijdschriften en
monografieën. Tijdschriften zijn essentieel omdat ze centra en organisatoren van
wetenschappelijke communicatie zijn en onder meer netwerken duidelijk maken.
Onderzoek naar inhoud en methodologie van de publicaties richt zich op de belangrijkste tijdschriften uit deze periode. Voor Nederland en Vlaanderen zijn dat
onder meer Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde, Leuvense Bijdragen, Dietsche Warande (en Belfort), De Gids, De Nederlandsche Spectator,
Nederland, Handelingen van de Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij
voor Taal-, Letterkunde en Geschiedenis en de Algemene Konst- en Letterbode.
Verder worden vertalingen van bellettrie, voor- en of nawoorden en literaire
publicaties van neerlandici geïnventariseerd. Om verschillen en overeenkomsten
in de methodologie en onderwerpen tussen de neerlandistiek in Duitsland en het
Nederlandse taalgebied vast te kunnen stellen, wordt er gezocht naar equivalente
Duitse tijdschriften.

4

Perioden en cesuren

Het laatste punt betreft de perioden en de cesuren. Zinvoller dan een analyse en
beschrijving van de complete geschiedenis van de neerlandistiek is de concentratie op cesuren. König noemt de belangrijkste elementen van een cesuur: er
vindt een herordening en reconstructie plaats, ze maakt duidelijk welke ontwikkelingen als continu of discontinu worden opgevat en ze bepaalt de identiteit na
de breuk.10 Tijdens deze omwentelingen staat een discipline of instituut ter discussie en juist dan worden de doelen en de taken van een vak aan een nadere
beschouwing onderworpen. In Duitsland zijn dat de jaren rond 1900, 1918, 1933
en 1945. Doordat de veranderingen in en buiten de wetenschap niet synchroon
verlopen, worden de vijf jaar voor en na die cesuren ook geanalyseerd (en de jaren 1924–1928 die anders in een lange periode zouden wegvallen). Tijdens die
cesuren worden niet alleen de vier eerder genoemde doelen geanalyseerd, maar
zijn er ook specifieke vraagstellingen voor de verschillende perioden.
Het zal duidelijk zijn dat de cesuren nauw samenhangen met de kern van de
hier genoemde methodologieën: of het nu verschuivingen binnen het systeem
10

W. BARNER/C. KÖNIG, Einleitung.
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wetenschap of externe invloeden, van andere systemen, op de wetenschap zijn
(Luhmanns ‘Irritationen’), nieuwe ‘Translations’ en verschuivingen binnen de
‘Loops’ van Latours model, ze brengen een kentering teweeg en herschikken de
identiteit van het vak. Ook Bourdieus methodologie over het wetenschappelijke
veld is geschikt om veranderingen tijdens en rond de cesuren te beschrijven.
Daarbij gaat het om de concurrentie- en belangenstrijd tussen de gearriveerde
groep (en verschuivingen daarbinnen) en de nieuwkomers met hun eigen strategieën, het gebruik van hun kenniskapitaal, schoolvormingen, de eventuele
wijzigingen van de definitie van wetenschap zelf en de strategieën van uitsluiting
die daarmee gepaard gaan. Verhelderend voor de analyse van de vertegenwoordigers van de internationale neerlandistiek is ten slotte Bourdieus begrip ‘habitus’. Het is belangrijk rekening te houden met de nationale habitus en de wetenschappelijke socialisatie van de betreffende wetenschapper – die in sommige
gevallen afkomstig is uit Nederland en Vlaanderen. Het gaat om de analyse van
zijn plaats en banden in een veld of een sociaal systeem: allereerst in een persoonlijk netwerk en ten tweede in een nationaal en internationaal academisch en
literair veld of systeem.
Voor de neerlandistiek in Duitsland is er in de negentiende eeuw allereerst een
lange periode waarin ze deel uitmaakte van de germanistiek, en dat was hoofdzakelijk mediëvistiek. Hier gaat het om de betekenis van het Middelnederlands
en Middelnederlandse teksten in de academische germanistiek en de zogeheten
‘wilde Germanistik’ van Jacob Grimm en Karl Lachmann buiten de organisaties.
Belangrijk is de rol van wetenschappers als Jacob Grimm, Hoffmann von Fallersleben en Franz Bopp, hun contacten met collega’s in Nederland en Vlaanderen (hun netwerk) en het eerste congres van de germanisten dat in 1846 in
Frankfurt plaatsvond met deelnemers uit Nederland.
In de periode 1900 tot 1918 ontwikkelt de neerlandistiek zich in Duitsland tot
een zelfstandig vak en worden de eerste hoogleraren en lectoren in Bonn
(Johannes Franck in 1886) en Berlijn (Josef van de Weijer in 1910) benoemd. De
‘Autonomization’ is in deze periode van groot belang. Vragen die daarbij een rol
spelen luiden onder meer of de neerlandistiek eigen criteria ontwikkelt en zich
ook inhoudelijk van de germanistiek emancipeert door aansluiting te zoeken bij
onderzoeksvragen en discussies in Nederland en Vlaanderen of door eigen
accenten te zetten. Rond 1900 heeft een duidelijke cesuur plaats: democratisering van het Hoger Onderwijs, groei van het aantal studenten, taalwetenschap,
mediëvistiek en ‘Neugermanistik’ ontstaan als zelfstandige onderzoeksgebieden,
discussies over nieuwe theorieën, methoden en de invoering van de vergelijkende literatuurwetenschap, verbetering van het vreemde talenonderwijs, sterke
invloed van de nationalistische germanistiek (waardoor de vergelijkende literatuurgeschiedenis geen zelfstandige discipline wordt) en de introductie van het
begrip ‘Literaturwissenschaft’. De filologieën beginnen zich te specialiseren en
krijgen concurrentie van onder andere filosofie en linguïstiek.11 Verder is het in
11

Zie: C. KÖNIG/E. LÄMMERT (red.), Konkurrenten in der Fakultät. Kultur, Wissen und
Universität um 1900, Frankfurt am Main 1999.
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deze jaren opvallend dat er veel Duitse literatuurgeschiedenissen verschijnen die
onder invloed van het toenemende nationalisme ook aandacht besteden aan
Nederlandstalige literatuur, in het bijzonder uit Vlaanderen. Daar, zo luidde de
opvatting, werd de strijd om de hegemonie tussen het Romaanse en Germaanse
volkskarakter gevoerd.12
Rond 1918 (periode 1918–1933, met een cesuur rond 1918) worden er veel
nieuwe lectoren Nederlands benoemd. Veel van deze nieuwe lectoren zijn afkomstig uit Vlaanderen en daaruit kan worden geconcludeerd dat het netwerk dat
tijdens de Eerste Wereldoorlog tussen Duitsers en Vlamingen was ontstaan, ook
na 1918 nog intact was. André Jolles werd bijvoorbeeld in 1917 in Leipzig benoemd, René van Sint-Jan in 1920 in Münster, Raf Verhulst in 1921 in Göttingen en Albert Vlamynck in 1928 in Kiel.13 Voor deze periode worden ook het
uitgebreide politieke en culturele netwerk tussen Duitsland en Vlaanderen, en in
geringere mate Nederland (waarbij kan worden gedacht aan de opvattingen van
de ‘Alldeutscher Verband’, het pangermanisme, disciplines als Neder-Duits en
Volkskunde en de rol van de ‘aldietse’ beweging van C. Hansen), en de positie
van de nieuwe neerlandici in het internationale en nationale academische en
literaire systeem onderzocht. De verhouding tussen politiek, cultuur en wetenschap heeft onlangs nieuwe impulsen gekregen door de publicatie van een verzameling artikelen over de ‘Westforschung’, een pendant van de ‘Ostforschung’.
Het betreft interdisciplinair en internationaal onderzoek waartoe nieuwe disciplines als ‘Volks- en Rassenkunde’ en ‘Kulturraumforschung’ behoren.14
In de volgende periode, de jaren 1933 tot 1945 met een cesuur rond 1933, is
het opvallend dat in de artikelen over de geschiedenis van de neerlandistiek het
Derde Rijk vrijwel ontbreekt. Recentelijk is er wel het een en ander over gepubliceerd, zoals de brieven en documenten van en over Jolles15, onderzoek naar de
‘Westforschung’16 en een beschrijving van de neerlandistiek in Keulen.17 De
analyse van het materiaal uit deze periode zal moeten verduidelijken of de these
die Voßkamp voor de germanistiek heeft opgesteld ook voor de neerlandistiek in
12

13
14
15
16
17

U. KLOOS, Niederlandbild und deutsche Germanistik 1800–1933. Ein Beitrag zur
komparatistischen Imagologie, Amsterdam/Atlanta 1992; C. TER HAAR, Nicht nur ein
Appendix – Zur Relation zwischen Germanistik und Niederlandistik, in: F. FÜRBERTH
e.a. (red.), Zur Geschichte und Problematik der Nationalphilologien in Europa, 150
Jahre Erste Germanistenversammlung in Frankfurt am Main (1846–1996), Tübingen
1998, p. 697–714.
Zie: W. DOLDERER, Activistische ballingen in Duitsland na de Eerste Wereldoorlog,
in: Wetenschappelĳke Tĳdingen 59/2, 2000, p. 67–98.
B. DIETZ/H. GABEL/U. TIEDAU (red.), Griff nach dem Westen. Die Westforschung der
völkisch-nationalen Wissenschaften zum nordwesteuropäischen Raum (1919–1960),
Münster/New York/München/Berlin 2003.
W. THYS, André Jolles (1874–1946).
B. DIETZ/H. GABEL/U. TIEDAU (red.), Griff nach dem Westen.
M. BAERLECKEN/U. TIEDAU, Das Deutsch-Niederländische Forschungsinstitut an der
Universität Köln 1931–1945 und der Aufbau des Faches Niederlandistik in der
frühen Bundesrepublik, in: B. DIETZ/H. GABEL/U. TIEDAU (red.), Griff nach dem
Westen, p. 852–885.
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Duitsland geldt. Hij betoogt dat de germanistiek rond 1933 werd gekenmerkt
door de ‘Doppelheit von wissenschaftsgeschichtlicher Kontinuität und politischer Diskontinuität’.18 Het gaat concreet om de vraag in hoeverre de geesteswetenschappen vatbaar waren voor nationalistische of ‘völkische’ theorieën. De
basis voor de vergelijkende beschrijving van de geschiedenis van de neerlandistiek in deze periode vormen uitgebreide studies over de geschiedenis van de germanistiek19 en de anglistiek en de romanistiek in Duitsland.20
De laatste periode beslaat de jaren 1945 tot circa 1960 en de cesuur ligt rond
1945. Hier volgde de denazificatie en de uitbreiding van universiteiten. Of er na
1945 sprake is van continuïteit of discontinuïteit in onderzoek en onderwijs van
de neerlandistiek (en er een herdefiniëring van de begrippen wetenschap en neerlandistiek plaatshad), zal de analyse van de situatie aan de universiteiten in onder
andere Bonn, Berlijn, Leipzig, Keulen en Münster moeten verduidelijken. In
deze periode wordt tevens de ontwikkeling van de neerlandistiek in een gedeeld
Duitsland geanalyseerd. Het onderzoek eindigt met de oprichting van de instituten voor Nederlands aan de universiteiten van Keulen (1965) en Münster
(1965). Dat heeft praktische redenen: onderzoek naar de jaren daarna wordt onder meer belemmerd door het embargo op de openbaarmaking van gegevens in
archieven.

5

Besluit

De positieve reacties op het congres Geschiedenis van de extramurale neerlandistiek in Europa, dat in mei 2008 te Berlijn plaatsvond, maken duidelijk dat de
belangstelling van de internationale neerlandistiek uit Europa voor de eigen vakgeschiedenis toeneemt. Om de geschiedenis, het eigen profiel en de positie van
de internationale neerlandistiek te onderzoeken, is het, zoals ik duidelijk heb gemaakt, noodzakelijk in te gaan op de verhouding tot twee dominante nationale
filologieën, de neerlandistiek in het Nederlandstalige gebied en de nationale filologie in het land waar het onderzoek naar de neerlandistiek wordt gedaan – drie
filologieën die zich in een dynamisch proces bevinden.
De geschiedschrijving van de internationale neerlandistiek bestaat uit de volgende elementen: de analyse van de formele structuren van de organisatie of discipline, van de doelen van de neerlandistiek (onderzoek en onderwijs, inclusief
taalverwerving en cultuurkunde) en een analyse van de leden en hun netwerken
(eventueel ook van neerlandici daarbuiten). Verder worden de activiteiten van
18
19
20

W. VOSSKAMP, Kontinuität und Diskontinuität. Zur deutschen Literaturwissenschaft
im Dritten Reich, in: P. LUNDGREEN (red.), Wissenschaft im Dritten Reich, Frankfurt
am Main 1985, p. 140–162, hier p. 152.
W. BARNER/C. KÖNIG, Einleitung; G. BOLLENBECK/C. KNOBLOCH (red.), Semantischer Umbau der Geisteswissenschaften nach 1933 und 1945, Heidelberg 2001.
F.R. HAUSMANN, Vom Strudel der Ereignisse verschlungen. Deutsche Romanistik im
Dritten Reich. Frankfurt am Main 2000; F.R. HAUSMANN, Anglistik und
Amerikanistik im Dritten Reich, Frankfurt am Main 2003.

30

Jaap Grave

neerlandici buiten de universiteit, een specifiek doel van de internationale neerlandistiek, geanalyseerd. Vervolgens heb ik twee methodologieën – Luhmann en
Latour – gepresenteerd en ben kort ingegaan op Bourdieus veldtheorie die het
kader van dit onderzoek kunnen vormen. Daarbij is een keuze voor de methodologie van Latour geen beslissing tegen de systeemtheorie van Luhmann of de
theorie van Bourdieu. Ze hebben verschillende zwaartepunten en Latours model
is opener dan het systeem van Luhmann. Een analyse van de niet-institutionele
neerlandistiek en de buitenacademische activiteiten van de internationale neerlandistiek vereist, zoals ik heb betoogd, een andere of extra methodologische
invalshoek dan bijvoorbeeld Luhmanns systeemtheorie.
Om niet alle vormen van neerlandistiek in Duitsland in de gehele periode van
circa honderdvijftig jaar te onderzoeken heb ik allereerst een keuze gemaakt
voor universiteiten met de langste traditie van neerlandistiek. Königs definitie
van cesuren is vervolgens geschikt voor een concentratie op essentiële perioden
waar wijzigingen binnen de wetenschap en de externe invloed op de wetenschap
plaatsvinden. De verschuivingen binnen en buiten de wetenschap tijdens die cesuren hangen nauw samen met de kern van de hier genoemde methodologieën.
De analyse van de internationale neerlandistiek in de verschillende Europese
landen is vanzelfsprekend pas een eerste stap die veel perspectief biedt. Op basis
daarvan kan uiteenlopend onderzoek worden gedaan dat uitstekend past in het
profiel van de internationale neerlandistiek. Er kan bijvoorbeeld worden gekeken
naar de overeenkomsten en verschillen tussen de internationale neerlandistiek in
de verschillende Europese landen, naar de relatie tussen de veranderingen in de
internationale neerlandistiek en die in de cultural transfer vanuit het Nederlandstalige gebied naar het buitenland en, ten derde, naar verschillen en overeenkomsten tussen de positie van de internationale neerlandistiek en de Europese
filologieën in het Nederlandse taalgebied.
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Summary
This article focuses on the theory and practice of the historiography of international Dutch Studies. Besides presenting a number of methodological approaches
relevant for research, I shall provide a synopsis of research practice. Although
the latter focuses on Dutch Studies in Germany, it can also serve as a basis for
the historiography of Dutch Studies in other countries.

Zusammenfassung
Dieser Artikel befasst sich mit der Geschichtsschreibung zur internationalen Niederlandistik in Theorie und Praxis. Einerseits präsentiere ich einige für die
Forschung relevante methodologische Gesichtspunkte, andererseits liefere ich
einen Abriss zur Forschungspraxis. Obwohl bei Letzterem der Schwerpunkt auf
der Niederlandistik in Deutschland liegt, kann dieser Überblick als Grundlage
für die Geschichtsschreibung der Niederlandistik in anderen Ländern dienen.

HANS BEELEN

Het ontstaan van extramurale neerlandistiek
in de grensstreek: Noordwest-Duitsland
1

Inleiding

Het is met name bij ronde jaartallen een goed academisch gebruik om terug te
kijken op de geschiedenis van de eigen vakgroep en aan de hand van jaartallen
en gebeurtenissen alles mooi op een rijtje te zetten: de mijlstenen en wapenfeiten, de groei en expansie, de statistieken van afgestudeerden, de publicaties en
promoties, de voortgang en het succes, en soms ook de tegenslagen en de teleurstellingen. Hoe interessant dergelijke vakhistorische bijdragen voor de collega’s
in het veld en voor het nageslacht ook mogen zijn, het achterliggende ontwikkelingsmodel van zulke celebrerende succesverhalen is veelal ideologisch gekleurd, om niet te zeggen teleologisch, want het gaat uiteindelijk om de vraag:
hoe hebben we, denkend vanuit de eigen vakdiscipline en vanuit de eigen nationale identiteit, kunnen bereiken waar we nu, anno 2010, misschien een beetje
trots op mogen zijn.
In deze bijdrage over de geschiedenis van de vakgroep Nederlands aan de universiteit van Oldenburg, waar ik zelf werkzaam ben, sla ik daarom een andere
weg in. Het historisch vertrekpunt is niet het heden, maar het verleden zelf, namelijk de tijd toen er in Oldenburg zelfs nog geen universiteit was en bijgevolg
ook geen vakgroep Nederlands bestond. De vraagstellingen luiden: wie is er destijds op het idee gekomen, van wie is het initiatief uitgegaan en met welke argumenten heeft men destijds besloten om aan de Oldenburgse universiteit het vak
neerlandistiek op te zetten? Er zijn verschillende redenen waarom ik heb gekozen voor deze ab ovo-benadering:
In het algemeen kan worden gesteld dat iedere vakgroep Nederlands in het
buitenland er ooit niet is geweest en ergens een beginpunt moet hebben. Het is
boeiend na te gaan, ook met het oog op het ontstaan van nieuwe vakgroepen in
de toekomst, wat voor soort mensen het zijn die hiervoor belangstelling hebben
en waar het institutionele en persoonlijke draagvlak ligt.
Iets bijzonders aan de universiteit Oldenburg is daarbij de ligging in de grensstreek. Oldenburg ligt ongeveer 65 km van de Nederlandse grens af. Ik wil kijken of overwegingen van regionale en lokale aard, die te maken hebben met de
nabijheid van Nederland en het Nederlands taalgebied, bij het ontstaan van invloed zijn geweest.
Een praktische, maar niet onbelangrijke overweging ten slotte is de aanwezigheid van bronnenmateriaal. Omdat de Oldenburgse universiteit en de vakgroep
tamelijk jong zijn, is het archiefmateriaal nog volop aanwezig en betrekkelijk gemakkelijk toegankelijk. Informatie uit gedrukte bronnen kan aldus worden aan-
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gevuld en genuanceerd. Ook mondelinge inlichtingen van personen die het nog
hebben meegemaakt, blijken het verhaal scherper te stellen.

2

De beginsituatie: de jonge Universität Oldenburg

De universiteit Oldenburg is op 5 december 1973 opgericht als een van de vele
zogenaamde Neugründungen van die tijd als universiteit voor de eigen regio. In
de eerste opbouwfase van de universiteit, waarin ook de oprichting van de neerlandistiek valt, ging het vooral om het opzetten van studierichtingen, het schrijven van curricula en examenregelingen, en het aantrekken van personeel, waarbij
in het toenmalige politieke klimaat veel te doen was om Berufsverbote van docenten die lid waren van de Deutsche Kommunistische Partei.1 Politiek van aard
was ook de discussie over de naamgeving van de universiteit. De huidige naam,
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, verwijst naar de pacifistische publicist Carl von Ossietzky (1889–1938) die in Berlijn woonde, maar tussen 1934 en
1936 geïnterneerd was in een strafkamp te Esterwegen in de buurt van Oldenburg; aan de gevolgen van dat verblijf is hij naderhand overleden. De naam Carl
von Ossietzky werd destijds door het ministerie niet geschikt bevonden voor de
universiteit en dat gaf aanleiding tot veel demonstraties en acties.2
Behalve over organisatie en politiek was er in deze tijd ook veel discussie
over wat tegenwoordig de profilering van de universiteit zou worden genoemd.
Als nieuw opgerichte universiteit in een stad en een regio was het de bedoeling
dat er impulsen voor de naaste omgeving zouden uitgaan. Maar er waren ook
hoogleraren die er weinig voor voelden hun professionele aandacht en hun onderzoeksbelangstelling te richten op de taal en de cultuur van de omringende regio; dat zou alleen maar leiden tot verdere ‘Provinzialisierung’.3

3

Senat en Ostfriesische Landschaft

Uit deze onrustige begintijd stamt het oudste document uit de geschiedenis van
de universiteit waarin gewag wordt gemaakt van het oprichten van een leerstoel
voor neerlandistiek. Op de agenda van de senaatsvergadering van 2 juli 1975
stonden in de geest van de tijd punten als ‘1. Lesung des Entwurfs einer
Promotionsordnung’, ‘Zulassungshöchstzahlen SS 76’, ‘Bericht zum Problem
der Vervielfältigungen’ of ‘Materialien über das Konzentrationslager Esterwe1
2

3

H. HELMERS, Geschichte der Universität Oldenburg, Oldenburg 1983, p. 320–330.
Vgl. J. GROLLE‚ Erinnerungsarbeit zu Ossietzky, in: J. LÜTHJE (red.), Universität
Oldenburg, Entwicklung und Profil. Oldenburg 1984, p. 71–79; E. SUHR, Wege zu
Ossietzky, in: J. LÜTHJE (red.), Universität Oldenburg, Entwicklung und Profil,
Oldenburg 1984, p. 81–92.
H. SCHMIDT, Die Universität und die ‘Landschaften’ in Oldenburg und Ostfriesland,
in: J. LÜTHJE (red.), Universität Oldenburg, Entwicklung und Profil, Oldenburg 1984,
p. 347–357, hier p. 357.
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gen.’ Agendapunt 16.2. luidde: ‘Antrag auf Einrichtung eines Studiengangs Niederländisch.’ Bij het agendapunt hoorde bijlage nr. 25, opgesteld door de toenmalige rector Rainer Krüger:
Der Senat möge beschließen: Die Universität unterstützt die Bemühungen der Ostfriesischen Landschaft, die Möglichkeiten für die Errichtung eines besonderen
Lehrstuhls für Niederländisch in Oldenburg zu schaffen. Im Sinne der besonderen
Verantwortung der Universität für die Hochschulregion, auch über die Landesgrenze
hinweg, einschließlich der Beziehungen zu den benachbarten niederländischen Hochschulen und im Interesse der Kooperation mit der Ostfriesischen Landschaft, der
traditionellen Vertreterin dieser Belange, würde die Universität die Errichtung eines
solchen Lehrstuhls begrüßen. (A)4

In de ogen van het nageslacht is dit vergaderstuk om verschillende redenen opmerkelijk. Ten eerste valt op dat men reeds anderhalf jaar na oprichting van de
universiteit nadenkt over het oprichten van een extra leerstoel voor neerlandistiek. Ook springt in het oog dat de argumentatie zowel regionaal als internationaal van karakter is; er wordt verwezen naar de regio, naar de ‘Hochschulregion’, die zich kennelijk ook over de grens uitstrekt en naar de ‘benachbarten
niederländischen Hochschulen’, waarmee men kennelijk ook aan de Rijksuniversiteit Groningen dacht, die overigens vijf jaar later, in 1980, de eerste buitenlandse universiteit zou zijn waarmee een samenwerkingsverdrag werd gesloten.5
Maar bovenal: als initiatiefnemer uit deze regio wordt de Ostfriesische Landschaft genoemd, die als de traditionele vertegenwoordiger van deze belangen
wordt gekarakteriseerd.
Daarmee is geen woord teveel gezegd als we bedenken dat de Ostfriesische
Landschaft kan terugblikken op een lange geschiedenis; ontstaan in de middeleeuwen als een bestuursorgaan, waarin de adel, de steden en de boeren van OostFriesland waren vertegenwoordigd, had de Ostfriesische Landschaft zich in de
jaren ’70 van de twintigste eeuw ontwikkeld tot een openbaar lichaam met als
beleidsgebieden monumentenzorg, archeologie, natuurbescherming, cultuur, verenigingsleven en Heimatpflege. Historisch gezien zag men in de jaren ’70 zijn
identiteit niet meer uitsluitend in Oost-Friesland, het uiterste noordwesten van
Duitsland, met steden als Emden, Aurich en Leer, maar ook in de zgn. tota Frisia of magna Frisia, waaronder ook het huidige Noord-Friesland, Friesland,
Oost-Friesland in Duitsland alsmede de provincie Fryslân en de andere Friese
gebieden in Nederland werden gerekend. Als typerend voor deze brede Friese
visie ziet de historicus Reeken de zelfgekozen betiteling van de Ostfriesische
Landschaft: ‘moderner Regionalverband für Kultur und Wissenschaft und
Bildung in gesamtfriesischer Tradition’.6

4
5
6

De geraadpleegde archiefstukken zijn gekenmerkt met de hoofdletters van het alfabet.
Zie de lijst van archiefstukken aan het slot van deze bijdrage.
H. HELMERS, Geschichte der Universität Oldenburg, p. 402.
D. VON REEKEN, Heimatbewegung, Kulturpolitik und Nationalsozialismus: Die Geschichte der ‘Ostfriesischen Landschaft’ 1918–1949, Aurich 1995, p. 296 alsmede p. 286.
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De aandacht voor de eigen regionale identiteit ging in de Ostfriesische Landschaft dus samen met interesse voor het nabijgelegen buitenland, Nederland.
Hier is sprake van een bijzondere convergentie van regionale en internationale
belangstelling. Dit blijkt ook uit de toelichting die aan de aanvraag is toegevoegd:
Bei einer Besprechung zwischen dem Vertreter der Ostfriesischen Landschaft Dr.
Harm Wiemann und Vertretern der Universität über eine Verstärkung der Kooperation zwischen beiden Seiten im Interesse der stärkeren Einbeziehung Ostfrieslands in
die Hochschulregion kamen auch die Beziehungen zu den friesischen Nachbarregionen in den Niederlanden und die Beziehungen besonders zur Universität Groningen zur Sprache. Dabei wurde der Vorschlag begrüßt, daß die Landschaft sich
durch ihre Beziehungen zu Land und Bund sowie zu Groningen um die Aussiedlung
[sc. Ansiedlung HB] eines speziellen Lehrstuhls für Niederländisch an der Universität
Oldenburg bemühen sollte. Oldenburg erscheint von seiner Lage her prädestiniert für
eine solche verbindende Funktion. Nach Mitteilung von Dr. Wiemann sind die
Vorgespräche der Landschaft jetzt so weit gediehen, daß auch von Seiten der
Universität ein positives Votum erwartet wird. (A)

In deze toelichting vinden we de naam van de woordvoerder van de Ostfriesische
Landschaft: Harm Wiemann (1903–1985), toen al 72 jaar oud, gepromoveerd
historicus met een lange loopbaan in het onderwijs, die als Landschaftsrat lange
tijd aan het hoofd van de Ostfriesische Landschaft stond. Wiemann is degene geweest die vanuit de Ostfriesische Landschaft de universiteit op het idee heeft gebracht een leerstoel voor neerlandistiek op te richten.7
Twee weken later ontving de decaan van Fachbereich 2: Ästhetik und Kommunikation een brief van de rector die als volgt luidde:
7

Wiemann zelf was persoonlijk zeer betrokken bij de Duits-Nederlandse dialoog. Hij
had kort na de oorlog een reeks van Duits-Nederlandse Begegnungen georganiseerd,
beginnend met de komst van een delegatie van dertien Nederlanders naar Leer op 7
november 1949. Vijfendertig jaar later, in een gesprek op 13 juli 1984, minder dan
een jaar voor zijn plotselinge dood op 6 mei 1985, zei Wieman over deze eerste naoorlogse Oost-Friese Nederlands-Duitse uitwisseling: ‘Ich muß Ihnen ganz offen gestehen, das ist für mich eines der tiefsten Erlebnisse meines Lebens. Nachdem nun soviel Elend in der Welt geschah, kamen hier Menschen mit einem Male über die Grenze, ungefragt, und boten uns die Hand zum gemeinsamen Tun. Und das ist es dann
auch geworden.’ Bij deze bijeenkomsten ging het Wiemann er naar eigen zeggen om
‘überhaupt sich kennenzulernen, um mit den Menschen von der anderen Seite zu
sprechen, (…) und ich muß für mich persönlich da mal sagen, etwas abzutragen von
der Schuld, die meine Generation an dem Aufkommen des Nationalsozialismus
hatte.’ (J. GALLE/R. PANNEMAN/G. SCHRÖDER, Harm Wiemann im Gespräch, Eine
Videoaufzeichnung von Jost Galle, Rolf Panneman, Gerd Schröder, Oldenburg,
Hochschulinternes Fernsehen Universität Oldenburg (HIFO) 1984. Geraadpleegd
exemplaar: BIS/Mediathek F 21 pae TF 0557, 2. Gespräch am 13. Juli 1984). Door
een legaat kreeg de Ostfriesische Landschaft in 1950 de beschikking over het De
Pottere-Haus in Aurich, dat vanaf 1956 werd ingericht als Deutsch-Niederländische
Heimvolkshochschule, thans als Europahaus Aurich een erkende internationale
scholingsinstelling.

Neerlandistiek in de grensstreek: Noordwest-Duitsland

37

Betr.: Einrichtung eines Studienganges ‘Niederländisch’
Der Senat hat sich auf seiner Sitzung am 2.7.1975 mit der von Herrn Schulenberg angeregten Drucksache befasst. Bevor der Senat eine endgültige Entscheidung trifft,
möchte er zuvor eine Stellungnahme des Fachbereichs II hören. (B)

In dit stuk vinden we de naam van degene die na het gesprek met dhr. Wiemann
het idee om een neerlandistiek in Oldenburg op te richten binnen de universiteit
verder bekend heeft gemaakt en die kennelijk de motor was achter de aanvraag
van rector Krüger in de senaat. Het is de socioloog en onderwijsdeskundige
Wolfgang Schulenberg (1915–1985), die vanaf 1961 hoogleraar sociologie aan
de toenmalige Pädagogische Hochschule Oldenburg was en later als eerste rector
van de Pädagogische Hochschule Niedersachsens intensief betrokken was bij de
opbouw van de latere universiteit. Hij is één van de founding fathers van de universiteit en, zoals we thans zien, ook van de neerlandistiek. Afgaande op Schulenbergs biografie en wetenschappelijke profiel is het aannemelijk dat hij hierbij
niet zozeer het regionale als wel het internationale aspect van de banden met Nederland voor ogen had en bovenal het democratische belang inzag van versterking van de banden tussen de universiteit en de bevolking.8
We zien dus: het idee een neerlandistiek op te richten is niet binnen de Oldenburgse universiteit zelf ontstaan, maar van buiten af aangedragen door een organisatie met een sterke regionale identiteit. De namen die met dat idee zijn verbonden, zijn die van Wiemann en Schulenberg die beiden de universiteit Oldenburg
als een geschikte standplaats zagen voor de neerlandistiek. Uit de geciteerde stukken valt op te maken dat de motieven zowel regionaal als internationaal van aard
waren.
Een facettenrijk idee dus, waarbij zelfs de meest hardnekkige tegenstanders
van ‘Provinzialisierung’ het niet over hun hart konden verkrijgen iets tegen de
neerlandistiek in te brengen, die kennelijk tegelijk als een vak met internationale
flair werd gezien.
We zien dat het idee van buiten de universiteit kwam en door de rector aan de
senaat en door de senaat aan de faculteit werd doorgegeven. De vraag is: viel dat
idee daar in vruchtbare aarde?
8

In leven en werk van Wolfgang Schulenberg lijkt een bijzondere relatie met Nederland niet aanwezig. Wel had hij grote belangstelling voor het aanhalen van de banden
tussen de universiteit en de omliggende regio. Essentieel in het wetenschappelijk
werk en het politiek handelen van Schulenberg was volgens Heinz-Dieter Lober en
Wolf-Dieter Scholz het ‘Bemühen um breit angelegte Bildungsmöglichkeiten für alle
Bevölkerungskreise und Altersgruppen’. (H.-D. LOBER/W.-D. SCHOLZ, Wolfgang
Schulenberg als akademischer Lehrer, in: H. GÜNTHER-ARNDT, Lehrerbildung in
Oldenburg 1945–1973. Von der Pädagogischen Akademie zur Universität, Oldenburg
1991, p. 308–318, hier p. 312.) Zie bv. ook W. SCHULENBERG, Hochschule und
Öffentlichkeit, in: Wissenschaftliche Weiterbildung im Spannungsfeld zwischen Hochschule und Öffentlichkeit, Jahrestagung des AUE 1980 in Bamberg, Hannover 1981,
p. 74–81; J. VON MAYDELL (red), Vom Privileg zum Menschenrecht. Die gesellschaftliche Bedeutung von Bildung. In memoriam Wolfgang Schulenberg, Oldenburg
1988.
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Fachbereich 2: Ästhetik und Kommunikation

Enkele weken later hield de Fachbereichsrat 2: Ästhetik und Kommunikation
haar 29ste vergadering, waarin de brief van de rector ter sprake kwam. In de notulen wordt de discussie als volgt samengevat:
TOP 2: Professur Niederländische Sprache:
Der FBR ist grundsätzlich für eine solche Stelle. Es sollen aber auf der nächsten Sitzung dazu Teilfragen besprochen werden. Festgestellt wird:
a) die Stelle darf nicht zur Kürzung anderer Stellen führen,
b) es muß geklärt werden, welche vorhandenen Studiengänge von einer Stelle Niederländisch profitieren können und ob evtl. ein neuer Studiengang installiert
werden kann. (D)

Het college nam het voorstel welwillend op en opperde zelfs al het idee een studierichting neerlandistiek aan het bestaande aanbod toe te voegen. Deze positieve houding verbaast niet als we bedenken dat ook faculteitsintern al werd nagedacht over Nederlands. Dit gebeurde kennelijk onafhankelijk van de Ostfriesische Landschaft en de senaat, en afgaande op de stukken ook net een tikkeltje
eerder. Op de vergadering van de faculteitsraad van 30 juni 1975, drie dagen eerder dus dan de senaat, hadden de anglisten Winfried Boeder en Joseph Calbert
(een Franstalige Belg die ook het Nederlands machtig was) samen met de germaniste Ilse Karius gezamenlijk een aanvraag ingediend om van de extra lectorenposities, die voor het jaar 1975 aan de faculteit waren toegekend, er één voor het
Nederlands te reserveren. Ook dit voorstel is in een toelichting uitvoerig van argumenten voorzien:
Der Wunsch nach einem solchen Lektorat in Oldenburg ergibt sich aus der Tatsache
unmittelbarer Nachbarschaft zu niederländischem Sprachgebiet und außerordentlich
umfangreicher Kontakte zwischen niederländischer und deutscher Bevölkerung im
Nordwestraum. Ferner ist das Niederländische die Sprache einer bedeutenden Literatur. Wünschenswert wäre ein Lektor, der durch seine Herkunft aus westfriesischem
Gebiet die sprachsoziologischen Probleme des Plattdeutschen im Nordwestraum versteht. (C)

Vergeleken met het stuk dat drie dagen later in de senaat zou worden besproken,
valt op dat de argumentatie van de faculteit breder en vakwetenschappelijker van
aard is en dat ook de taal- en letterkunde worden genoemd. Uit het eerste argument ‘unmittelbare Nachbarschaft zu niederländischem Sprachgebiet’ spreekt
zowel een internationale kijk op het Nederlandse taalgebied als geheel (wat niet
verbaast bij iemand als Calbert) als een blik voor het regionale aspect (‘Nordwestraum’). Boeiend is ook dat de Nederlandse literatuur als kwalitatief belangrijk wordt bestempeld. In de laatste zin komt een gevoelde taalverwantschap tussen het Fries en het Platduits tot uitdrukking: de lector zou, vooral als hij uit
Friesland zou komen, meer begrip hebben voor de taalsociologie van het Platduits, wederom ‘im Nordwestraum’. Hier ligt een zekere overeenkomst met de
groot-Friese positie van de Ostfriesische Landschaft.
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Zowel de senaat als de faculteit toonde zich dus ontvankelijk voor het Nederlands en zo kwam het tot de installering van een Berufungskommission en tot het
uitschrijven van een vacature voor een hoogleraarschap neerlandistiek. Maar er
gebeurde wat niemand verwachtte: het bleek uiterst moeilijk een gegadigde te
vinden. Drie jaar later was de vacature nog steeds niet bezet. In een tussentijds
verslag over de bezetting van de ‘Professor für Niederlandistik (niederländische
Sprache und Literatur) H4’ dat Boeder als voorzitter van de benoemingscommissie in maart 1978 aan de rector stuurde, wordt uitvoerig ingegaan op de oorzaken
van deze tegenvaller:
Die Berufungskommission konstituierte sich am 17.9.76. Die Stelle wurde im November in der Zeit und der DUZ ausgeschrieben (…). Die völlig unzureichende Zahl
der Bewerber zwang zu einer Verlängerung der Bewerbungsfrist (…) und auf
Wunsch der Niederländischen Botschaft wurde der Termin auf den 14.2.77 verschoben. Da von den 13 Bewerbern nur 2-3 als in die engere Wahl kommend betrachtet
wurden, wurde Neuausschreibung beschlossen, und zwar zusätzlich in der Zeitung
‘Vrij Nederland’; außerdem wurden alle niederländischen und belgischen Universitäten und deren Institute für Niederlandistik (…) angeschrieben und die Botschaft um
Hilfe gebeten. (…) die Kommission sah sich nach Berücksichtigung der wichtigsten
Kriterien außerstande, einen Listenvorschlag zu machen. (…) Bei einem Gespräch,
das Mitglieder der Kommission am 20. Oktober 1977 mit Vertretern der Botschaft,
die die Universität besuchten, führen konnten, war zu erkennen, dass dies wohl auch
finanzielle Gründe hat (höhere Besoldung niederländischer Professoren). (…) In der
Bundesrepublik gibt es nur ganz wenige Institute für Niederlandistik, sodaß deutsche
Bewerber meist nur wenig Gelegenheit hatten, sich in diesem Spezialgebiet zu
qualifizieren. (…) Es ist gewiß kein Zufall, dass, wie zu erfahren war, die Universität
Köln ähnliche Schwierigkeiten mit der Besetzung einer entsprechenden Stelle hatte.
Die Universität schreibt die Stelle soeben neu aus (…) Um die Niederlandistik
wenigstens in bescheidenem Umfang an unserer Universität einführen zu können, hat
der Fachbereichsrat II beschlossen, zum Sommersemester 1978 zwei zweistündige
Lehraufträge (niederländische Sprache und Literatur) zu vergeben. (E)

Boeder voert de problemen met de bezetting van de leerstoel terug op de naar
verhouding lage bezoldiging en op het nog geringe aantal Duitse gekwalificeerde
sollicitanten. In de laatste zin wordt meegedeeld dat in deze impasse een voorlopige oplossing werd gevonden door het aanbieden van twee colleges in de vorm
van Lehraufträgen. Om een geschikte docent te vinden, werd contact opgenomen
met Henk Brouwer, hoofddocent Duits aan het in 1971 opgerichte Ubbo-Emmius-instituut in Groningen, dat vanaf 1975 zijn studenten Duits liet studeren in
Lübeck en Oldenburg. Henk Brouwer speelde deze vraag door aan de sectie Nederlands van het Ubbo Emmius, en de neerlandicus Henk Bakker bleek bereid in
Oldenburg les te komen geven.9 Op 12 april 1978 kon Boeder in een brief aan de
9

Aldus meegedeeld door drs. Henk Bakker in een telefoongesprek in december 2006.
Enkele biografische gegevens: geboren 1940, studie Nederlandse taal- en letterkunde
1963–1970 Groningen, 1971–1985 docent Nederlandse letterkunde en 1985–1990
hoofddocent Nederlands aan de Nieuwe Lerarenopleiding Groningen/Leeuwarden.
1990–1995 consultant computerondersteund onderwijs Noordelijke Hogeschool
Leeuwarden en sinds 1995 directeur Nedercom Edu(catieve soft)ware te Roden.
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heer Ploeg, cultureel attaché van de ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden te Bonn, meedelen: ‘dass das Ministerium für Wissenschaft und Kunst den
Lehrauftrag (…) genehmigt hat. Damit kann erfreulicherweise die Niederlandistik ihre Arbeit aufnehmen.’(F)
Ziedaar de geboorte van de neerlandistiek in Oldenburg. En het nieuwe vak
vond van meet af aan een goed onthaal. Tegen het einde van het eerste semester
ontving Boeder een brief die was ondertekend door 12 studenten ‘und vielen anderen’:
Hiermit bitten wir Sie, sich dafür einzusetzen, dass Herr Henk Bakker seine Tätigkeit
als Lehrbeauftragter für das Fach Niederländisch auch im nächsten Semester fortsetzen kann. Eine Weiterführung seiner Veranstaltungen, die auf großes Interesse gestoßen sind, im WS 1978/1979 würde von uns Studenten sehr begrüßt werden. Mit
freundlichen Grüßen, die Teilnehmer der Lehrveranstaltung ‘Einführung in die
Niederländische Sprache.’ (G)

En aldus geschiedde: het college werd tot nader order voortgezet. Tegelijk werd
er vaart gezet achter de slepende bezettingsprocedure voor de vacature van hoogleraar en in juni 1981 kon de eerste hoogleraar neerlandistiek in Oldenburg,
Francis Bulhof (geboren 1930), eindelijk met zijn werk beginnen.10
De eerste stap naar een geïnstitutionaliseerd studieprogramma werd genomen
met het opzetten van een zogenaamde Ergänzungsstudiengang, bedoeld voor leraren die een extra lesbevoegdheid voor het schoolvak Nederlands willen halen.
In het verband van dit artikel is het interessant de argumenten na te lezen die
anglist Richard Stinshoff opsomt in de door hem op verzoek van Bulhof geformuleerde aanvraag voor de vergadering van de Fachbereichsrat op 24 november
1982:
An der Universität wird zum WS 1982/1983 ein Ergänzungsstudiengang Niederländisch eingerichtet. Begründung: An der Universität Oldenburg ist zum WS 1981/
1982 die Stelle eines Hochschullehrers C4 für Niederländisch besetzt worden. Die
Schaffung und Besetzung dieser Stelle erfolgte unter dem Gesichtspunkt, der Intensivierung wissenschaftlicher und kultureller Kontakte und Austauschbeziehungen im
deutsch-niederländischen Grenzraum neue Impulse zu geben. Eine wichtige Voraussetzung für die Erfüllung dieser u.a. in bilateralen Abkommen zwischen der BRD und
der Republik der Niederlande formulierten Aufgaben ist die Erhöhung des Potentials
an niederländischen Sprachkenntnissen sowie an Kenntnissen über Kultur und
Gesellschaft dieses Nachbarlandes. Dies dürfte sich vor allem durch ein entsprechendes Wahlangebot in den weiterführenden Schulen West- und Nordwestniedersachsens
realisieren lassen. Dazu bedarf es jedoch entsprechend ausgebildeter Lehrer. (H)

10

Zie over Francis Bulhof: U. LANGNER, Voorwoord, in: Francis Bulhof, [speciaal nummer van] Forum der Letteren 36 (1995), p. 161–164; M. CHAVANNES, Examen Frans
(vwo) vooral ánders, gepubliceerd 1 juni 2008 (geraadpleegd 10 oktober 2008):
<http://weblogs3.nrc.nl/eindexamen/2008/06/01/examen-frans-vwo-vooral-anders/>.
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Kennelijk was ook voor het opzetten van de lerarenopleiding Nederlands het regionale aspect van groot belang, wat blijkt uit de woorden ‘Grenzraum’ en
‘West- und Nordwestniedersachsen’.

5

Besluit

In het bovenstaande heb ik gepoogd de vraag te beantwoorden in hoeverre regionale factoren een rol hebben gespeeld bij de ontstaansgeschiedenis van de Oldenburgse neerlandistiek. Inderdaad blijken bij de oprichting en de fase van de
eerste opbouw argumenten van regionale aard van groot belang te zijn geweest.
De casus van Oldenburg demonstreert dat het geen neerlandici, geen professionele Nederlandpromotors, geen deskundigen op het gebied van de Lage Landen
zijn geweest die ter plekke met ideeën rondliepen en initiatieven hebben ontplooid, maar mensen van buiten met een bijzondere visie of levenservaring, leken dus (althans in neerlandistisch opzicht). Resumerend kan worden geconstateerd:







11

het initiatief tot oprichting van een leerstoel voor neerlandistiek is niet
uitgegaan van de universiteit zelf, maar is van buiten aangedragen door een
regionaal openbaar lichaam, de Ostfriesische Landschaft, die daarbij vooral
het oog had op de vermeende Friese identiteit van Nederland;
binnen de universiteit zelf viel dit idee om verschillende redenen in goede
aarde: de Senaat en de Rector zochten naar een manier om de jonge universiteit beter in de omliggende regio te verankeren. Ook de toenmalige faculteit der letteren zelf speelde al met het idee een lector voor Nederlands te
benoemen. Uit de argumentatie van de faculteit blijkt dat de Nederlandse
literatuur werd ervaren als een kwalitatieve factor van belang. Ook lijkt er
een min of meer klassiek misverstand te hebben bestaan omtrent de verhouding van het Nederduits, het Fries en het Nederlands. Maar dit misverstand heeft het ontstaansproces van de neerlandistiek niet nadelig
beïnvloed;
in de moeilijke opstartfase heeft de Nederlandse ambassade te Bonn met
name in de persoon van cultuurattaché Ploeg de universiteit steun geboden;
het begin van de Oldenburgse neerlandistiek wordt in de regel gedateerd op
1981, het jaar waarin Francis Bulhof de leerstoel kwam bezetten. Zo heeft
de vakgroep in 2006 met een groot feest en een wetenschappelijk symposium haar 25-jarig bestaan gevierd.11 Maar in werkelijkheid bestond de
Oldenburgse neerlandistiek in 2006 al 28 jaar en had ze in april 2008 haar
30-jarig bestaan kunnen vieren. De allereerste docent Neerlandistiek in
Oldenburg was niet de kosmopolitische romanist-germanist-neerlandicus
Vgl. R. GRÜTTEMEIER/J. OOSTERHOLT, Voorwoord, in: R. GRÜTTEMEIER/J. OOSTERHOLT (red.), Eén of twee Nederlandse literaturen? Contacten tussen de Nederlandse
en Vlaamse literatuur sinds 1830, Leuven 2008, p. 1–8, hier p. 1.
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Bulhof uit Austin/Texas, maar een gedreven hbo-docent uit Groningen, die
bereid kon worden gevonden een keer per week heen en weer te rijden om
twee colleges te geven.
Bij het ontstaan en de eerste opbouwfase van de Oldenburgse neerlandistiek
blijkt de regionale dimensie van groot belang te zijn geweest. We kunnen wellicht verwachten dat het ook elders zo is geweest: het Nederlandse taalgebied
wordt in zijn geheel immers omringd door een brede grensstreek, waarin zich als
een parelsnoer tal van universiteitsteden bevinden waar Nederlands als universitaire discipline is vertegenwoordigd. Het zou bovendien de moeite waard zijn
na te gaan in hoeverre regionale overwegingen niet alleen bij het ontstaan, maar
ook bij de latere profilering van vakgroepen Nederlands in het grensgebied een
rol zijn blijven spelen. Maar dat is een ander verhaal.
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Summary
This article takes a closer look at the beginnings of the Department of Dutch at
the Carl von Ossietzy Universität at Oldenburg in north-west Germany between
1975 and 1982. It appears that, in 1975, the idea of founding a Dutch Department was proposed to the university by the ‘Ostfriesische Landschaft’, a regional
body of cultural government. Independently and simultaneously, the Faculty of
Arts expressed the wish to add a Dutch language course to its programme. The
first course was given in the summer of 1978, three years before the first
professor of Dutch was appointed.

Zusammenfassung
Dieser Artikel beschreibt die Anfänge des Faches Niederländisch während der
Jahre 1975 bis 1982 an der Carl von Ossietzy Universität in Oldenburg, im
Nordwesten Deutschlands. Es stellt sich heraus, dass die Gründung des Faches
Niederländisch 1975 von Seiten der ‘Ostfriesischen Landschaft’, einer regionalen Stiftung, vorgeschlagen wurde. Unabhängig davon sprach sich zeitgleich
die geisteswissenschaftliche Fakultät für die Aufnahme eines niederländischen
Sprachkurses in ihr Programm aus. Der erste Kurs fand 1978 statt, drei Jahre vor
der Ernennung des ersten Professors für Niederlandistik in Oldenburg.

HEINZ EICKMANS

Tussen Flamenpolitik, Westforschung en Ahnenerbe
Over de ideologische dwaalwegen van de
Duitse neerlandistiek 1914–1945
1

Inleiding: de Duitse neerlandistiek tussen 1914 en 1945

De drie decennia tussen 1914 en 1945 omvatten het meest desastreuze tijdperk
dat de Europese geschiedenis ooit heeft gekend: twee wereldoorlogen met daar
tussenin een woelige periode, het interbellum, dat eigenlijk al vanaf Hitlers
machtsovername in 1933 in een soort ‘voor-oorlog’ overgaat. Tijdens deze hele
periode hebben de kleine buurlanden in het westen, Nederland en België, voor
Duitsland een bijzondere rol gespeeld op politiek, militair, economisch, maar
ook op cultureel vlak. De drie begrippen uit de titel van deze bijdrage – Flamenpolitik, Westforschung en Ahnenerbe – staan voor verschillende vormen van wetenschappelijke, culturele en politieke belangstelling waarop de Lage Landen
zich bij hun grote oosterbuur mochten verheugen en die gebaseerd waren op de
zogeheten stamverwandschap tussen de germaanse (broeder)volkeren.
1914 – 1918
e

1 Wereldoorlog
--- ‘Flamenpolitik’ ---

1933
Interbellum

1939 – 1945
e

2 Wereldoorlog

--------------------------------- ‘Westforschung’ ------------------------------------------ (1935) ‘Ahnenerbe’ -----

Tijdslijn: Flamenpolitik, Westforschung en Ahnenerbe tussen 1914 en 1945

Deze politiek gemotiveerde interesses voor de geschiedenis, taal en cultuur van
de Nederlanden kon uiteraard diegenen niet onverschillig laten die in Duitsland
beroepsmatig met de Nederlandse taal en cultuur te maken hadden of die zich
door de omstandigheden geroepen voelden zich ermee bezig te houden: de neerlandici en de Niederlande-Forscher uit verwante disciplines.
Nu zal menigeen zich afvragen of er in de genoemde periode überhaupt sprake
kon zijn van zoiets als de ‘Duitse neerlandistiek’, immers weten we dat alle thans
bestaande leerstoelen Nederlands in Duitsland uit de tijd ver na de Tweede
Wereldoorlog dateren. Ik zeg bewust ‘thans bestaand’, want helaas bestaat de
Leipzigse leerstoel sinds kort niet meer. Het Leipzigse ordinariaat was de oudste
uitsluitend aan het Nederlands gewijde leerstoel in Duitsland die in 1919 werd
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opgericht en die van oorsprong als een direct resultaat van de Duitse Flamenpolitik in de Eerste Wereldoorlog mag worden beschouwd.1
André Jolles (1874–1946), de eerste Leipzigse neerlandicus, was echter niet
de eerste hoogleraar in Duitsland die Nederlands in zijn leer- en onderzoeksopdracht had. Al in 1886 werd Johannes Franck (1854–1914) aan de Universiteit
Bonn tot außerordentlicher Professor für Niederdeutsche und Niederländische
Sprache und Literatur benoemd. In 1912 veranderde dit buitengewoon hoogleraarschap in een ordentliche Professur für Niederdeutsche und Niederländische
Philologie.2 Franck was een bekwaam medio-neerlandist en lexicoloog. Wij hebben aan hem een Mittelniederländische Grammatik (eerste druk 1883) en een
aantal belangrijke Middelnederlandse tekstedities te danken alsmede het Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal (eerste druk 1892).
Franck stierf voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, zijn activiteiten
als hoogleraar Nederlands vallen dus buiten het tijdsbestek van deze bijdrage.
Niettemin wil ik er met nadruk op wijzen dat vele ontwikkelingen die in deze
bijdrage aan de orde komen, hun wortels in de 19e eeuw hebben, waarbij met name te denken valt aan Heinrich Hofmann von Fallersleben (1798–1874)3 en Jacob Grimm (1785–1863).4
Opvolger van Franck, die in januari 1914 overleed, werd in Bonn Theodor
Frings (1886–1968), eveneens eerst (vanaf 1917) benoemd als außerordentlicher
Professor für Niederdeutsche und Niederländische Sprache und Literatur en vervolgens (vanaf 1919) als ordentlicher Professor für Deutsche Philologie
(insbesondere für niederländische, niederdeutsche und rheinische Sprache und
Literatur).
De Bonnse hoogleraren Franck en Frings waren dus niet alleen germanisten,
ze waren zeer zeker ook neerlandici. Zij zijn voorbeelden voor tal van andere
Duitse taal- en letterkundigen die duidelijk maken dat de geschiedenis van de

1

2
3

4

Jolles had zijn ‘Ruf’ op de ‘planmäßige außerordentliche Professur für flämische und
nordniederländische Sprache und Literatur’ in Leipzig al in november 1917 gekregen
(vgl. André Jolles (1874–1946) – ‘gebildeter Vagant’: brieven en documenten. Bijeengebracht, ingeleid en toegelicht door W. THYS, Amsterdam/Leipzig 2001, p. 424),
maar het duurde uiteindelijk tot 1 april 1919 voor hij kon aantreden. Vgl. ook H.
HIPP, Die Leipziger Niederlandistik und ihr Umfeld, in: H. HIPP (red.), Niederlandistik und Germanistik. Tangenten und Schnittpunkte. Festschrift für Gerhard
Worgt zum 65. Geburtstag, Frankfurt a.M./Berlin/Bern/New York/Paris/Wien 1992,
p. 235.
IGL – Internationales Germanistenlexikon 1800–1950. C. KÖNIG (red.), 3 delen,
Berlin 2003, p. 513–515.
P.H. NELDE, Hoffmann von Fallersleben und Flandern. Eine Untersuchung im
Rahmen deutsch-flämischer Beziehungen im 19. Jahrhundert. Wilrijk 1968; P.H.
NELDE, Hoffmann von Fallersleben und die Niederlande. Amsterdam 1972; U.
KLOOS, Niederlandbild und deutsche Germanistik 1800–1933. Ein Beitrag zur
komparatistischen Imagologie, Amsterdam 1992, p. 18–28; IGL, p. 772–776.
U. KLOOS, Niederlandbild und deutsche Germanistik 1800–1933, p. 28–36; IGL,
p. 605–615.
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neerlandistiek in Duitsland – maar ook in veel andere landen van de wereld – onoplosbaar verbonden is met de geschiedenis van de germanistiek.
Vooral in de periodes dat er een bijzondere, zij het enigszins dreigende, Duitse
belangstelling uitging naar het westen, voelden veel germanisten zich geroepen
zich te verdiepen in de Nederlandse en Vlaamse taal, literatuur en Volkskunde,
welke laatste oorspronkelijk geen eigen discipline vormde, maar integraal deel
uitmaakte van de germanistiek.
Uitgaande van deze overwegingen moeten we de term ‘Duitse neerlandistiek’
tussen 1914 en 1945 dus ruimer definiëren dan we dit misschien tegenwoordig
zouden doen. Onder de noemer ‘Duitse neerlandistiek’ vat ik voor de genoemde
periode alle personen samen die zich in Duitsland op wetenschappelijk gebied
als hoogleraar, lector en wetenschappelijk medewerker aan universiteiten of andere instellingen met de Nederlandse taal, literatuur, cultuur en volkskunde hebben bezig gehouden en die over desbetreffende onderwerpen hebben gepubliceerd. De betrokken personen waren niet alleen Duitsers, maar ook – dit geldt
uiteraard vooral voor de lectoren – veel Nederlanders en Vlamingen, en het waren niet alleen neerlandici in engere zin, maar ook germanisten, historici en
kunsthistorici.
In een breder kader zou men er ook een andere, belangrijke groep van culturele en literaire ‘bemiddelaars’ bij moeten betrekken: uitgevers, journalisten,
schrijvers en vertalers, die men – om een moderne term te gebruiken – als beoefenaars van een ‘toegepaste’ neerlandistiek zou kunnen opvatten. Ik denk hierbij aan mensen als Insel-uitgever en Timmermans-vertaler Anton Kippenberg
(1874–1950), de dichter en vertaler Rudolf Alexander Schröder (1878–1962), de
schrijvers en journalisten Wilhelm Hausenstein (1882–1957) en Friedrich Markus Huebner (1886–1964), allemaal vooraanstaande culturele vertegenwoordigers van de Flamenpolitik tijdens de Eerste Wereldoorlog.
In dit artikel ga ik in de eerste plaats in op de filologen in de engere zin van
het woord. De historici die vooral in het kader van de Westforschung een belangrijke rol hebben gespeeld, moeten hier buiten beschouwing blijven.5
Een laatste inleidende opmerking wil ik nog toevoegen om mogelijke misverstanden te voorkomen. Bij alles wat in het vervolg over bepaalde personen wordt
gezegd, is het me niet te doen om individuele schuldtoewijzingen of morele aanklachten. Mijn belangstelling gaat in de eerste plaats uit naar het totstandkomen
van wat ik een ‘neerlandistisch netwerk’ in Duitsland zou willen noemen, naar
de structurele en personele continuïteiten tussen 1914 en 1945 en naar de ideologische samenhangen tussen politiek en wetenschap. Ik hoop daarmee enkele be5

Vgl. in dit verband vooral H. DERKS, Deutsche Westforschung. Ideologie und Praxis
im 20. Jahrhundert, Leipzig 2001; B. DIETZ/H. GABEL/U. TIEDAU (red.), Griff nach
dem Westen. Die Westforschung der völkisch-nationalen Wissenschaft zum nordwesteuropäischen Raum (1919–1960), Münster/New York/München/Berlin 2003; B. HENKES/A. KNOTTER (gastred.), De Westforschung en Nederland. (Themanummer van het
Tijdschrift voor Geschiedenis 118/2 (2005); M.-T. LEUKER, Heim ins großgermanische Reich? Zu neueren Publikationen und zur aktuellen Diskussion über die
deutsche Westforschung, in: Nachbarsprache Niederländisch 21/1 (2006), p. 35–47.
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langrijke bouwstenen te leveren voor de nog te schrijven geschiedenis van de
Duitse neerlandistiek.

2

De filologische inbreng in de Flamenpolitik en de
Westforschung

2.1

De Flamenpolitik tijdens de Eerste Wereldoorlog

‘Het begrip Flamenpolitik was de officiële Duitse term waarmee ten tijde van de
Eerste Wereldoorlog de Duitse politiek tegenover de Nederlandssprekende bevolking in België werd aangeduid. Deze politiek had ten doel deze bevolkingsgroep los te weken uit het Belgische staatsverband en op enigerlei wijze nader te
binden aan het Duitse keizerrijk. De kern van de politiek was het inspelen op een
aantal Vlaamse verlangens als de vernederlandsing van de universiteit te Gent
(1916, ‘Von Bissingen Universiteit’), uitbreiding van de taalwetgeving in het onderwijs en meer ruimte voor Vlaamse wensen op bestuurlijk niveau. De verwezenlijking van deze politiek liep via het bezettingsbestuur te Brussel en kreeg
mede uitvoering dankzij met de Duitsers samenwerkende Vlamingen, de zogenaamde activisten.’6
Een probleem voor de Duitse propaganda in eigen land was dat het overgrote
deel van de bevolking bij de bezetting van België in 1914 niets afwist van dit
kleine buurland en zijn problemen. Vandaar dat er een grote behoefte aan Aufklärung over België in het algemeen en de stamverwante Vlamingen in het bijzonder bestond, want zowel de soldaten in België alsook de Duitsers aan het
thuisfront moesten eerst nog op de hoogte gebracht worden van het feit dat er in
België een door Franstaligen onderdrukt Germaans broedervolk bestond.
Om dit tekort te dekken kwamen er tal van initiatieven op gang. In veel Duitse
steden werden Vlämische Abende met lezingen over Vlaamse cultuur, literatuur
en geschiedenis gehouden. De universiteiten organiseerden Kriegsvorträge, waarvan vele aan Vlaanderen werden gewijd en er verschenen talrijke taalboekjes
waarmee de Duitsers Vlämisch konden leren, een taal die nauw verwant was met
het Nederduits in Noordduitsland, waar veel van de Duitse bezetters vandaan
kwamen.7
6

7

NEVB – Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. (CD-ROM) 1998, s.v. Flamenpolitik. Vgl. ook hoofdstuk 3 (Die flämische Bewegung und die deutsche Flamenpolitik 1914–1918, in: W. DOLDERER, Deutscher Imperialismus und belgischer
Nationalitätenkonflikt. Die Rezeption der Flamenfrage in der deutschen Öffentlichkeit
und deutsch-flämische Kontakte 1890–1920, Melsungen 1989, p. 34–40.
Vgl. H. EICKMANS, ‘Um uns den vlämischen Geist näher zu bringen.’ Über das Engagement deutscher Philologen, Verleger und Literaten für die Sprache und Literatur
Flanderns im 20. Jahrhundert, in: H. EICKMANS/J. ENGELBRECHT, Blick gen Westen.
Deutsche Sichtweisen auf die Niederlande und Flandern, Münster 2008, p. 25–68,
hier p. 32–37, ook in: Nachbarsprache Niederländisch 22/2 (2007), p. 24–68.
Bijzondere aandacht verdient in dit verband het Nederduits tijdschrift Quickborn, vgl.
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In 1917 werden er in Duitsland twee grote Duits-Vlaamse verenigingen opgericht, in Berlijn de Deutsch-Flämische Gesellschaft en in Düsseldorf de Gesellschaft zur Pflege der deutsch-flämischen Beziehungen, met onderafdelingen in
andere steden.8 Achteraf beschouwd wordt duidelijk dat de leidende figuren
(voorzitters en bestuursleden) van deze verenigingen samen met een aantal als
‘culturele’ bezetters in Vlaanderen bekende Duitsers een netwerk vormden dat
voor de verdere ontwikkeling van de neerlandistiek in Duitsland een grote, toen
nog niet afzienbare betekenis zou krijgen.
Het zijn vooral de leden van drie groepen, die hier genoemd moeten worden
en waarvan de meesten elkaar in het bezette Vlaanderen, in Brussel en Gent ontmoetten, en vaak elkaar hier zelfs pas leerden kennen:
(1) De eerste groep bestond uit germanisten en/of neerlandici die al voor de
Eerste Wereldoorlog als zodanig actief waren;
(2) de leden van de tweede groep waren de eerder genoemde culturele en vooral
ook literaire ‘bemiddelaars’;
(3) tot de derde groep behoorden een aantal Vlaamse activisten, die België na
de oorlog moesten verlaten en in Duitsland terecht kwamen.
(1)

Germanisten/neerlandici

Hier dienen in de eerste plaats drie hoogleraren germanistiek genoemd te worden, die zich in hoofdzaak met Nederduitse en Rijnlandse taal en literatuur bezighielden, en die al langer goede contacten met Vlaamse en Nederlandse collega’s onderhielden: Franz Jostes (1853–1925) in Münster,9 Conrad Borchling
(1872–1946) in Hamburg10 en Theodor Frings in Bonn.11 Alle drie gaven speciale colleges over Vlaamse taal en literatuur en zij richtten ook hun onderzoek versterkt op Vlaanderen. Jostes publiceerde meerdere boekjes over Vlaamse onderwerpen, waaronder een uitvoerige studie over Die Vlamen. Ihr Kampf um ihre

8

9
10

11

hiervoor L. BUNING, De Quickborn en Vlaanderen, in: Wetenschappelijke Tijdingen
35/2 (1976), p. 81–102 und 35/3 (1976), p. 137–154; NEVB, s.v. Quickborn.
Over deze later gefuseerde Gesellschaften vgl. W. DOLDERER, Oorlogspropaganda
rond de Vlaamse kwestie. De werking van de plaatselijke afdelingen van de DeutschFlämische Gesellschaft 1917–1918, in: Wetenschappelijke Tijdingen 49/3 (1990),
p. 129–145 en 49/4 (1990), p. 193–206; NEVB, s.v. Deutsch-Flämische Gesellschaft.
I. SIMON, Franz Jostes (1858–1925) Een Westfaals geleerde, in: Wetenschappelijke
Tijdingen 35 (1976), p. 242–252; NEVB, s.v. Jostes; IGL, p. 861–863.
G. DE SMET, Conrad Borchling und die Niederlande, in: Professor Dr. Conrad
Borchling. 20. März 1872–1. November 1946. [red. vom Verein f. Niederdt.
Sprachforschung z. Hans.-Niederdt. Pfingsttagung, Emden 1972] Neumünster 1972,
p. 56–64; NEVB, s.v. Borchling; H. SPELIERS, Als een oude Germaanse eik. Stijn
Streuvels en Duitsland, Antwerpen 1999, p. 205–215; IGL, p. 239–242.
IGL, p. 528–531; voor Frings als neerlandicus vgl. J. GOOSSENS, Theodor Frings, in:
Bio- en bibliografisch lexicon van de neerlandistiek. <www.dbnl.org/tekst/
anro001bioe01_01> (11–04–2009).
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Sprache und ihr Volkstum (1915, 2e druk 1916). Borchling schreef een groot
aantal artikelen vooral in het tijdschrift Quickborn, de bijdrage van Frings
bevatte o.a. een klein boekje Über die neuere flämische Literatur (1918).
Daarnaast speelden twee tot Duitsers genaturaliseerde Nederlanders een belangrijke rol. De eerder genoemde André Jolles, sinds 1909 privaatdocent Kunstgeschiedenis in Berlijn, die in 1916 hoogleraar aan de door de Duitse bezetters
vernederlandste Universiteit Gent (‘Von Bissingen Universiteit’) werd, en de
lector Nederlands aan de Berlijnse Universiteit, Herman Felix Wirth, één van de
meest obscure geleerden van de hele 20e eeuw, die later tot geestelijke vader en
medeoprichter van de SS-organisatie Ahnenerbe zou worden. Ook een ander belangrijk vertegenwoordiger van deze organisatie treffen we in 1917 in Brussel
aan als Referent für flämische Angelegenheiten der deutschen Zivilverwaltung
für die Provinz Brabant: de toen nog niet afgestudeerde student Germaanse talen
Joseph Otto Plassmann (1895–1964) uit Münster. Als laatste in deze groep
‘culturele bezetters’ noem ik nog de Leipzigse historicus Robert P. Oszwald
(1883–1945)12 die een belangrijk politiek figuur na de Eerste Wereldoorlog werd
en die o.a. ook betrokken was bij de oprichtig van het Keulse Deutsch-Niederländische Institut.
(2)

De ‘bemiddelaars’

De belangrijkste vertegenwoordigers van deze groep waren de eerder genoemde
uitgever Anton Kippenberg, de journalist en schrijver Wilhelm Hausenstein13 en
de schrijvers en vertalers Rudolph Alexander Schröder14 en Friedrich Markus
Huebner15. De twee laatstgenoemden fungeerden naast hun activiteiten in het bezette België ook als bestuursleden van de Düsselsdorfse tak van de Deutsch-Flämische Gesellschaft. De belangrijkste onder deze bemiddelaars was zonder twij-

12

13

14
15

W. DOLDERER, Deutscher Imperialismus und belgischer Nationalitätenkonflikt;
NEVB, s.v. Oszwald, Robert P.; S. LAUX, Flandern im Spiegel der ‘wirklichen Volksgeschichte’. Robert Paul Oszwald (1883–1945) als politischer Funktionär, Publizist
und Historiker, in: B. DIETZ ET AL. (red.), Griff nach dem Westen, dl. 1, p. 247–290.
W. MIGGE (red.), Wilhelm Hausenstein. Wege eines Europäers. Ausstellungskatalog.
Marbach 1967; J. WERNER, Die Gleichheit. Wilhelm Hausensteins Hollandbild, in:
W. AMANN ET AL., Annäherungen, p. 89–100; J. WERNER, Wilhelm Hausenstein. Ein
Lebenslauf, München 2005; NEVB, s.v. Hausenstein, Wilhelm.
K. HEEROMA, Rudolf Alexander Schröder und die niederländische Dichtung, in:
K. IHLENFELD (red.), Eckart Jahrbuch 1962/63, Witten, Berlin 1962, p. 25–40;
NEVB, s.v. Schröder, Rudolf A.; SPELIERS, Als een oude Germaanse eik, p. 62–68v.
H. ROLAND, Leben und Werk von Friedrich Markus Huebner (1886–1964), Münster,
New York, München, Berlin 2009; NEVB, s.v. Huebner, Friedrich M.; SPELIERS, Als
een oude Germaanse eik, p. 79–82v.; G. VAN GEMERT, Das Niederlandebild in
Friedrich Markus Huebners Romantrilogie Im Lande der Windmühlen, in: W.
AMANN ET AL., Annäherungen, p. 133–143.
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fel Insel-uitgever Anton Kippenberg (1874–1950).16 Kippenberg bracht een hele
reeks van vertalingen van Vlaamse literatuur in zijn Insel-Verlag uit17 en liet een
eigen tijdschrift verschijnen dat geheel en al aan België was gewijd: Der Belfried. Eine Monatsschrift für Geschichte und Gegenwart der belgischen Lande.18
Bovendien was Kippenberg ook een van de drijvende krachten bij de oprichting
van de Leipzigse leerstoel neerlandistiek en zorgde hij ervoor dat André Jolles,
die hij in Gent had leren kennen, aldaar werd benoemd.
(3)

Vlaamse activisten die na de Eerste Wereldoorlog in Duitsland
terecht kwamen

Het gaat hier om een aantal Vlaamse filologen, die na de oorlog het land moesten verlaten en die door bemiddeling van de eerder genoemde hoogleraren Jostes
en Borchling meestal als lectoren Nederlands in Duitsland terecht kwamen. Deze
groep Vlamingen, waartoe o.a. Antoon Jacob (1889–1947), René van Sint-Jan
(1887–1970) en Jerome Decroos (1890–1956) behoorden, speelden een belangrijke rol bij de verdere ontwikkeling van de neerlandistiek in Duitsland tijdens
het interbellum.
2.2

Neerlandistiek en Westforschung tijdens het interbellum

De leden van de drie genoemde groepen – filologen, ‘bemiddelaars’ en activisten
– bepalen voor een groot deel het gezicht van het in hoge mate ideologisch geïnspireerde wetenschappelijk onderzoek van de Duitse neerlandistiek en de Duitse Niederlande-Forschung in het interbellum en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zij vormen een netwerk dat voortkomt uit de Flamenpolitik van de Eerste
Wereldoorlog en dat met zijn meestal nationalistisch en pangermanistisch ge16

17
18

Over Kippenbergs activiteiten tijdens de Eerste Wereldoorlog vgl. o.a. B. GOVAERTS,
De kleine oorlog van Anton Kippenberg, in: Dietsche Warande & Belfort 135/6
(1991), p. 738–761; H. VAN UFFELEN, Moderne niederländische Literatur im deutschen Sprachraum 1830–1990, Münster 1993; U. TIEDAU, Kulturvermittlung in
Kriegszeiten? Deutscher Auslandbuchhandel und Kulturpropaganda in Belgien
während des ersten Weltkrieges, in: Buchhandelsgeschichte 1998/4, p. B 189 – B
198; U. TIEDAU, Kultur durch Macht oder Macht durch Kultur. Deutsche
Kulturvermittler in Belgien 1914–1918, in: R. BAUMANN/H. ROLAND (red.), CarlEinstein-Kolloquium 1998. Carl Einstein in Brüssel: Dialoge über Grenzen.
Frankfurt am Main etc. 2001, p. 143–167; H. ROLAND, Die deutsche literarische
‘Kriegskolonie’ in Belgien 1914–1918. Ein Beitrag zur Geschichte der deutschbelgischen Literaturbeziehungen 1900–1920, Bern 1999; H. SPELIERS, Als een oude
Germaanse eik, p. 49–53v.
Vgl. H. ROLAND, Die deutsche literarische Kriegskolonie in Belgien 1914–1918; H.
EICKMANS, ‘Um uns den vlämischen Geist näher zu bringen.ʼ, p. 42–47.
Vgl. U. TIEDAU, Kultur durch Macht oder Macht durch Kultur, p. 159–162; W. DOLDERER, Deutscher Imperialismus und belgischer Nationalitätenkonflikt.
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kleurd wereldbeeld perfect aansluit bij de ideologie van de Westforschung. Onder deze term vatten we de onderzoeksactiviteiten samen van alle ‘historisch-politisch, sozialwissenschaftlich und volkskundlich, geographisch und philologisch
arbeitenden Disziplinen’, wier vertegenwoordigers
sich schon früh dem nationalsozialistischen Wissenschaftsverständnis annäherten
und dieses weiter ausprägten, indem sie sich […] willfährig in den Dienst der deutschen Expansionsbestrebungen stellten und sich mit der Erforschung jener ‘völkischgermanischen Traditionen’ beschäftigten, die schon wenig später von seiten des NSStaates, seiner Machthaber und ausführenden Organe bedenken- und skrupellos zur
prospektiven oder nachträglichen Legitimierung von territorialen Annexionen
benutzt werden konnten.19

Wat Dietz et al. in 2003 vooral voor de geschiedwetenschap constateerden, geldt
voor de Duitse neerlandistiek nog altijd, ‘dass eine umfassende kritische
Aufarbeitung der deutschen ‘Westforschung’ ein Desiderat […] darstellt.’20 Om
tot een dergelijke ‘kritische Aufarbeitung’ te komen, zou men kunnen beginnen
met een uitvoerige beschrijving van het geschetste netwerk. Dit is echter nog
nauwelijks mogelijk, omdat er tot nu toe te weinig detailonderzoek verricht is.
Niettemin zijn de structuren en verbindingslijnen over het algemeen herkenbaar.
Alle plaatsen resp. universiteiten waar Nederlands op academisch niveau werd
onderwezen, zijn op de ene of andere manier betrokken geweest. Keulen bijvoorbeeld door het eerder genoemde Deutsch-Niederländische Institut21 en door activiteiten van de Deutsch-Vlämische Arbeitsgemeinschaft (De Vlag)22, Bonn door
het Institut für geschichtliche Landeskunde der Rheinlande23 en Leipzig onder
meer door Sonderaufträge, speciaal onderzoek dat Jolles voor het Reichssicherheitshauptamt in Berlijn verrichtte.24 Ik beperk me in het vervolg bij wijze
van voorbeeld tot een paar nadere opmerkingen over Münster en Hamburg en ga

19
20
21

22
23
24

B. DIETZ ET AL., Griff nach dem Westen, p. XII–XIII.
IBIDEM, p. XII.
Vgl. H. VAN UFFELEN, Geschichte des Instituts für niederländische Philologie der
Universität zu Köln, Mönchengladbach 1991, p. 10–16; H. VAN UFFELEN, Moderne
niederländische Literatur im deutschen Sprachraum 1830–1990, p. 226–232;
M. BAERLECKEN/U. TIEDAU, Das Deutsch-Niederländische Forschungsinstitut an der
Universität Köln 1931–1945 und der Aufbau des Faches Niederlandistik in der
frühen Bundesrepublik, in: B. DIETZ ET AL. (red.), Griff nach dem Westen, dl. 2, p.
851–885 en het artikel van A. MARYNISSEN in deze bundel.
F. SEBERECHTS, Geschiedenis van de De Vlag. Van cultuurbeweging tot politieke partij 1935–1945. Gent 1991; NEVB, s.v. Duitsch-Vlaamsche Arbeidsgemeenschap (De
Vlag).
M. NIKOLAY-PANTER, Geschichte, Methode, Politik. Das Institut und die geschichtliche Landeskunde der Rheinlande 1920–1945, in: B. DIETZ ET AL. (red.), Griff nach
dem Westen, dl. 2, p. 689–714.
André Jolles (1874–1946) – ‘gebildeter Vagant’: brieven en documenten, p. 55v.;
G. SIMON, Germanistik und Sicherheitsdienst. <http://homepages.uni-tuebingen.de/
gerd.simon/hamburg.pdf> (11–04–2009).

Ideologische dwaalwegen van de Duitse neerlandistiek 1914–1945

53

dan afsluitend nog kort in op de rassistische ‘Forschungs- und Lehrgemeinschaft
Das Ahnenerbe’.
Münster was naast Keulen één van de belangrijkste plaatsen voor de Westforschung in het algemeen.25 Hier bestond al voor 1933 een lange traditie op het gebied van de zogenoemde Landes- und Volksforschung die zich met name ook bezighield met ‘deutsch-niederländischen Gemeinsamkeiten’. Hierbij waren naast
historici vooral ook geografen, volkskundigen en filologen betrokken. De in
Münster voorhanden expertise op het gebied van de Niederlande-Forschung
werd door de nazi’s niet onbenut gelaten. Zo kreeg het Provinzialinstitut für
westfälische Landes- und Volkskunde in april 1940 van de tot de SS behorende
Volksdeutsche Mittelstelle in Berlijn de opdracht ‘Material über die Niederlande
in den Wissenschaftsgebieten zu erarbeiten, welches für militärische, verwaltungstechnische und kulturelle Maßnahmen wichtig erscheint.’26 Beter zou men
de term Westforschung nauwelijks kunnen definiëren. Binnen drie weken leverden de betrokken wetenschappers uitvoerig materiaal over geografie, geschiedenis, volkskunde, taal, kunst, economie en verkeer.27
Wat de vakgeschiedenis van de neerlandistiek in engere zin betreft, mag
Münster na de Eerste Wereldoorlog als een van de Zufluchtsorte voor Vlaamse
activisten gelden. Dit is in de eeste plaats te wijten aan Franz Jostes, die ervoor
zorgde dat twee van hen aan de universiteit een Lektorenstelle kregen: René van
Sint-Jan (1887–1970)28 werd in 1920 Lektor Nederlands en habiliteerde in 1923
over De taal van Guido Gezelle, zijn Vlaamse landgenoot Jérome Decroos
(1890–1956)29 kreeg in 1921 het lectoraat voor Frans (!).
Franz Jostes zelf hield zich na het einde van zijn Vlaams engagement bezig
met Forschungen zur germanischen und kelto-romanischen Religions- und Sagengeschichte, zo de ondertitel van zijn laatste, postuum verschenen boek Sonnenwende (2 dln. 1926–1930). Het was een wilde, speculatieve filologie waardoor ogenschijnlijk zijn leerling Joseph Otto Plassmann werd geïnspireerd.
Plassmann, die, zoals eerder gezegd, nog als student tijdens de Eerste Wereldoorlog actief bij de Flamenpolitik betrokken was, promoveerde in 1925 bij Jostes
op een proefschrift over de Middelnederlandse mystica Hadewych. Hij bracht
Hadewychs mystiek in verband met oervormen van godsdienst in de mediterrane
culturen. Zijn onderzoek bleef speculatief en hij werd één van de meest fervente
25

26
27
28
29

Wat de geschiedenis van de germanistiek en neerlandistiek in Münster betreft vgl.
algemeen: A. PILGER, Germanistik an der Universität Münster. Von den Anfängen um
1800 bis in die Zeit der frühen Bundesrepublik. Heidelberg 2004 en L. GEERAEDTS,
Von Jostes zu Goossens. Zur Geschichte der Niederlandistik in Münster 1920–1990,
in: R. DAMME ET AL. (red), Franco-saxonica. Münstersche Studien zur niederländischen und niederdeutschen Philologie. Jan Goossens zum 60. Geburtstag, Neumünster 1990, p. 569–585.
K. DITT, Raum und Volkstum. Die Kulturpolitik des Provinzialverbandes Westfalen
1923–1945, Münster 1988, p. 253.
IBIDEM, p. 253v.
L. GEERAEDTS, Von Jostes zu Goossens. Zur Geschichte der Niederlandistik in
Münster 1920–1990, p. 572–575; NEVB, s.v. Sint-Jan, René van.
NEVB, s.v. Decroos, Jérome C.
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Germanenforscher van het Derde Rijk en één van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Ahnenerbe-onderzoek.
Uit de school van Jostes verdienen in dit verband nog twee andere namen
meer aandacht dan ze tot nu toe in dit verband hebben gekregen: Karl SchulteKemminghausen (1892–1964) en Adolf von Hatzfeld (1892–1957). SchulteKemminghausen30 habiliteerde in 1926 onder Jostes’ opvolger Artur Hübner en
was van 1926 tot 1934 Privatdozent für Deutsche Philologie (mit besonderer Betreuung der niederdeutschen Mundarten und ihrer Literatur); in 1934 werd hij
benoemd tot außerplanmäßiger Professor für Deutsche Philologie. In het Internationale Germanistenlexikon worden tot zijn Forschungsschwerpunkte o.a. gerekend de ‘flämische Dialektgeographie’ en algemeen ‘niederländisch-flämische
Themen.’31 Dat hij een fervent aanhanger van nationaal-socialistische en rassistische gedachten was, komt ook tot uiting in zijn bijdragen over Nederland en
Vlaanderen.32
Nader onderzoek verdient ook de bijzondere belangstelling van de schrijver en
dichter Adolf von Hatzfeld33 voor Vlaanderen. Von Hatzfeld werd in 1937 lid
van de NSDAP en heeft zich vooral op het gebied van de Duits-Vlaamse betrekkingen geëngageerd. Dit engagement manifesteert zich in tal van publicaties
(vooral in het tijdschrift De Vlag), vertalingen (o.a. Wies Moens (red.), Das flämische Kampfgedicht (1942)) en voordrachten in Duitsland en Vlaanderen. Hij
was bevriend met de in Duitsland buitengewoon populaire Vlaamse schrijver
Felix Timmermans en had al eerder een boek over Timmermans gepubliceerd:
Felix Timmermans. Dichter und Zeichner seines Volkes (Berlin 1935).
In Hamburg was en bleef de Flamenpolitiker van het eerste uur Conrad
Borchling ook na de Eerste Wereldoorlog één van de belangrijkste germanisten.
Hij had aan de universität een leerstoel voor Duitse filologie met als specialisatie
het Nederduits. Daarnaast bestond er in Hamburg een zogenaamd planmäßiges
Extraordinariat voor Nederduits dat door de excellente taalhistorica Agathe
Lasch34 werd ingenomen. Maar Lasch was Joodse en werd al in 1934 in het kader van de Nazifizierung van de Hamburgse Universiteit ontslagen. Zij werd op30

31
32
33
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K. DITT, Raum und Volkstum. Die Kulturpolitik des Provinzialverbandes Westfalen
1923–1945; J. WIRRER, Die Rassenseele ist des Volkes Sprache. Sprache, Standarddeutsch, Niederdeutsch – Zum Sprachbegriff in der Diskussion um das Niederdeutsche während der nationalsozialistischen Diktatur, in: K. DOHNKE ET AL. (red.),
Niederdeutsch im Nationalsozialismus. Studien zur Rolle regionaler Kultur im
Faschismus, Hildesheim, Zürich, New York 1994, p. 207–261; IGL, p. 1675–1678;
A. PILGER, Germanistik an der Universität Münster.
IGL, p. 1676.
Vgl. J. WIRRER, ‘Die Rassenseele ist des Volkes Sprache’. Sprache, Standarddeutsch,
Niederdeutsch – Zum Sprachbegriff in der Diskussion um das Niederdeutsche
während der nationalsozialistischen Diktatur, p. 237v.
E. DEINHARD, Adolf von Hatzfeld. Leben und Werk, Turin 1981; D. SUDHOFF,
Nachwort, in: A. VON HATZFELD, Franziskus und andere Dichtungen. Lyrik, Prosa,
Aufzeichnungen, Paderborn 1992, p. 236–253. Noch Deinhard noch Sudhoff gaan
nader in op de Vlaamse activiteiten van Hatzfeld.
IGL, p. 1060–1062.
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gevolgd door Hans Teske (1902–1945?),35 een overtuigd nationaal-socialist, die
in 1938 toen Borchling met emeritaat ging, ook diens opvolger op de leerstoel
Duits werd.36 Na de bezetting van België en Nederland in 1940 bekleedde Teske
belangrijke bestuursfuncties in Brussel.37 Daarnaast was hij o.a. ook een van de
twee hoofdredacteurs van het tijdschrift De Vlag van de Deutsch-Vlämische Arbeitsgemeinschaft. Hij publiceerde o.a. een boekje over Die Überwindung des
Provinzialismus in der flämischen Literatur dat in 1943 in Brussel verscheen.38
Naast Teske was in 1934 met de Vlaming Antoon Jacob (1889–1947)39 een
ex-activst als nieuwe lector Nederlands begonnen. Ook Jacob was of werd een
overtuigd aanhanger van de nieuwe orde en hij werd als beloning voor zijn linientreues optreden in 1937 tot buitengewoon hoogleraar Nederlands benoemd.
Jacobs werkte o.a. mee aan het tijdschrift De Vlag en aan de beroemde of eerder
beruchte bundel Deutsch-niederländische Symphonie dat door de eerder genoemde Robert Paul Oszwald werd uitgegeven ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van ‘de spreekbuis van het Vlaams activisme’, Raf Verhulst (1866–1941).40
Ondanks de bestaande studies over de geschiedenis van de Hamburgse germanistiek tijdens het nationaal-socialisme41 ontbreekt er een nauwkeurige beschrijving van de op Vlaanderen en Nederland gerichtte activiteiten van vooral Hans
Teske en Antoon Jacob.

3

Het Ahnenerbe en Nederland

Ik wil deze bijdrage afsluiten met een paar opmerkingen over de Forschungsund Lehrgemeinschaft Das Ahnenerbe,42 een organisatie binnen Heinrich Himmlers SS, die bij mijn weten tot nu toe niet in verband gebracht werd met de Duit35
36
37
38
39
40
41
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H. SPELIERS, Als een oude Germaanse eik, p. 472–476.
C. HEMPEL-KÜTER, Germanistik zwischen 1925 und 1955. Studien zur Welt der
Wissenschaft am Beispiel von Hans Pyritz, Berlin 2000, p. 145.
F.-R. HAUSMANN, Das Deutsche (Wissenschaftliche) Institut in Brüssel (1941–1944),
in: B. DIETZ ET AL. (red.), Griff nach dem Westen, dl. 2, p. 907–924, hier p. 919.
Het is opmerkelijk dat Teske die toch een germanistisch ordinariaat aan één van de
belangrijkste Duitse universiteiten bekleedde, niet opduikt in het Internationale Germanistenlexicon.
NEVB, s.v. Jacob, Antoon; H. SPELIERS, Als een oude Germaanse eik, p. 205–215.
NEVB, s.v. Verhulst, Raf.
Vgl. W. BACHOFER/W. BECK, Deutsche und Niederdeutsche Philologie. Das Germanische Seminar zwischen 1933 und 1945, in: E. KRAUSE ET AL. (red.), Hochschulalltag im Dritten Reich. Die Hamburger Universität 1933-1945, Teil 2,
Philosophische Fakultät; Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät, Berlin/Hamburg 1991, p. 655–666; en C. HEMPEL-KÜTER, Germanistik zwischen 1925 und 1955.
M.H. KATER, Das ‘Ahnenerbe’ der SS 1935–1945. Ein Beitrag zur Kulturpolitik des
Dritten Reiches. 4. Aufl., München 2005; J. LERCHENMÜLLER, Hans Ernst Schneiders/Hans Schwertes Niederlande-Arbeit in den 1930er bis 1950er Jahren, in: B.
DIETZ ET AL. (red.), Griff nach dem Westen, dl. 2, p. 1111–1140; J. LERCHENMÜLLER,
Das Ahnenerbe der SS. <http://www.shoa.de/drittes-reich/ideologie-und-weltan
schauung/201.html>.
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se neerlandistiek. Mijn bedoeling is het niet om het Ahnenerbe als zodanig tot
een deel van de geschiedenis van de Duitse neerlandistiek te maken, wel zijn er
personele overlappingen met name door Herman Felix Wirth en Joseph Otto
Plassmann, twee namen die we al in verband met de Flamenpolitik hebben leren
kennen.
Daarnaast is het Nederlandse taalgebied in zijn geheel doel van de activiteiten
van het Ahnenerbe, vooral door de zogenaamde Germanische Wissenschaftseinsatz, een suborganisatie onder leiding van SS-Obersturmbannführer Hans Ernst
Schneider, die zich na de oorlog onder de naam Hans Schwerte een nieuwe identiteit heeft weten te verschaffen en het in de jaren zeventig als geacht links-liberale hoogleraar germanistiek zelfs gebracht heeft tot rector van de Technische
Universität Aachen.43
Deze twee aspecten rechtvaardigen het mijns inziens om een eigen klein
hoofdstuk binnen de geschiedenis van de Duitse neerlandistiek te wijden aan het
Ahnenerbe. In deze bijdrage volsta ik met enkele opmerkingen over Herman Felix Wirth en Joseph Otto Plasmann.
De tot nu toe verschenen biografische schetsen over het leven en werk van
Herman Felix Wirth leveren geen eenduidige informatie over zijn carrière als
neerlandicus op.44 De in 1885 geboren Wirth heeft in zijn geboorteplaats Utrecht
Nederlands en geschiedenis gestudeerd. Na zijn staatsexamen in 1908 werd hij in
1909 lector Nederlands in Berlijn. In maart 1911 promoveerde hij bij de bekende
volkskundige John Meier in Basel op het proefschrift Der Untergang des Niederländischen Volksliedes. Zijn onderwijsactiviteiten leidden in 1913 tot publicatie van een taalleerboek met de titel Niederländisch in de reeks Neufelds
Sprachführer. Een tweede, ongewijzigde uitgave van dit boekje verscheen in
1916, maar dan onder de titel Vlämisch (!).
Wirth werd in 1916 door het Preußische Kultusministerium tot ‘Titularprofessor’ benoemd.45 Misschien heeft deze promotie ook wel te maken met zijn verdiensten als oorlogsvrijwilliger in Vlaanderen, waar hij de Duitse verbindingsman met de zogenaamde ‘Jong-Vlamingen’ werd.46 Daarnaast ontwikkelde hij
tal van activiteiten in Duitsland. In 1917 behoorde hij tot de oprichters van de
Berlijnse Deutsch-Flämische Gesellschaft en hij organiseerde een tweedelige
43
44

45
46

L. JÄGER, Seitenwechsel. Der Fall Schneider/Schwerte und die Diskretion der Germanistik. München 1998; J. LERCHENMÜLLER, Hans Ernst Schneiders/Hans Schwertes Niederlande-Arbeit in den 1930er bis 1950er Jahren, p. 1111–1140.
L. BUNING, Notities betreffende Hermann Felix Wirth, in: Wetenschappelijke
Tijdingen 33/3 (1974), p. 141–166; E. BAUMANN, Verzeichnis der Schriften, Manuskripte und Vorträge von Herman Felix Wirth Roeper Bosch von 1908 bis 1993,
sowie der Schriften für, gegen, zu und über die Person und das Werk von Herman
Wirth von 1908 bis 1995. Toppenstedt 1995; I. WIWJORRA, Hermann Wirth – Ein
gescheiterter Ideologe zwischen Ahnenerbe und Atlantis, in: B. DANCKWORTT (red.),
Historische Rassismusforschung. Ideologen, Täter, Opfer. Hamburg 1995, p. 91–
112; A. VAN GILST, Herman Wirth. Soeterberg 2006.
I. Wiwjorra, Hermann Wirth – Ein gescheiterter Ideologe zwischen Ahnenerbe und
Atlantis, p. 94.
NEVB, s.v. Wirth, Herman Felix.
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Lichtbildervortrag over Flandern und sein Volk (Erster Abend: Das alte Flandern. Zweiter Abend: Das neue Flandern)47 waarmee hij door verschillende
Duitse steden rondtoerde.
Het zou te ver voeren hier tot in detail Wirths activiteiten in de jaren tussen
1919 en 1935 die hij gedeeltelijk weer in Nederland doorbrengt, te beschrijven.
Vanaf 1921 houdt Wirth zich intensief bezig met prehistorisch en volkskundig
onderzoek, en ontwikkelt hij zijn cultuurhistorische theorie van de Geistesurgeschichte die zijn neerslag vindt in zijn hoofdwerken Der Aufgang der Menschheit. Untersuchungen zur Geschichte der Religion, Symbolik und Schrift der atlantisch-nordischen Rasse (1928) en Die heilige Urschrift der Menschheit. Symbolgeschichtliche Untersuchungen diesseits und jenseits des Atlantik (2 delen,
1931–1936). Het lukte Wirth met zijn studies de aandacht van de nationaal-socialisten te trekken, vooral ook die van Heinrich Himmler, de Reichsführer-SS,
met wie hij samen op 1 juli 1935 in Berlijn de Studiengesellschaft für Geistesurgeschichte Deutsches Ahnenerbe – zo de oorspronkelijk naam – oprichtte.
Himmler was vooral gefascineerd door Wirths uitgave en vertaling van de
Ura Linda Chronik (1933), achteraf ook als ‘Himmlers Bibel’ getituleerd. Het
voor het eerst in 1872 uitgegeven Oera Linda-boek is een van de meest intrigerende mystficaties uit de Nederlandse literatuurgeschiedenis. Deze vermeende
Oudfriese kroniek die in 1867 in Den Helder opdook, beschrijft de geschiedenis
van een duizend jaren oude, moreel hoogstaande Friese samenleving, waaruit de
hele Europese cultuur zou zijn voortgekomen. Ook al hadden Nederlandse filologen het handschrift reeds in de 19e eeuw als mystificatie ontmaskerd, Wirth was
van de authenticiteit van de Ura Linda Chronik zo zeer overtuigd dat hij een
nieuwe becommentarieerde uitgave bezorgde. Deze publicatie was aanleiding
voor tal van publicaties voor en tegen de echtheid van het boek en leidde tot één
van de omvangrijkste en felste discussies op het vlak van de Germaanse filologie
in de 20e eeuw.48 De hele kwestie rond het Oera Linda-boek, waarvan Goffe
Jensma in een vrij recent proefschrift aannemelijk heeft gemaakt dat het een
vervalsing van de hervormde predikant en dichter François Haverschmidt alias
Piet Paaltjens is,49 mag ten dele zeker ook als een hoofdstuk in de vakgeschiedenis van de neerlandistiek beschouwd worden.
Ook de Münsterse germanist/neerlandicus Joseph Otto Plassman, bij Jostes
gepromoveerd over de Middelnederlandse mystieke geschriften van Hadewych,
heeft in de jaren dertig en veertig een vooraanstaande rol gespeeld in het Ahnenerbe.50 Plassmann, die Wirth tijdens de Eerste Wereldoorlog in Vlaanderen had
47
48
49
50

Een Programm- und Textbuch verscheen in Leipzig 1917.
G. SIMON, Himmlers Bibel und die öffentlichkeitswirksamste Podiumsdiskussion in
der Geschichte der Germanistik.
G. JENSMA, De gemaskerde God. François Haverschmidt en het Oera Linda-boek.
Zutphen 2004; G. JENSMA (red.), Het Oera Linda-boek. Facsimile, transcriptie en
vertaling. Hilversum 2006.
E. GAJEK, Joseph Otto Plassmann. Eine akademische Laufbahn im Nationalsozialismus, in: K.D. SIEVERS (red.), Beiträge zur Wissenschaftsgeschichte der Volkskunde
im 19. und 20. Jahrhundert. Neumünster 1991, p. 121–155; G. SIMON, Chronologie
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leren kennen, geldt als een van de belangrijkste Germanenkundler. Vanaf 1928
zien we hem als oprichter en redacteur van het tijdschrift Germanien. Monatshefte
für Germanenkunde dat later het officiële orgaan van het Ahnenerbe werd. In 1937
werd hij leider van de afdeling Germanische Kulturwissenschaft binnen het Ahnenerbe. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij o.a. actief bij de ‘Germanische Leitstelle in den Niederlanden und in Flandern.’ Na zijn habilitatie in
Tübingen in 1943 werd hij aldaar benoemd tot Dozent für Germanenkunde und
Nordische Philologie, en in 1944 werd hij Professor für Deutsche Volkskunde in
Bonn.51 Wat zijn wetenschappelijke kwalificatie betreft, gold Plassmann als één
van de laatste vertegenwoordigers van een breed georiënteerde germanistiek
waarvan ook de neerlandistiek, de scandinavistiek en de volkskunde deel uitmaakten.
De onder de titel Ehre ist Zwang genug. Gedanken zum deutschen Ahnenerbe
(1941) verzamelde opstellen van Plassmann verschenen ook in Nederlandse vertaling. De titel van de Nederlandse uitgave was Ehr is dwang gnog (1944), de
oorspronkelijke Nederduitse vorm van deze leuze die afkomstig is van de
schoorsteen in de grote zaal van het Krameramtshaus in Münster, thans Haus der
Niederlande.

4

Resumé

Een vakgeschiedenis van de neerlandistiek in Duitsland zou onvolledig zijn als
ze niet ook aandacht zou besteden aan de ideologische implicaties die met de politieke ontwikkelingen en de twee wereldoorlogen samenhangen.
Zoals inleidend gezegd wil deze bijdrage niet meer dan enkele impulsen geven voor verder gedetailleerd onderzoek naar dit speciale aspect van de geschiedenis van de Duitse neerlandistiek.
De speciale omstandigheden van het vak in Duitsland – vooral ook de nauwe
banden met de germanistiek en de Volkskunde – hebben ervoor gezorgd dat de
Niederländische Philologie en de andere vormen van Niederlande-Forschung in
de eerste helft van de twintigste eeuw in zekere zin ook politieke en ideologische
wetenschappen waren.
Uitgangspunt voor alle verdere activiteiten op deze gebieden was de Flamenpolitik in de Eerste Wereldoorlog. Van hier uit lopen de lijnen rechtstreeks zowel
naar de in den jaren twintig inzettende Westforschung als ook naar het Ahnenerbe. Bijna geen van de daarmee samenhangende vragen is tot nu toe met de nodige nauwgezetheid onderzocht.
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Summary
It is impossible to write the history of Dutch Studies in Germany without going
into its connections with the political history of the 20th century. In particular in
the context of the two World Wars, Germany developed a special interest in its
smaller western neighbours Belgium and the Netherlands. Besides historians, it
was mainly philologists – specialists in German and Dutch Studies – who served
as the ideological henchmen of politics.
In contrast to historiography, whose political entanglement has been under
investigation by specialist historians for quite a while now, the history of Dutch
Studies in Germany during the first half of the 20th century has hitherto attracted
little attention. The debate of a few years ago as to the so-called ‘Westforschung’
mainly focused on historians, with philologists playing a marginal role at most.
In view of this initial situation, this article can do no more than provide a few
elements for the as yet unwritten history of Dutch Studies in Germany – a
history which incidentally has an intimate connection with the history of German
Studies as, institutionally and in terms of personnel, Dutch Studies functioned as
part of German Studies at German universities until long after the Second World
War.
The article describes the formation of a ‘network’ of Dutch Studies in Germany which pursued political as well as academic interests. The starting point
for this network was the official German Flamenpolitik in the First World War.
The result was a certain continuity in the field of personnel with the Westforschung developing since the 1920s which, ideologically and in terms of
content, often carried on where Flamenpolitik left off, leading to ideological
involvement in the policies of National Socialism. In this context, the article
finally also goes into the personal connections between individual researchers
from the field of Dutch Studies in Germany and the SS organization Deutsches
Ahnenerbe.

Zusammenfassung
Die Fachgeschichte der deutschen Niederlandistik lässt sich nicht schreiben,
ohne auf die Zusammenhänge mit der politischen Geschichte des 20. Jahrhunderts einzugehen. Speziell im Kontext der beiden Weltkriege entwickelte
Deutschland ein besonderes Interesse an seinen kleineren westlichen Nachbarländern Belgien und Niederlande. Dabei waren es neben den Historikern in erster
Linie Philologen – Germanisten und Niederlandisten –, die sich der Politik als
ideologische Zuarbeiter andienten.

Ideologische dwaalwegen van de Duitse neerlandistiek 1914–1945

63

Im Gegensatz zur Geschichtswissenschaft, deren politische Verwicklungen
von Fachhistorikern seit Längerem aufgearbeitet werden, ist der Geschichte der
deutschen Niederlandistik während der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts bisher
nur wenig Aufmerksamkeit zuteil geworden. Auch in der vor einigen Jahren
geführten Debatte um die so genannte ‘Westforschung’ standen vor allem die
Historiker im Vordergrund, während die Philologen allenfalls am Rande eine
Rolle spielten. Angesichts dieser Ausgangslage kann der vorliegende Beitrag
nicht mehr als einige Bausteine für die noch zu schreibende Fachgeschichte der
deutschen Niederlandistik liefern – eine Fachgeschichte, die im Übrigen aufs
Engste mit der Geschichte der Germanistik verbunden ist, da die Niederlandistik
bis weit nach dem Zweiten Weltkrieg an den deutschen Universitäten personell
und institutionell als Teil der Germanistik fungierte.
Beschrieben wird das Zustandekommen eines niederlandistischen ‘Netzwerks’
in Deutschland, das neben fachlichen auch politische Interessen verfolgte. Den
Ausgangspunkt dieses Netzwerks bildet die amtliche deutsche Flamenpolitik des
Ersten Weltkriegs. Von hier aus ergibt sich eine personelle Kontinuität zu der
sich seit den 1920er Jahren entwickelnden Westforschung, die sich inhaltlich und
ideologisch in vielem an die Flamenpolitik anschließt und zu einer ideologischen
Verstrickung mit der Politik des Nationalsozialismus führt. In diesem Kontext
geht der Beitrag abschließend auch auf die personellen Verbindungen ein, die
zwischen einzelnen Forschern aus dem Umfeld der deutschen Niederlandistik
und der SS-Organisation Deutsches Ahnenerbe bestanden.

TANJA HOLZHEY

De Berlijnse neerlandistiek:
een bewogen geschiedenis van honderd jaar
Het neerlandistisch onderwijs aan de Berlijnse universiteiten weerspiegelt de onbestendige geschiedenis van de stad gedurende de laatste honderd jaar: het Duitse
keizerrijk, de Weimarrepubliek, het Derde Rijk, de deling in West- en Oost-Berlijn
en ten slotte de hereniging van Berlijn. Het vak Nederlands werd in Berlijn in het
studiejaar 1908/09 voor het eerst op universitair niveau aangeboden. De FriedrichWilhelms-Universität (hierna: FWU) was toen de enige Berlijnse universiteit. In
1946 werd haar naam veranderd in Berliner Universität (hierna: BU) en sinds 1949
draagt zij de naam Humboldt-Universität zu Berlin (hierna: HU). Vanaf 1949 werd
ook aan de nieuw opgerichte Freie Universität (hierna: FU) een opleiding Nederlands aangeboden. In dit artikel zal eerst de oudste Berlijnse universiteit en vervolgens de FU aan de orde komen.
Tot dusver ontbreekt diepgaand onderzoek naar de lange traditie van de neerlandistiek in Berlijn. Slechts twee zeer beknopte artikelen besteden aandacht aan het
neerlandistisch onderwijs in Berlijn.1 Daarnaast gaat een viertal artikelen en studies
zijdelings hierop in.2 Aan de geschiedenis van het vak Nederlands aan de tegenwoordige Humboldt-Universität is in dit verband, op enkele alinea’s na, geen aandacht geschonken.3 Dit artikel wil een eerste aanzet geven om deze lacune op te
vullen door de ontwikkeling van de neerlandistiek aan deze instelling te beschrijven.
Hierbij zullen ook het wetenschappelijk personeel en het onderwijsaanbod aan de
orde komen. De belangrijkste informatiebronnen voor deze gegevens zijn archiefstukken uit het universiteitsarchief van de HU. Verder zal er aan de hand van materiaal uit het archief van de FU een kort historisch overzicht van de neerlandistiek aan
die universiteit tot 1993 worden gegeven.
Ten aanzien van het bronnenmateriaal dient vermeld te worden dat de archiefstukken uit het bezit van de HU helaas onvolledig zijn. Zo zijn alleen personeelsdossiers
uit 1919 of later overgeleverd. Een deel van de documentatie, zoals het archief van
1
2

3

M. VAN DE KERCKHOVE, Der niederländische Unterricht an der Freien Universität
Berlin, in: Duitse Kroniek 4 nr. 1 (1952), p. 1215; D. DE VIN, Het Nederlands in
Berlijn, in: Ons Erfdeel 15 nr. 1 (1972), p. 128131.
W. THYS, Neerlandistiek ‘extra muros’, in: D.M. BAKKER/G.R.W. DIBBETS (red.),
Geschiedenis van de Nederlandse taalkunde, Den Bosch 1977; J. JALINK, De
nederlandistiek aan de universiteiten in de Bondsrepubliek en West-Berlijn en Het
Nederlands onderwijs aan de Humboldt Universität, in: W. THYS, J. JALINK (red.), De
nederlandistiek in het buitenland, ’s-Gravenhage 1967, p. 1548; H. VAN UFFELEN,
Moderne Niederländische Literatur im Deutschen Sprachraum 18301990, Münster
1993, p. 219 e.v.; W. DOLDERER, Activistische ballingen in Duitsland na de Eerste
Wereldoorlog, deel I, II, III, in: Wetenschappelijke Tijdingen 59 nr. 2, 3, 4 (2000),
p. 6798, 131161, 195225.
J. JALINK, De nederlandistiek, p. 48.
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het Seminar für Orientalische Sprachen (hierna: SOS), is in de oorlogsjaren verdwenen of vernietigd. Maar ook de documentatie uit de socialistische periode en de tijd
na de ‘Wende’ is moeilijk te achterhalen, althans wat betreft de situatie van de neerlandistiek. Daar waar archiefmateriaal ontbrak, waren gesprekken met oud-studenten
de belangrijkste informatiebron. Ook de geschiedenis van de West-Berlijnse neerlandistiek gaat voor een belangrijk deel terug op mondelinge bronnen. Desalniettemin probeer ik een zo volledig mogelijk overzicht te geven van de ontwikkelingen
binnen de Berlijnse neerlandistiek tot 1993 en de personen die op academisch niveau
Nederlands hebben onderwezen. Vanwege de heterogene bronnensituatie kan dit
lang niet altijd op dezelfde manier. Het artikel beoogt in eerste instantie de bronnen
te ontsluiten en heeft daardoor verschillende invalshoeken. Waar mogelijk wordt er
informatie verstrekt over institutionele, biografische en discursieve dimensies binnen
het vak Nederlands aan de Berlijnse universiteiten. Hierbij moet worden opgemerkt
dat het geschetste beeld ondanks alle moeite waarschijnlijk niet volledig is. Dit
artikel is dan ook vooral bedoeld als aanzet voor diepgaander analytisch onderzoek.

1

Friedrich-Wilhelms-Universität

1.1

Josef Van de Wijer

Onderwijs in het Nederlands en de Nederlandstalige letteren vindt aan de FWU voor
het eerst plaats in het eerste semester (Wintersemester) van het studiejaar 1908/09,
een kleine honderd jaar na de oprichting van de Alma Mater Berolinensis. Waarom
het lectoraat Nederlands toen is ingesteld, laat zich uit de bewaarde bronnen van het
universiteitsarchief niet opmaken. Als verklaring voor het ontstaan van dit lectoraat
worden in een artikel uit 1952 de centrale ligging van de stad en de grote betekenis
van de universiteit aldaar genoemd. Het moderne vreemdetalenonderwijs was er in
de vroege twintigste eeuw op grote schaal op gang gekomen.4
De Vlaming Hendrik Josef Van de Wijer (1883–1968)5 was de eerste lector
Nederlandse taal en letteren.6 Hij had Germaanse filologie in Leuven gestudeerd en
was in 1905 op het proefschrift Geschiedenis der Nederlandse spelling in de 16e en
17e eeuw gepromoveerd.7 Na een studieverblijf in Oxford, Cambridge en Londen
studeerde Van de Wijer in 1908/09 Engels en Duits aan de Berlijnse universiteit.
Ook werkte hij er als lector Nederlands. De beperkte duur van zijn docentschap

4
5
6
7

M. VAN DE KERCKHOVE, Der niederländische Unterricht, p. 12.
In de personeelsregisters is zijn naam ‘Joseph Van de Wyer’ gespeld.
FRIEDRICH-WILHELMS-UNIVERSITÄT (hierna: FWU), Personalverzeichnis, Wintersemester 1908/09, p. 35; zie ook H. DRAYE, Hendrik Jozef Van de Wijer (1883
1968), in: Onoma 12 nr. 2, (19661967), p. 189191.
De biografische gegevens over Hendrik Josef Van de Wijer zijn afkomstig uit R. DE
SCHRYVER (red.), Encyclopedie van de Vlaamse beweging, Deel II: M-Z, Tielt 1975,
2065 e.v.; M. MISPELON, In memoriam Hendrik-Jozef ridder Van de Wijer, in:
Vlaamse stam 5 nr.1 (1969), p. 12 en H. DRAYE, Van de Wijer, p. 189 e.v.
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hangt met andere woorden samen met de aard en lengte van zijn verblijf in die stad.8
Na zijn terugkeer naar België was hij werkzaam als leraar. Later gaf hij aan de
Leuvense universiteit colleges Germaanse talen en werd er in 1919 tot hoogleraar
benoemd. In politiek opzicht had Van de Wijer affiniteit met de beweging van het
Vlaams activisme waar hij zich actief voor inzette.9
De thema’s van de lessen en de studentenaantallen zijn in het universiteitsarchief
niet terug te vinden. Pas een kleine dertig jaar later, met ingang van het studiejaar
1937/38, werd het halfjaarlijkse personeelsregister (‘Personalverzeichnis’) aangevuld met een studiegids (‘Vorlesungsverzeichnis’).10
Het vak Nederlands hoorde bij de Philosophische Fakultät, daarbinnen bij de afdeling Alte und Neue Philologien und Geschichte die onderverdeeld was in verschillende vakken (Philologien). De neerlandistiek maakte, zoals bij de extramurale neerlandistiek gebruikelijk, ook in Berlijn deel uit van het vak Duits.11 De colleges werden dan ook in overleg met de hoogleraren Duits gepland.12 Een belangrijk deel van
het curriculum Nederlands bestond uit letterkundige colleges. Ook taalverwerving en
8
9

10

11

12

Dit sloot overigens goed aan bij het Pruisische onderwijsbeleid, dat een lectorschap
van maximaal twee jaar nastreefde. M. VAN DE KERCKHOVE, Der niederländische
Unterricht, p. 12. Van de Kerckhove vermeldt geen bronnen.
Hij was bestuurslid van de in 1925 opgerichte Vlaamse Vereniging met als doel de
‘groepering van nationalistische en niet nationalistische Vlamingen in het arrondissement Leuven’. H.J. ELIAS, Vijfentwintig jaar Vlaamse Beweging, Deel 2, Antwerpen
1969, p. 148 e.v. In 1934 nam hij het initiatief voor de oprichting van de groep en het
gelijknamige tijdschrift Nieuw Vlaanderen. Tevens stichtte hij de Vlaamse Club voor
Universiteitsprofessoren. G. EYSKENS, De Memoires, J. SMITS (red.), Tielt 1993,
p. 62. Van de Wijer was secretaris van de Brugse afdeling van het Algemeen Nederlands Verbond en hij onderhield ‘tot kort voor het uitbreken van de oorlog goede contacten met de Duitse historicus doctor Franz Petri’. Petri (19031999) was behalve
medewerker op het Keulse neerlandistische instituut sinds 1940 ‘Kulturreferent’ te
Brussel bij de ‘Militärverwaltung’ van het bezette België. M. BAERLECKEN/U.
TIEDAU, Das Deutsch-Niederländische Forschungsinstitut an der Universität Köln
19311945 und der Aufbau des Faches Niederlandistik in der frühen Bundesrepublik,
in: B. DIETZ/H. GABEL/U. TIEDAU (red.), Griff nach dem Westen. Die ‘Westforschung’ der völkisch-nationalen Wissenschaften zum nordwesteuropäischen Raum
(19191960), Münster/New York/Berlin/München 2003, p. 851885: 861 e.v., 867
e.v. Van de Wijer is na de Tweede Wereldoorlog beschuldigd van collaboratie met de
Duitse bezetter, maar is hier nooit voor vervolgd. Na de oorlog heeft hij zich niet
meer ingelaten met politiek. In 1967 werd hij in de ridderstand verheven. R. DE
SCHRYVER, Encyclopedie II, 2067; G. EYSKENS, De Memoires, p. 108, 125 e.v.
Daarvóór staan in de personeelsregisters alleen de namen van de docenten, de
specialisatie, eventuele onderscheidingen, titels, functies en het privé-adres vermeld.
Zie hiervoor respectievelijk de personeelsregisters en de studiegidsen. <http://edoc.
hu-berlin.de/browsing/digi_hist_dokumente/index.php> (geraadpleegd in de periode
van juli 2008 tot maart 2009).
C. TER HAAR, Nicht nur ein Appendix. Zur Relation zwischen Germanistik und Niederlandistik, in: F. FÜRBERTH ET AL. (red.), Zur Geschichte und Problematik der
Nationalphilologien in Europa. 150 Jahre Erste Germanistenversammlung in
Frankfurt am Main (18461996), Tübingen 1998, p. 697714.
M. VAN DE KERCKHOVE, Der niederländische Unterricht, p. 12.
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een algemeen hoorcollege over de letteren en het geestesleven van de Lage Landen
maakten deel uit van het neerlandistisch onderwijs.13 Over de daadwerkelijke hoeveelheid en aard van de colleges, die in de beginjaren werden gegeven, weten wij
echter niets.
1.2

Herman Wirth

De Duits-Nederlandse Herman Wirth (1885–1981) volgde Van de Wijer in het
wintersemester 1909/10 op. Zijn onderwijs combineerde hij in de eerste jaren met
het schrijven van zijn dissertatie. In 1911 promoveerde hij in Basel op het proefschrift Der Untergang des Niederländischen Volksliedes.14 In de personeelsregisters
staat hij tot 1918 vermeld als lector Nederlandse taal en literatuur. Toen in 1914
echter de Eerste Wereldoorlog uitbrak, ‘meldde hij zich als vrijwilliger bij het
Pruisische leger en werd hij kort daarop verbindingsofficier in Brussel’.15 Tussen
1914 en 1918 vonden er dus in verband met de afwezigheid van Herman Wirth geen
colleges Nederlands plaats.
Wirth is vooral bekend, omdat hij in 1935 samen met de SS-leider Heinrich
Himmler het nationaalsocialistische onderzoeksinstituut Ahnenerbe heeft opgericht.
Dit instituut had zich tot doel gesteld ‘wetenschappelijke’ bewijzen te vinden voor
de superioriteit van het zogenaamde Arische ras. Voor meer informatie over Wirth,
zijn nationaalsocialistische ideeën en activiteiten binnen het Ahnenerbe wordt hier
naar de bestaande publicaties verwezen.16
Wirths personeelsdossier bevat weinig nieuwe gegevens. Over zijn aanstelling als
lector Nederlands komen we bijvoorbeeld niets te weten, omdat het dossier pas in
1933 is aangelegd toen Wirth aan de FWU benoemd werd tot buitengewoon
hoogleraar zonder leerstoel en zonder onderwijsverplichting.17 In een brief aan
Herman Wirth uit 1938 geeft het Reichsministerium für Wissenschaft, Erziehung und
Volksbildung echter te kennen geen salaris meer aan hem uit te zullen betalen,
aangezien hij geen ambtenaar en zodoende om formele redenen niet professorabel
bleek.18 Het hoogleraarschap van Wirth was vanwege zijn onderzoekskwaliteiten al
eerder ter discussie gesteld. In 1938 was hij reeds uit de gratie gevallen bij zijn
academische collega’s en bij het Ahnenerbe. In de brief echter houdt het Rijksministerie de schijn op ‘daß diese Maßnahme ausschließlich auf haushaltstrechtliche
Gründe zurückzuführen ist und die Frage [der] wissenschaftlichen Arbeit nicht
berührt’. Wirth werd doorverwezen naar Himmler, die een salarismogelijkheid voor
hem moest zien te creëren.
13
14
15
16
17
18

IBIDEM. Van de Kerckhove citeert de ‘Anstellungsurkunde’ van de lector Nederlands.
A. VAN GILST, Herman Wirth, Soesterberg 2006, p. 9.
IBIDEM.
A. VAN GILST, Herman Wirth. Zie ook het artikel van Heinz Eickmans in deze
bundel.
In de studiegidsen, die pas sinds 1937 bestaan, komen we zijn naam niet tegen.
Universitätsarchiv HU zu Berlin (hierna: UAHU), Personalakte Herman Wirth, 230,
Bd. I, 19331938, fol. 44r. Met dank aan Annika Olt voor haar hulp in het UAHU.
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Michael van de Kerckhove

In de registers voor het studiejaar 1918/19 staat geen lector Nederlands vermeld. De
Vlaamse activist Michael Van de Kerckhove verzorgde met ingang van het
wintersemester 1919/20 de colleges Nederlandse taal en literatuur. Gedurende de
volgende dertig jaar was hij als lector in dienst van de FWU en de latere BU. In
1949, kort na de oprichting van de FU in het westelijke deel van de stad, trad Van de
Kerckhove in dienst van de West-Berlijnse FU, waarover later meer.
1.3.1 Biografische schets
Alvorens op de vakken in te gaan die Van de Kerckhove gaf, volgt hier eerst een
biografische schets. De gegevens zijn afkomstig, voor zover niet anders vermeld, uit
Van de Kerckhoves personeelsdossier in het universiteitsarchief van de HU.19
Michael Van de Kerckhove (1888–1973) werd in Iseghem (West-Vlaanderen)
geboren. Hij studeerde in Leiden (1908–1909) en Leuven (1909–1913) en sloot zijn
studie in 1913 af met een staatsexamen in de vakken Nederlands, Duits, Deens en
Engels. In hetzelfde jaar promoveerde hij op Plato’s Ideeën bij Ben Jonson.20
Van de Kerckhove raakte nauw betrokken bij het Vlaams activisme. In de Eerste
Wereldoorlog werd hij als soldaat opgeroepen. 16 dagen na de Duitse inval in België
belandde hij in Duitse krijgsgevangenschap.21 In totaal verbleef hij in drie
krijgsgevangenenkampen, te weten Münster, Soltau en Göttingen. Vanuit het laatste
kamp zette hij zich volgens eigen zeggen ‘notoir’ in voor de Duits-Vlaamse
beweging.
Vooral het krijgsgevangenenkamp Göttingen was een kiemcel van het Vlaamse
nationalisme op Duits territorium. Geheel in het verlengde van de Flamenpolitik
probeerden Duitse academici de Vlaamse krijgsgevangen met agitatie voor het
Duitse doel te winnen.22 Van de Kerckhove hielp in het kamp bij het organiseren van
het kamponderwijs.23 Volgens Dolderer had Van de Kerckhove, zoals meer Vlaamse
ballingen in Duitsland, zijn aanstelling te danken aan zijn Göttingense netwerk. Max
Robert Gerstenhauer van de Fürsorgestelle für flämische Flüchtlinge en de

19
20

21
22
23

UAHU, Personalakte Michael van de Kerckhove, Bd. 110, 19191949 (hierna:
UAHU 110).
J. JALINK, De nederlandistiek, p. 36. Even als bij Van de Wijer werd de titel Doktor
litt. et phil. van Van de Kerckhove in Berlijn aanvankelijk niet erkend. Pas in 1920
werd hij ‘op een colloquium voor de Filosofische Faculteit van Berlijn […]’
genostificeerd. De doctorstitel is rood doorgehaald op de vragenlijst in het
personeelsdossier. Deze lijst had Van de Kerckhove zelf ingevuld. UAHU 110, fol. 1r
(§8).
UAHU 110, fol. 2r.
R. DE SCHRYVER, Encyclopedie I, 605 e.v.; W. DOLDERER, Der flämische
Nationalismus und Deutschland zwischen den Weltkriegen, in: B. DIETZ/H. GABEL/U.
TIEDAU (red.), Griff nach dem Westen, p. 109136: 117.
W. DOLDERER, Activistische ballingen III, p. 196.
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theologieprofessor Carl Stange hadden zich voor hem ingezet.24 Van de Kerckhove
zelf verklaarde in 1949 zijn aanstelling aan de FWU niet door zijn contacten binnen
het Duits-Vlaamse netwerk, maar door wetenschappelijke banden, namelijk de
aanbevelingen van de Leuvense professor Lodewijk Scharpé en de Berlijnse
hoogleraar germanistiek Gustav Roethe.25 Deze apolitieke uitleg past bij het
veranderde politieke tij in Duitsland, waar pangermanisme en soortgelijke
reactionaire ideeën niet langer het publieke klimaat bepaalden.
Na de oorlog studeerde Van de Kerckhove aan de universiteit te Göttingen, waar
hij in 1920 het ‘Staatsexamen’ in de vakken Engels, Frans en Duits aflegde.26 In het
zelfde jaar trouwde hij met de Duitse oorlogsweduwe Elisabeth Müller.27 Vlak voor
het einde van de oorlog kreeg hij van de activistische Raad van Vlaanderen een
aanstelling aan de door de Duitse bezetter vernederlandste Gentse universiteit.28
Maar nog voor hij daar aan de slag kon, was de oorlog voorbij en gold de status quo
van vóór de oorlog: de universiteit werd weer Franstalig en de Vlaamse activisten
moesten het land verlaten.29
Van de Kerckhove werd naar eigen zeggen in 1922 in Brussel bij verstek ter dood
veroordeeld vanwege zijn politieke activiteiten.30 Volgens Dolderer was de reden
voor de veroordeling echter vaandelvlucht.31 Omdat Van de Kerckhove al jaren in
Duitsland woonde en in 1921 de Duitse nationaliteit had aangenomen, bleef hij
ondanks zijn doodvonnis ongedeerd. Zijn betrokkenheid bij de Duits-Vlaamse
beweging blijkt mede uit zijn bestuursfunctie bij de in 1917 in Berlijn gestichte
Deutsch-Flämische Gesellschaft en zijn optreden bij de Bund der Vlamenfreunde in
1932.32 Zelf beschreef hij op een personeelsformulier van de universiteit zijn

24
25

26
27
28
29
30
31
32

W. DOLDERER, Activistische ballingen I en III, p. 69 e.v., 196; W. DOLDERER, Der
flämische Nationalismus, p. 118.
Universitätsarchiv Freie Universität Berlin (hierna: UAFU) Lebenslauf Michael Van
de Kerckhove v. März 1949: FB Germanistik. Pers.-Vorgang M.v.d.K./Verw. Van de
Wijer had overigens in 1908/09 bij Gustav Roethe in Berlijn Duits gestudeerd. H.
DRAYE, Van de Wijer, p. 189.
UAHU 110, fol. 1r e.v. en UAFU Lebenslauf Van de Kerckhove.
UAHU 110, fol. 1r.
‘Eben vor Kriegsende vom Rat von Flandern an die Universität Gent berufen.’ IDEM,
fol. 2v.
W. DOLDERER, Activistische ballingen III, p. 197 e.v.
Van de Kerckhove beschrijft dit op een formulier als volgt: ‘Wegen der politischen
Betätigung in der deutsch-flämischen Bewegung während des Krieges zum Tode
verurteilt in Belgien 15.5.22’, UAHU 110, fol. 2v.
IBIDEM.
IBIDEM; W. DOLDERER, Der flämische Nationalismus, p. 125 e.v. ‘Te Berlijn  en
nadien ook te Dusseldorf  was er een ‘Deutsch-Flämische Gesellschaft,’ die eveneens in verband stond met het Propagandakantoor. Ze had een dubbel doel: ze trachtte
eensdeels de activistische gedachten te doen ingang vinden bij de krijgsgevangenen
en ook bij de Vlaamsche arbeiders, in Duitschland werkzaam; ze zocht anderdeels
Vlamingen aan te werven, die men in de Duitsche nijverheid goed kon gebruiken.’ M.
BASSE, De Vlaamsche Beweging van 1905 tot 1930, Gent 1930 1933, p. 181.
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politieke activiteiten als volgt: ‘Teilnahme am nationalen Kampf der Flamen (Mitarbeit im Bund der Flamenfreunde, Vlaamsche actie und Hollandia)’.33
Het veranderde politieke klimaat in Duitsland na 1933 heeft sporen achtergelaten
in de levensloop en zodoende het personeelsdossier van Van de Kerckhove. Zoals
meerdere Vlaamse ballingen ontwikkelde ook Van de Kerckhove sympathieën voor
het nazisme.34 Uit een formulier dat hij begin 1936 heeft ingevuld, kunnen we opmaken dat hij reeds in 1933 een aantal nationaalsocialistische organisaties financieel
of als lid steunde. Zo werd hij donateur van de NSDAP en schreef hij zich in bij de
NSOG, de nationaalsocialistische Opferring, een organisatie voor niet-leden van de
NSDAP die met de partij sympathiseerden en haar financieel steunden.
In 1940 maakte het Oberkommando der Wehrmacht (OKW) gebruik van de
diensten van Van de Kerckhove door hem drie keer in te zetten bij urgente taken.
Welke taken dit waren, wordt niet duidelijk. Wel blijkt dat hij in ieder geval tijdens
zijn eerste detachering in het krijgsgevangenkamp Stalag XIII A in Beieren werd
ingezet. Het verzoek van de OKW om Van de Kerckhove van het academische
bedrijf vrij te stellen ging vergezeld van de volgende kwalificatie: Van de Kerckhove
is ‘einer der wenigen Sachkenner auf dem Spezialgebiet, innerhalb dessen er für eine
Sonderaufgabe dringend benötigt wird’.35 Wellicht tolkte hij in Beieren, zoals hij dit
in de jaren twintig bij het rijksgerechtshof in Leipzig had gedaan.36 Het is ook mogelijk dat hij belast was met het ontwikkelen en uitvoeren van taalproeven op Belgische soldaten en officieren in krijgsgevangenschap om vast te stellen of ze tot de
Vlaamse of de Waalse volksgemeenschap behoorden. In de Duitse krijgsgevangenkampen werden Vlamingen en Walen om rassenideologische redenen namelijk van
elkaar gescheiden.37 Het is hoe dan ook zeer waarschijnlijk dat Van de Kerckhove
als taaldeskundige voor de nazi’s werkte. Zijn werkzaamheden als filoloog binnen
het academische circuit zullen in het vervolg van mijn bijdrage centraal staan.
1.3.2 Van de Kerckhoves lectoraat aan de FWU
In zijn artikel over de Berlijnse neerlandistiek geeft Van de Kerckhove een taakomschrijving van de lectoren Nederlands aan de FWU die de volgende vaardigheden en
kennis aan de studenten dienden over te dragen:
1.
2.
3.

33
34
35
36
37

Fertigkeit im mündlichen und schriftlichen Gebrauch der Sprache.
Bekanntschaft mit den wichtigsten Erscheinungen der historischen Grammatik.
Uebersicht über die Entwicklung der Literatur seit ihrem Beginn.

UAHU 110, fol. 2v.
W. DOLDERER, Activistische ballingen III, p. 224 e.v.
UAHU 110, fol. 58r.
W. DOLDERER, Activistische ballingen III, p. 197.
M. DE WILDE, België in de Tweede Wereldoorlog. Deel 3: De nieuwe orde, Kapellen
1982, p. 102.
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Bekanntschaft mit der Geschichte der allgemeinen Entwicklung der Kultur,
den staatlichen Einrichtungen und der Länderkunde.38

Vanaf 1926 werden de hoorcolleges Middelnederlands een vast bestanddeel aan de
Berlijnse universiteit, aldus Van de Kerckhove.39 Het lijkt hier om het college
‘Einführung in die niederländische Sprache mit Berücksichtigung des Altniederländischen und des Südafrikanischen (Afrikaans)’ te gaan, dat elk semester werd
aangeboden. In de studiegidsen stond vermeld dat het vooral bestemd was voor
studenten Duits en Engels.
De vraag naar de identiteit van Van de Kerckhoves studenten viel in het kader van
dit onderzoek niet te beantwoorden. De studenten en hun studierichting staan
weliswaar in de studiegidsen vermeld, maar helaas geldt dit niet voor het vak
Nederlands, waarschijnlijk omdat het hier om een bijvak binnen de opleiding Duits
en moderne vreemde talen ging.40 Of het mogelijk was om binnen de neerlandistiek
of op een neerlandistisch onderwerp af te studeren, laat zich niet vaststellen.
Met de opkomst van de studiegidsen wordt het voor de periode van 1937/38 tot en
met 1944/45 gemakkelijker om de omvang en inhoud van de colleges te beschrijven,
hoewel er wederom geen gegevens over het aantal en de identiteit van de studenten
zijn. Van de Kerckhove heeft per semester vier à vijf colleges verzorgd. Tot het
vaste repertoire van elk semester hoorde een taalcursus voor beginners, een
taalcursus voor gevorderden en het eerder vermelde taalkundige hoorcollege over de
Nederlandse taal voor de studenten Duits en Engels. Verder verzorgde Van de
Kerckhove een – in thematisch opzicht – grote verscheidenheid aan colleges. In
totaal staan er tussen 1937 en 1944 meer dan twintig colleges vermeld. Daarvan
werd slechts een kleine minderheid vaker dan één keer gegeven. Op een drietal uitzonderingen na waren alle colleges letterkundig van aard. Acht ervan behandelden
expliciet de moderne literatuur. Anders dan bij de overige universiteiten waar
Nederlands werd onderwezen en de nadruk bijna uitsluitend op de Middelnederlandse letteren en taal lag, besteedde Van de Kerckhove dus veel aandacht aan de vroegmoderne en vooral de contemporaine literatuur.41
Wat het onderwijs van de moderne letteren betreft, is het gezien de politieke en
persoonlijke achtergrond van Van de Kerckhove zeker niet onbelangrijk te vermel38
39
40

41

M. VAN DE KERCKHOVE, Der niederländische Unterricht, p. 12.
UAFU Lebenslauf Van de Kerckhove.
Zie bijvoorbeeld de beschrijving: ‘Seit dem Jahre 1919 hat er [Van de Kerckhove]
ununterbrochen, also 28 Jahre hindurch, Generationen von Studenten in die niederländische Sprache und Kultur eingeführt und dadurch das Studium der Germanistik
nach einer wichtigen, in der gegenwärtigen Forschung immer stärker hervortretenden
Seite hin ergänzt.’ Cursivering toegevoegd. UAHU 110, fol. 82r.
C. TER HAAR, Nicht nur ein Appendix; J. GRAVE, De lange weg door de instituten.
Een inventarisatie van de neerlandistiek in Duitsland, in: Internationale neerlandistiek 47 nr. 2 (2009), p. 4057. De Middelnederlandse literatuur werd aan de Berlijnse universiteit mogelijk door germanisten verzorgd. Zo behandelde de germanist
Brömse in het tweede semester van het studiejaar 1937/38 de Nederduitse Reinecke
de vos. Wellicht besteedden hij en zijn collega’s ook aandacht aan de Middelnederlandse pendanten.
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den dat er minstens vijf colleges uitsluitend gewijd waren aan Vlaamse onderwerpen. Dit waren onder andere de Vlaamse boerenfolklore in het werk van Stijn Streuvels; de taal van Buysse, Streuvels en Timmermans en Vlaamse poëzie en romans.
Literatuur uit het zuidelijke deel van de Lage Landen keerde dus regelmatig terug in
het onderwijsprogramma.
Dat juist Felix Timmermans, Stijn Streuvels en Cyriel Buysse werden behandeld,
laat zich goed rijmen met de toenmalige politieke en culturele situatie. De aandacht
voor het leven van de veelal arme plattelandsbevolking in Vlaanderen in het werk
van die drie auteurs kon bij de flaminganten en in het Duitse taalgebied op waardering rekenen. Zo vond het oeuvre van de Vlaamse activist en schrijver Felix Timmermans vooral in de jaren dertig en veertig gretig aftrek op de Duitse markt. In
1942 reikte de universiteit van Hamburg zelfs de Rembrandtprijs aan hem uit.42 Ook
Stijn Streuvels was redelijk succesvol in Duitsland: hij kreeg een eredoctoraat in
Münster en een Duits filmbedrijf verfilmde in 1942 een van zijn romans.43 Na de
Tweede Wereldoorlog werd Timmermans en Streuvels Duitsgezindheid verweten.
Alleen de derde Vlaamse schrijver uit die trits, Cyriel Buysse, schijnt in het Duitse
taalgebied minder bekend te zijn geweest.44
Van de Kerckhove publiceerde niet over deze of andere activistische auteurs en in
het algemeen kan gesteld worden dat zijn politieke betrokkenheid niet uit zijn wetenschappelijk werk blijkt. Hier lagen zijn verdiensten op het gebied van de filologie.45
Uit zijn pen vloeiden edities van Middelnederlandse teksten, een Franse schoolgrammatica (1932), het driedelige Lehrbuch der Niederländischen Sprache für den
Schul- und Selbstunterricht (1923) en diverse publicaties op het gebied van de fonetiek.

42

43

44
45

De Duitse vertalingen van Timmermans werk komen (zijdelings) aan bod in H.
EICKMANS, ‘Um uns den vlämischen Geist näher zu bringen.’ Über das Engagement
deutscher Philologen, Verleger und Literaten für die Sprache und Literatur Flanderns im 20. Jahrhundert, in: Nachbarsprache Niederländisch 22 nr. 2 (2007),
p. 2568.
De roman De vlaschaard werd door het Duitse filmbedrijf Terra in 1943 verfilmd
onder de titel Wenn die Sonne wieder scheint. R. VANDE WINKEL/I. VAN LINTHOUT,
De vlaschaard 1943: een Vlaams boek in nazi-Duitsland en een Duitse film in bezet
België, Kortrijk 2007.
G.J. VAN BORK, Schrijvers en dichters, dbnl biografieënproject I, 25 feb. 2009,
<http://www.dbnl.org/tekst/bork001schr01_01/bork001schr01_01_0172.htm>.
UAHU 110, fol. 82r.
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Seminar für orientalische Sprachen

2.1

Ontstaan en achtergrond46

Bijzonder aan de Berlijnse situatie tot 1944 is het feit dat niet alleen de Philosophische Fakultät Nederlandse vakken verzorgde. Er bestond een tweede opleiding
Nederlands, waar Marcel Breyne, eveneens een Vlaamse activist, doceerde. In 1922
had hij een lesopdracht over de Lage Landen en Zuid-Afrika gekregen en hij trad in
dienst aan het in 1887 opgerichte Seminar für Orientalische Sprachen (SOS), dat
later Auslandshochschule en uiteindelijk Auslandswissenschaftliche Fakultät zou
gaan heten.47 Anders dan Dolderer vermeldt, verzorgde Breyne dus niet uitsluitend
of voornamelijk colleges over Zuid-Afrika, maar ook over Vlaanderen, Nederland en
de koloniën.48
Het SOS was een onafhankelijk opleidingsinstituut (Lehranstalt) verbonden aan
de universiteit, dat voortgekomen was uit de koloniale ambities van het Duitse
keizerrijk. Aan dit instituut moesten onder anderen aankomende vertalers, tolken en
ambtenaren voor de koloniale dienst worden opgeleid. Naast Russisch en Spaans
werden er vooral Chinees, Japans, diverse Arabische dialecten en Afrikaanse talen
onderwezen. Behalve taalverwerving werden er colleges politiek, economie, cultuur,
literatuur, geschiedenis en geografie van de afzonderlijke taalgebieden gegeven.
Vakken zoals koloniaalrecht en tropenhygiëne weerspiegelen de toenmalige
tijdgeest. Na een periode van achteruitgang groeide het SOS in verband met de
koloniale ambities in de Weimarrepubliek uit tot een gerenommeerd instituut op het
gebied van wetenschappelijk onderzoek naar hoofdzakelijk Azië en Afrika. In die
tijd werd het aantal vakken (talen en cultuurgebieden) aan het SOS uitgebreid. Vanaf
de vroege jaren twintig van de vorige eeuw werd er ook Nederlands in combinatie
met Afrikaans aangeboden.
Niet alleen in de Weimarrepubliek, maar ook onder de nationaalsocialistische dictatuur bloeide dit instituut. De gedachte van koloniale expansie sloot immers goed
aan bij de drang naar wereldwijde overheersing van de nazi’s. In 1940 raakte het
instituut zijn onafhankelijkheid kwijt. Samen met de Deutsche Hochschule für
Politik ging het op in de nieuwe Auslandswissenschaftliche Fakultät.49 Decaan van
de nieuwe faculteit werd de invloedrijke nazi Franz Alfred Six (1909–1975) en
46

47
48
49

De informatie over het SOS en de daaruit voortkomende instituten gaat waar niet
anders vermeld terug op F. BRAHM/J. MEISSNER, Von den Auslandswissenschaften zu
den area studies. Standortspezifische und biographische Perspektiven auf die Frage
nach dem Zäsurcharakter des Jahres 1945, in: R. VOM BRUCH ET AL., Kontinuitäten
und Diskontinuitäten in der Wissenschaftsgeschichte des 20. Jahrhunderts, Stuttgart
2006, p. 263280; U. GOCH, Gesellschaft und Auslandswissenschaft am Beispiel der
Deutschen Japanologiegeschichte. Teil 1: von den Anfängen bis 1918, in: Bochumer
Jahrbuch zur Ostasienforschung 3, 1980, p. 98132.
UAHU, Personalakte Marcel Breyne, 412, Bd. I (hierna: UAHU 412 (I)), fol. 1r.
W. DOLDERER, Activistische ballingen II, p. 157.
FWU, Amtsblatt, 1940, kolom 22, 5 juni 2008 <http://edoc.hu-berlin.de/browsing/
digi_hist_ dokumente/index.php >.
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systeemkritische en joodse medewerkers moesten het instituut en de universiteit
verlaten. Enkele jaren later was andere zogenaamde ‘niet-Arische’ personen
hetzelfde lot beschoren, zoals niet-blanke Afrikanen die er als taalassistenten
werkten. Ook studenten dienden nu een ‘Ahnennachweis’ voor te leggen waarmee
hun afstamming werd nagetrokken. Dit document was een voorwaarde voor de
inschrijving aan de universiteit.50
Naast Breyne heeft ook jonkvrouwe Maria Jakoba Hartsen (1890–1972) colleges
Nederlands aan het SOS gegeven, zoals blijkt uit een brief in het personeelsdossier
van Van de Kerckhove.51 In de studiegidsen en het archief van de HU vinden we
verder geen informatie over haar persoon en haar werkzaamheden.52 Hartsen
promoveerde in 1941 in Bonn tot germanist.53 Ze was tevens beëdigd vertaler
Nederlands-Duits54 en ze was in ieder geval in de jaren veertig betrokken bij de
Nederlandse lessen aan de Auslandswissenschaftliche Fakultät. Wellicht werkte ze
hier als taalassistente. Bij een aantal van Breynes colleges Nederlands staat in de
studiegidsen namelijk ‘mit Assistent’ of ‘mit Assistenz’ vermeld.55 In het eerste
semester van het studiejaar 1943/44 zou ze zelfs als docente gewerkt kunnen hebben.
Breyne gaf toen aanzienlijk minder colleges en achter vijf neerlandistische colleges
staat in de gidsen geen naam vermeld.56 Hartsen verbleef in die tijd in Berlijn en
heeft dus mogelijk die colleges verzorgd. Uit haar publicaties blijkt een zekere
sympathie voor het nationaalsocialisme, zoals ook in eerdere historische studies en
artikelen is opgemerkt.57 Nader onderzoek kan meer inzicht in haar werkzaamheden
aan de FWU opleveren.

50
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Zie bijvoorbeeld FWU, Personal- und Vorlesungsverzeichnis – 1. Trimester 1940, p.
10, 5 juni 2009 <http://edoc.hu-berlin.de/browsing/digi_hist_dokumente/index.php>.
In een brief uit 1946 vraagt de Nederlandsche militaire missie bij den geallieerden
bestuursraad in Duitsland of M.J. Hartsen als lectrice aan de universiteit terug kan
keren: ‘Hierdurch bitte ich um Mitteilung, ob die Auslandswissenschaftliche Fakultät
ihre Arbeiten soweit wieder aufgenommen hat, dass eine Rückkehr von Freiin Dr.
M.J. Hartsen als Lektorin gewünscht wird.’ UAHU, Personalakte Van de Kerckhove,
K110, 19371948, (hierna: UAHU K110) fol. 8r.
Hartsen heeft een groot familiearchief nagelaten. Dit bevat veel persoonlijke stukken
waaronder haar dagboeken die ze tussen 1919 en 1971 heeft bijgehouden, in te zien in
het Stadsarchief Amsterdam (hierna: SAA) Familiearchief Hartsen en Then Berg,
toegangsnr. 1295, 1.2.
C. JANSSEN, Abgrenzung und Anpassung: deutsche Kultur zwischen 1930 und 1945
im Spiegel der Referatenorgane Het Duitsche Boek und De Weegschaal, Münster
2003, p. 229.
SAA 1295, 1.2.2.4.3.
FWU, Personal- und Vorlesungsverzeichnis, Winterhalbjahr 1941/42, p. 235.
FWU, Personal- und Vorlesungsverzeichnis, Winterhalbjahr 1943/44, p. 118.
E. JANSSEN, Abgrenzung, p. 229 e.v.; A. VENEMA, Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie. Deel 3A De kleine collaboratie, Amsterdam 1990, p. 99 e.v.
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2.2

Marcel Romeo Breyne

2.2.1 Biografische schets
De eerste hoogleraar Nederlands aan een Berlijnse instelling was de Vlaming Marcel
Romeo Breyne (1890–1972), die in Frans-Vlaanderen werd geboren en in WestVlaanderen is opgegroeid. Tussen 1909 en 1914 studeerde hij in Gent en Leuven
rechten en talen. In zijn personeelsdossier blijkt de grote betrokkenheid bij het
Vlaams activisme duidelijk en op veel plaatsen. Zo beschrijft hij zijn houding
tegenover België en de Eerste Wereldoorlog in 1933 als volgt:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

als Flame gezwungen, in das belgische Heer einzutreten. 1913/14 Mitglied
der Compagnie Universitaire in Löwen.
vom 1. Aug. 1914 – 23. Aug. im Felde. Gefechte von Boninnes u. Beez
a/Maas. Dort verwundet u. kriegsgefangen bei der Eroberung von Namur.
bei Kriegsschluss kriegsgefangen in Deutschland (Lager Münster, Soltau
und Göttingen).
freiwillig gemeldet zum Lazarettdienst in Soltau (innere Krankheiten und
Fleckfieberepidemie), Zeugnisse vorhanden.
zum Flamenfürsorgelager Göttingen berufen, dort aktiver Mitarbeiter der
deutsch-flämischen Annäherungspolitik, Spezialgebiet Kriegsgefangenenhochschule, Bibliotheks- und Pressedienst.
Vertrauensmann und Kreisleiter (Vortragsreisen im X. und XI. Armeekorps).
freiwillig in Deutschland nach Friedensschluss geblieben, wegen meiner
politischen Tätigkeit zur dt.-fläm. Annäherungspolitik seit Kriegsschluss
aus meiner Heimat verbannt und bis jetzt trotz Versailler Friedensvertrag
noch nicht amnestiert.58

De overeenkomsten met Van de Kerckhove springen direct in het oog. Breyne was
in dezelfde gevangenenkampen terechtgekomen, te weten Soltau, Münster en
Göttingen. Binnen het ‘Flamenfürsorgelager’ Göttingen zette hij zich in de
‘Kriegsgefangenenhochschule’ onder leiding van Konrad Beyerle en Carl Stange
actief in voor de Duitse Flamenpolitik.59 De Belgische staat veroordeelde ook
Breyne vanwege zijn activistische engagement, waardoor ook hij zich in 1919 in
Berlijn vestigde en twee jaar later de Duitse nationaliteit aannam. Hij trouwde met
de Duitse Gerta Dicken. Zijn huis in Woltersdorf bij Berlijn noemde hij ‘Flandria’.60
Zoals Van de Kerckhove kreeg ook Breyne door zijn contacten, die hij tijdens de
oorlog had opgedaan, in 1919 een aanstelling als ‘Hilfsarbeiter’ bij de Preußische
58
59

60

UAHU 412 (I), fol. 4r.
IBIDEM en fol. 129r. Zie ook J. MÜLLER, Die Flamenpolitik der deutschen
Besatzungsmacht in Belgien während der beiden Weltkriege  Ein Vergleich,
Magisterarbeit am Institut für Geschichte, Freie Universität Berlin, Berlin 2008
[ongepubl.].
W. DOLDERER, Activistische ballingen II, p. 156.
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Staatsbibliothek te Berlijn.61 Daarnaast kreeg hij drie jaar later een tijdelijke
lesopdracht voor hoorcolleges Nederlands en Afrikaans aan het SOS.62 In 1925
promoveerde Breyne bij Hermann Teuchert (1880–1972),63 hoogleraar Nederduits
en Nederlands aan de Universiteit Rostock, op het proefschrift Der Einfluss Guido
Gezelles auf die südafrikanische Literatur. Vijftien jaar later volgde zijn habilitatie
aan dezelfde instelling. De tijdelijke onderwijsbaan aan het SOS werd na enkele
jaren in een vaste aanstelling omgezet en in 1943 benoemde de Auslandswissenschaftliche Fakultät van de FWU Breyne tot buitengewoon hoogleraar.64
Zijn politieke gezindheid en zijn betrokkenheid bij het Vlaams activisme,65 de
Flamenpolitik66 en de Groot-Nederlandse beweging67 blijken uit zijn activiteiten,
lidmaatschappen en publicaties.68 Hij lijkt zijn politieke opvattingen rigoureuzer te
hebben uitgedragen dan Van de Kerckhove. Althans, dit is het beeld dat ontstaat bij
het lezen van de personeelsdossiers. Zo trad Breyne al tijdens zijn oponthoud in het
krijgsgevangenenkamp Göttingen op als politiek spreker bij de Duitse legercorpsen
in België.69 Daarnaast schreef hij tijdens de oorlog politiek gemotiveerde verzen en
liederen die hij in België en Duitsland publiceerde, onder andere in het Göttingse
kamptijdschrift Onze Taal.70 En ook na zijn verhuizing naar Berlijn hield hij voordrachten over politieke onderwerpen en zorgde hij voor contacten tussen de Vlaamsnationale en de Duits-nationale en ‘völkische’ jeugdorganisaties.71 In de jaren twintig
was hij als referent voor Vlaanderen en Zuid-Afrika actief binnen de Verein für das
Deutschtum im Ausland (VDA).
61
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UAHU 412 (I), fol. 129r.
IDEM, fol. 4r.
Voor meer informatie over Teuchert zie: C. SCHMITT, Volkskunde und Heimatbewegung in Mecklenburg bis 1933, in: B. VIERNEISEL (red.), Fremde im Land: Aspekte
zur kulturellen Integration von Umsiedlern in Mecklenburg und Vorpommern 1945
bis 1953, Münster 2006, p. 123166: 136.
FWU, Amtsblatt, 1940, p. 121; FWU, Amtsblatt, 1943, p. 20; UAHU 412 (I), fol. 1r,
166r.
Citaat Breyne: ‘Seit meiner Jugend stehe ich in der flämischen Nationalen Bewegung
zur Befreiung Flanderns vom Joch französischer Kultur. Als Student gehörte ich der
Führerschaft des Westflämischen Studentenbundes an und war sowohl in Wort wie in
Schrift aktiv tätig.’ IDEM, fol. 129r.
Citaat Breyne: ‘Im Weltkrieg schloss ich mich der aktivistischen Bewegung an, die
auf eine Annäherung Flanderns an Deutschland hinarbeitete.’ IBIDEM.
Zoals uit de titels van zijn colleges blijkt, rekende Breyne het gewest Vlaanderen bij
Nederland.
Ook Dolderer besteedt hier aandacht aan. W. DOLDERER, Activistische ballingen II,
p. 155 e.v.
UAHU 412 (I), fol. 129r.
Bijvoorbeeld: M. BREYNE, Uit mijne ballingschap: Münster-Soltau-Göttingen, 1914.
1915. 1916, Verzen; Antwerpen 1917; M. BREYNE, De Weergalm, Vaderlandsche
liederen uit de Duitsche ballingschap, Göttingen 1918. Breyne schreef onder het
pseudoniem Bertholf Biekens op jonge leeftijd onder andere het Bijbelse drama
Samuel (1912). Later vertaalde hij literaire werken uit het Nederlands en Afrikaans
naar het Duits. Zie ook W. DOLDERER, Activistische ballingen II, p. 156.
UAHU 412 (I), fol. 130r.
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Breyne conformeerde zich na 1933 snel aan de nieuwe politieke ideologie. Zo
werd hij donateur van de SS en zag hij alleen omwille van zijn internationale activiteiten af van een NSDAP-lidmaatschap.72 In de jaren dertig werkte hij ‘in flämischen wie südafrikanischen Fragen’ samen met het Außenpolitische Amt der
NSDAP (hierna: APA).73 Ook onderhield hij contacten met een aantal vooraanstaande nationaalsocialisten en publiceerde hij regelmatig in de Nationalsozialistische
Monatshefte.74 In een van zijn levensbeschrijvingen, die we in zijn dossier vinden,
kijkt hij met tevredenheid terug op een vakantiecursus in 1937 aan de Amsterdamse
universiteit en zijn inspanning voor de voertaal Duits aldaar. Verder zag hij de reis
als kans om het nationaalsocialisme onder de Nederlandse studenten te propageren:
1937 wurde ich zum Korrespondent in Deutschland für den ersten Ferienkurs an der
Universität Amsterdam ernannt und nahm mit zehn meiner Hörer an diesem Kursus
teil. Da wir zusammen mit den anderen deutschen Teilnehmern, hauptsächlich aus
dem Westen des Reiches, die grosse Mehrheit stellten, mussten zu unserer Genugtuung einige der vorher in anderer Sprachen vorgesehenen Vorlesungen im Deutschen
Abgehalten werden. Diese Fahrt gab uns in einer Reihe von Diskussionen Gelegenheit, die holländischen Studierenden über den Nationalsozialismus und das Dritte
Reich aufzuklären.75

We vinden in het dossier van Breyne veel soortgelijke uitlatingen waaruit zonder
twijfel zijn betrokkenheid bij de eigentijdse politiek en zijn identificatie met het
Derde Rijk blijken.
In 1950 emigreerde Breyne naar Zuid-Afrika, waar hij in ieder geval tot 1969
woonde en een hoogleraarspost aan de universiteit van Durban bekleedde.76 ZuidAfrika was voor Breyne niet alleen de ideale plaats vanwege zijn goede contacten
aldaar, maar ook in verband met zijn politieke opvattingen, die na de ondergang van
het Derde Rijk nauwelijks veranderden.77 In een land waar de apartheid net tot
staatsbeleid was uitgeroepen, hoefde hij die opvattingen niet onder stoelen of banken
te steken. Kort voor zijn dood keerde Breyne naar Duitsland terug waar hij in november 1972 overleed.78
2.2.2 Breynes belangstelling voor Zuid-Afrika en het Afrikanerdom
Breyne bezocht tijdens zijn Berlijnse aanstelling drie keer Zuid-Afrika. In 1924/25 gaf
hij lezingen in Kaapstad en aan de universiteiten van Stellenbosch en Pretoria.
72
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74
75
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78

IDEM, fol. 1r.
IDEM, fol. 130r.
IDEM, fol. 131r.
IBIDEM.
R. DE SCHRYVER, Encyclopedie I, p. 230 e.v.; J. DELOOF, Prof. Dr. Marcel Breyne,
in: Ons Erfdeel 13 (1) 1969, p. 152 e.v.; J. STROBBE, 200 jaar dichters, denkers en
durvers, Arnhem 2007, p. 275.
W. DOLDERER, Activistische ballingen II, p. 157.
R. DE SCHRYVER, Encyclopedie I: 230 e.v.

De Berlijnse neerlandistiek

79

Vervolgens leidde hij de ‘Ufa-Kulturfilmexpedit[ion] zum Kilmandjaro’.79 In 1932
was hij anderhalf jaar te gast in Zuid-Afrika en als ‘Austauschprofessor’ voor Gerrit
Besselaar (1874–1947) werkzaam aan het Natal University College in Pietermaritzburg. Besselaar verving op zijn beurt Breynes Zuid-Afrika-colleges aan de Berlijnse
universiteit.80 De derde reis naar Zuid-Afrika ondernam Breyne in 1938/39 als
afgevaardigde van de Deutsche Akademie en de Auslandshochschule bij de eerstesteenlegging van het Voortrekkermonument te Pretoria.81
Tijdens zijn reizen naar de zuidpunt van Afrika zette hij zich in voor het Deutschtum,82 legde hij contacten met de nationalistische boerenkringen en hield hij
voordrachten over Duitsland.83 Als blijk van waardering werd hij benoemd tot lid
van het hoofdcomité van het VDA.84 Ook in Europa hield Breyne zich druk bezig
met het Afrikanerdom en probeerde hij onder meer de Afrikaners met alle macht bij
een Duits-Vlaams-Nederlands verbond te betrekken.85 Verder engageerde hij zich
voor de oprichting van een Zuid-Afrikaanse commissie binnen de Deutsche Akademie te München. Die commissie werd in 1932 gesticht en Breyne werd een van haar
leden.86
Toen Oswald Pirow, de Zuid-Afrikaanse minister van defensie en een aanhanger
van Mussolini en Hitler, in de jaren dertig door de Duitse regering werd ontvangen,
was Breyne hierbij:
Abgesehen von Besprechungen, die ich mit dem Minister über eine engere
Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Südafrika hatte, vermittelte ich die
Bekanntschaft mit Reichsleiter Rosenberg und führenden Männern des A.P.A.87

Ook in de volgende jaren werkte hij nauw samen met het APA wanneer het ging om
Vlaamse of Zuid-Afrikaanse kwesties. Met onverholen trots beschreef Breyne ook
79
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UAHU 412 (I), fol. 4r.
FWU, Personal- und Vorlesungsverzeichnis, 1931/32, p. 81. Gerrit Besselaar was een
Nederlander die zich in Zuid-Afrika had gevestigd en aan het University College in
Pietermaritzburg verbonden was. Na zijn verblijf in Berlijn werd hij in 1933 tot de
eerste houder van de ‘Bijzondere leerstoel voor Afrikaanse taal- en letterkunde’ te
Amsterdam benoemd. Deze functie vervulde hij tot 1939. E. JANSEN, Afstand en
verbintenis. Elisabeth Eybers in Amsterdam, Amsterdam 19982, p. 46.
UAHU 412 (I), fol. 120r.
IDEM, fol. 1r: ‘Studienreise nach Süd- u. Ostafrika 1924/25; 2. Studienreise nach Südafrika 1930/32; 3. Studienreise nach Südafrika, Rhodesien und Deutsch-Südwest
1938/9’.
IDEM, fol. 1v.
IDEM, fol. 4r.
IDEM, fol. 130r.
IBIDEM. Voor de Zuid-Afrikaanse commissie en de betrekkingen tussen Berlijn en
Zuid-Afrika zie R. GRIFFIN/M. FELDMAN, Fascism: The ‘fascist epoch’, London
2004, p. 365.
M. BREYNE, 412 (I), fol. 130r. Voor meer informatie over Pirows politieke opvattingen zie C. MARX, Im Zeichen des Ochsenwagens. Der radikale Afrikaaner-Nationalismus in Südafrika und die Geschichte der Ossewabrandwag, Münster/Hamburg
1998, p. 453 e.v.
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zijn deelname aan de festiviteiten van het eeuwfeest van de Grote Trek in ZuidAfrika en zijn lobby voor Nazi-Duitsland:
Ende 1938 unternahm ich meine 3. Studienreise nach Südafrika. Im Auftrage der
Deutschen Akademie, München, und der Auslandshochschule Berlin, überbrachte
ich die Grüsse zum Jahrhundertfest der Voortrekker bei der Grundsteinlegung des
Nationaldenkmals der Buren in Pretoria am 16. Dezember 1938. Meine Ansprache
im Festzelt gestaltete sich zu einer grossen Sympathiekundgebung für Deutschland.
Der mit mir zu gleicher Zeit auftretende Vertreter der englischen Volksgruppe,
Advokat Douglas, der seine Ansprache im Englischen halten wollte, wurde von der
vieltausendköpfigen Zuhörerschaft niedergeschrien. In allen Teilen der Union konnte
ich zu den alten Beziehungen neue anknüpfen. Auf dieser Reise besuchte ich auch
die deutschen Volksgruppen in Südrhodesien und weilte einige Wochen in Deutsch88
Südwestafrika.

Breyne beëindigde de toespraak met de Hitlergroet.89
Breynes belangstelling voor Zuid-Afrika, en het Afrikanderdom in het bijzonder,
sloot nauw aan bij zijn flamingantisme. Binnen de Vlaamse beweging werd immers
regelmatig verwezen naar parallellen tussen de strijd van de Afrikaners tegen de
‘Engelse agressor’ en de Engelse taal enerzijds en de strijd van de Vlamingen tegen
de Franstalige Belgische overheid en de ‘verfransing’ anderzijds.90 Ook het toenemende nationalisme in de Lage Landen en de nadruk op de stamverwantschap tussen
Afrikaners en mensen uit de Lage Landen speelden hierbij een rol.91 Daaruit ontstond in de Lage Landen rond 1900 een ‘Dietse eenheidsidee […] gericht op zowel
Nederland en Vlaanderen als op Zuid-Afrika’.92 De strijd van de Afrikaners tegen de
Engelsen kreeg ‘een symbolische, misschien wel mythische plaats in de strijd van de
Vlaamse Beweging tegen de Franstalige Belgische overheid’, want ‘in de strijd voor
zelfstandigheid van de Afrikaners bewonderden de radicale flaminganten de vrijheidsdrang, het christelijk geloof en de vastberadenheid de eigen rechten te laten gelden’.93
Breynes interesse voor Zuid-Afrika is ook in zijn publicaties duidelijk terug te
vinden. Hij schreef veel over het land en de Afrikaanse taal, zoals onder andere blijkt
uit de door hem opgestelde lijst ‘Verzeichnis der wichtigsten wissenschaftlichen und
literar-historischen Veröffentlichungen’ uit 1939.94 De titels van zijn artikelen en
essays weerspiegelen de strekking van Breynes politieke gedachtegoed tamelijk
duidelijk: ‘Deutschlands Anteil an der Besiedlung Südafrikas’ (twee delen,
88
89
90
91
92
93
94

UAHU 412 (I), fol. 131r.
C. MARX, Im Zeichen, p. 257.
Y. T’SJOEN, Achter de trommels: het Afrikaner nationalisme als bouwsteen voor het
ideologische discours van de Vlaamse Beweging (ca. 18751921), in: Werkwinkel 2
nr. 1 (2007), p. 5176: 65 e.v.
W. JONCKHEERE, Van Mafikeng tot Robbeneiland: Zuid-Afrika in de Nederlandse
literatuur 18961996, p. 21.
Y. T’SJOEN, Achter de trommels, p. 65 e.v.
IDEM, p. 69. Zie ook W. JONCKHEERE, Van Mafikeng.
Tevens zijn de catalogi van de HU, de Staatsbibliothek Berlin en Picarta
geraadpleegd (februari 2009).
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Zeitschrift für Geopolitik, 1930); ‘Das Eingeborenenproblem in Südafrika’
(Zeitschrift für Geopolitik, 1934) en ‘Rasse, Volkstum und Nation in Südafrika’
(Zeitschrift für Politik, 1936). In 1955 verscheen in München het Lehrbuch des
Afrikaans für den Schul- und Selbstunterricht van Breynes hand.
2.2.3 Breyne als docent ‘Niederländische Volks- und Landeskunde’
Breyne bood per semester c.q. trimester zes à zeven colleges Nederlands én zes
colleges Afrikaans aan.95 Daarbij hoorden twee à drie colleges taalverwerving en
taaltraining per taal. Daarnaast waren er cursussen over vertalen, taal- en letterkunde
en ‘Volks- und Landeskunde der Niederlande’ met vakken over geschiedenis, cultuur, economie en politiek.96 Dit is een duidelijk verschil met de opleiding Nederlands van Van de Kerckhove, die bijna uitsluitend taal- en letterkunde onderwees.
De ‘Volks- und Landeskunde der Niederlande’ aan de Auslandswissenschaftliche
Fakultät omvatte overigens ook Vlaanderen. Het Belgische gebied werd door Breyne ondanks de politieke situatie vanaf 1830 kennelijk bij Nederland gerekend.97
‘Niederlande’ omvat bij Breyne dus Nederland en Vlaanderen, Nederland noemde
hij daarentegen ‘Holland’.
De integratie van de Auslandswissenschaftliche Hochschule in de Berlijnse universiteit in 1940 en het veranderde politieke klimaat hadden natuurlijk ook invloed
op de inhoud van de colleges Nederlands en Afrikaans. Hadden de cultuurwetenschappelijke colleges voor de machtsovername door de nazi’s nog neutrale titels als
‘Geschichte der Niederlande’ of die ‘Tagespresse in den Niederlanden’, na 1933
droegen ze de politieke en rassenideologische ideeën van de nationaalsocialisten uit.
Voorbeelden zijn ‘Rasse, Volk und Raum von Holland und Belgien’ en ‘Übungen
über politische Führerpersönlichkeiten der Niederlande’.98
95

96

97

98

Afrikaans werd bij uitzondering onderwezen door de uit Transvaal afkomstige Gerhard Knothe (18771954), die zijn rectorschap aan het Grey College te Bloemfontein
had moeten opgeven na een zedenproces. In Berlijn gaf hij hoofdzakelijk taalcursussen van talen uit het zuidelijke Afrika, als Sesotho en Herero. UAHU, Personalakte Gerhard Knothe, Bd. 192, 1937–1945, twee delen.
Zie de studiegidsen en UAHU 412 (I), fol. 127r. Adrian Strauß staat in de studiegids
voor het wintersemester 1944/45 als ‘Sprachlehrbeauftragter’ voor Afrikaans vermeld
en de historicus Werner Schmidt-Pretoria (19021963?) gaf aan de Auslandswissenschaftliche Fakultät colleges over de Britse politiek in Afrika.
Zo werd in het zomersemester 1943 het college ‘Die Niederlande seit der Trennung
1830 mit besonderer Berücksichtigung der Südniederlande’ aangeboden. Dit en de
consequente benoeming ‘Volks- und Landeskunde der Niederlande’ voor Vlaanderen
en Nederland duiden erop dat het zuidelijke deel van de Lage Landen bij Nederland
werd gerekend. FWU, Personal- und Vorlesungsverzeichnis Sommerhalbjahr 1943,
p. 111.
In Breynes personeelsdossier vinden we een collegelijst die de door hem gegeven
colleges over de Lage Landen en Zuid-Afrika tussen 1929 en 1939 omvat. Dit is bijzonder omdat dit de enige bron is voor informatie betreffende de colleges. UAHU
412 (I), fol. 126r e.v.
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Aan de Auslandswissenschaftliche Fakultät en wellicht ook al aan haar voorgangerinstituten werden tevens colleges met een multinationale insteek aangeboden,
zoals in 1941 het college ‘Die Bedeutung des Adels für die Entwicklung des Nationalbewußtseins in Ost- und Westmitteleuropa (Böhmen, Polen, Ukraine, Ungarn,
Flandern und den Niederlanden)’ onder leiding van de nationaalsocialistische
historicus en ‘Volkstumsforscher’ Hans Joachim Beyer (1908–1971).99 Al zijn er
geen concrete gegevens over de college-inhoud bewaard gebleven, toch kunnen we
er op grond van de titels van uitgaan dat de colleges als ‘Landes- und Volkskunde’
van de Auslandswissenschaftliche Fakultät conform de racistische en fascistische
ideeën van het nationaalsocialisme geconcipieerd waren.
Na de inlijving van het SOS bij de universiteit als Auslandswissenschaftliche Fakultät in 1940 werd Van de Kerckhove door de universiteit verzocht zijn colleges
zodanig aan te passen dat zij ook aansloten bij het curriculum van de studenten van
de Auslandswissenschaftliche Fakultät.100 Vanaf dit moment staan Van de
Kerckhoves vakken niet meer uitsluitend bij de Philosophische maar óók bij de
Auslandswissenschaftliche Fakultät vermeld. Studenten van de buitenlandse wetenschappen konden nu aan beide faculteiten Nederlands volgen. Concreet betekende
dit dat het aanbod van colleges over de Lage Landen voor hen vrij groot was en de
totale hoeveelheid van tien à elf colleges Nederlands per semester omvatte. De
studenten van de Philosophische Fakultät op hun beurt konden echter kennelijk geen
vakken bij de Auslandswissenschaftliche Fakultät volgen. Een ander verschil zit
hierin dat de colleges van Van de Kerckhove gratis bezocht konden worden. Voor de
lessen van Breyne dienden de studenten vanaf 1940 echter te betalen.101
Per semester bood Breyne doorgaans één letterkundig werkcollege aan. Bijna
altijd stond hierin de moderne literatuur centraal. Tussen 1929 en 1945 waren zeventien van de in totaal 22 literatuurcolleges Nederlands gewijd aan moderne onderwerpen, zoals de Tachtigers en de Vlaamse literatuur uit de negentiende en twintigste eeuw.102 Slechts in vijf colleges werd er aandacht besteed aan de historische
letteren en dan voornamelijk de Gouden Eeuw. Negen van de zeventien modern
letterkundige colleges waren uitdrukkelijk gewijd aan Vlaamse onderwerpen. Dit
komt overeen met de modern-letterkundige oriëntatie van Van de Kerckhoves vakken. Regelmatig behandelde Breyne de essayist, dichter en dramaturg Cyriel Ver99

Voor informatie over Hans-Joachim Beyer zie b.v. K. JEDLITSCHKA, Professor von
Hitlers Gnaden: Der Münchner Neuzeithistoriker Ulrich Crämer (19071992), in: E.
KRAUS/H.-M. KÖRNER (red.), Die Universität München im Dritten Reich, München
2006, p. 299344: 331 e.v.
100 FWU, Amtsblatt, 1940, p. 82.
101 In de studiegidsen staan telkens de prijzen vermeld. De colleges van Breyne kostten
tussen 2,50 RM en 7,50 RM per semester.
102 Naast twee colleges over de Tachtigers en het naturalisme in 1940 en 1943 bood
Breyne colleges aan die expliciet aan de Vlaamse literatuur gewijd waren. Dit waren
de colleges: ‘Niederländische Literatur unter besonderer Berücksichtigung der Nachkriegsdichtung in Flandern (1941/42)’; ‘Die flämische Literatur von Gezelle bis De
Clerck (1943/44)’ en ‘Die flämische Literatur der Gegenwart mit besonderer
Berücksichtigung Cyriel Verschaeves (1944/45)’.
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schaeve (1874–1949), die naast auteur ook activist en priester was.103 Evenals Breyne was hij flamingant en sympathiseerde hij later met het Derde Rijk. Ook hij zette
zich vurig in voor het Afrikanerdom en publiceerde erover. Er bestonden bovendien
familiebanden: Breyne was een neef van Verschaeve.104
Tussen 1935 en 1939 voltooiden tien van Breynes studenten hun opleiding met
een ‘Diplomprüfung im Niederländischen’. Kennelijk was het gebruikelijk om de
studie niet met een eindscriptie maar met een mondeling of schriftelijk examen af te
ronden. Op twee letterkundige uitzonderingen na waren de schriftelijke examenvragen gericht op de ‘Volks- und Landeskunde’ en dan in het bijzonder op het
koloniale verleden van Nederland.105 Groot waren de groepen studenten Nederlands
en Afrikaans aan de Auslandswissenschaftliche Fakultät niet, als we afgaan op de
tien afgestudeerden binnen vier jaar.
In 1939 ondernam Breyne pogingen het Niederländisch-Südafrikanisches Institut
binnen de Auslandshochschule op te richten, waarvan hij de leider had willen worden. In een schriftelijk ontwerp van dit instituut vinden we wederom Breynes Dietsche ideeën terug. Naast Nederland, Vlaanderen en de koloniën moest ook het Afrikaanstalige Zuid-Afrika een thema van deze onderzoeks- en onderwijsinstelling
worden. Het instituut is niet van de grond gekomen, mogelijk vanwege de fusie van
de Auslandshochschule en de universiteit een jaar later. Desalniettemin had Breyne
al vergevorderde plannen, zoals blijkt uit zijn aanvraag.106 Hij had een instituut voor
ogen dat naast onderwijs en de bevordering van onderzoek ook als informatiepunt
moest dienen op het gebied van ‘Sprache und Literatur, […] Geschichte, Landesund Volkskunde, Rechts- und Staatswissenschaft, Volkswirtschaft und Kunst’ van
de ‘Dietse’ taal- en cultuurgebieden.107 Opmerkelijk is dat Breyne geen van zijn vakgenoten en collega’s bij dit plan lijkt te hebben betrokken. Blijkens de aanvraag had
er naast hem maar één assistent, waarschijnlijk een student, moeten werken. Dit
instituut werd nooit gerealiseerd en zes jaar na de aanvraag was het politieke tij zodanig gekeerd dat Breyne de universiteit moest verlaten.
In Van de Kerckhoves dossier bevindt zich een notitie waaruit blijkt dat Breyne
na de Tweede Wereldoorlog op grond van zijn politieke verleden niet meer werd

103 Voor meer informatie over Verschaeve zie: G.J. VAN BORK/P.J. VERKRUIJSSE (red.),
De Nederlandse en Vlaamse auteurs van middeleeuwen tot heden met inbegrip van de
Friese auteurs, Weesp 1985, p. 591 e.v.
104 M. DE WILDE, België, p. 102.
105 UAHU 412 (I), fol. 128r. Enkele voorbeelden zijn: ‘(1935) Frl. Liselotte Becker: “Die
holländischen Kolonien, ihre Entstehung, ihr Wesen und ihre Bedeutung für das
Mutterland.” (1936) Frl. Marga Kapteyn: “Welchen Charakter trug die ‘Nieuwe GidsBewegung’? Welche Bedeutung hat sie für die niederl. Literatur? Behandeln Sie kurz
Leben und Werk der drei Vorläufer, Multatuli, Potgieter und Busken-Huett, sowie
Stellung und Bedeutung von Willem Kloos.” (1938) cand. jur. Joachim Löwenhofer:
“Geben Sei einen kurzen Abriss des 80 jähr. Krieges der Niederlande gegen Spanien
(1568-1648) mit besonderer Berücksichtigung der Person des Prinzen von Oranien,
genannt ‘Der Schweiger’”.’
106 UAHU 412 (I), fol. 118r132r.
107 IDEM, fol. 132r.
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toegelaten als universitair docent.108 In Breynes dossier ontbreken de officiële gegevens hierover. Wel vermeldt hij in een brief uit 1952 dat er voor hem ‘nach 1945
keinerlei Arbeitsmöglichkeiten an einer der Universitäten oder Institute in Deutschland’ bestonden.109 Breynes politieke overtuigingen en engagement zorgden er dus
voor dat hij na 1945 in het kader van de denazificatie geen voet meer aan de grond
kreeg binnen het Duitse wetenschapscircuit. Hij vertrok daarom, zoals eerder
vermeld, naar Zuid-Afrika, waar hij zijn academische carrière voortzette.

3

Berliner Universität / Humboldt-Universität

3.1

1946–1949 Van de Kerckhoves vertrek van de BU

Na de sluiting van de universiteit eind 1944 zetten de Russen zich na afloop van de
Tweede Wereldoorlog in voor een snelle heropening. Ook al was van veel universiteitsgebouwen niet veel meer overgebleven dan ruïnes, toch gingen in 1946 de
eerste colleges alweer van start. De nieuwe naam van de universiteit is dan Berliner
Universität en Van de Kerckhove gaf hier vijf colleges Nederlands per semester.110
Elk college buiten het vaststaande curriculum moest van te voren worden
aangevraagd, waardoor we informatie hebben over een aantal colleges Nederlands
uit die tijd.111 Zo is er bijvoorbeeld een volledige aanvraag uit 1946 bewaard met een
programma voor een taalkundig college over het Afrikaans.112 Of die aanvraag
gehonoreerd werd, is onduidelijk. Bekend is wel dat Van de Kerckhove in 1947 van
de rector lesopdrachten kreeg voor een college taalgeschiedenis, een college
literatuurgeschiedenis en een college Nederlandse cultuur.113
Eind februari 1949 neemt Van de Kerckhove ontslag en motiveert dit met een
docentschap op een middelbare school (‘höherer Schuldienst’). Hiermee komt er een
eind aan zijn carrière bij de FWU/BU. Een pikant detail is dat deze motivatie niet
met de waarheid overeenkwam. Van de Kerckhove gaf namelijk niet de voorkeur
aan een loopbaan op de middelbare school. Hij werd nog in hetzelfde jaar aangesteld
aan de nieuwe FU in de Amerikaanse sector. Zijn vertrek van de BU, die nu immers
in de Sovjetsector van de stad lag, had dus andere oorzaken.
De eerste strubbelingen dateren uit 1947, het jaar waarin hij naar eigen zeggen tot
hoogleraar benoemd zou zijn.114 Zijn personeelsdossier bewijst het tegendeel.
Weliswaar had de faculteit op 26 november 1947 besloten Van de Kerckhove tot

108
109
110
111
112
113
114

UAHU K110, fol. 28r.
UAHU 412 (I), fol. 166r.
UAHU K110, fol. 17r.
IDEM, fol. 10r e.v.
IDEM, fol. 13r.
UAHU 110, fol. 77r.
‘Am 15. Dezember 1947 wurde ich durch einstimmigen Beschluss der Philosophischen Fakultät der Universität Unter den Linden zum Professor ernannt.’ UAFU
Lebenslauf Van de Kerckhove.

De Berlijnse neerlandistiek

85

hoogleraar te benoemen vanwege zijn merites als langjarige medewerker.115 De
benoeming werd echter gedwarsboomd door de Deutsche Verwaltung für Volksbildung in der Sowjetischen Besatzungszone, een instantie waaraan belangrijke personeelsbesluiten voorgelegd moesten worden. Toen de Rector Magnificus in april
1948 naar de stand van zaken inzake de benoeming van Van de Kerckhove informeerde, kreeg hij van de Verwaltung für Volksbildung een afhoudend antwoord onder verwijzing naar het politieke verleden van de lector Nederlands:
Auf Ihre Anfrage teilen wir Ihnen mit, daß vor einer endgültigen Entscheidung in
dieser Angelegenheit sich die erneute Überprüfung des politischen Verhaltens von
116
Herrn K. in der Nazizeit als notwendig erwiesen hat.

Uiteindelijk werd het hoogleraarschap verhinderd. Van de Kerckhove werd om politieke redenen niet professorabel geacht voor de Oost-Berlijnse universiteit.117 Vijf
maanden later, op 7 oktober 1948, schreef het orgaan aan de decaan van de Philosophische Fakultät en de Rector Magnificus:
Gegen die Ernennung von Dr. vdK zum Professor mit Lehrauftrag sind erhebliche
Bedenken entstanden. Nach seiner politischen Haltung in der Nazizeit kann er kaum
als fortschrittlich angesehen werden, insbesondere besteht die Vermutung, daß er
weitgehend mit den Nazis zusammengearbeitet hat, ohne selbst einer ihrer
Organisationen angehört zu haben. Sollte daher für die Fakultät keine besondere
Veranlassung vorliegen, aus wissenschaftlichen Gründen auf seine Ernennung zum
Professor zu bestehen, so möchten wir von der weiteren Bearbeitung des Antrages
118
absehen.

In het dossier van de HU wijst niets erop dat de universiteit deze indicatie naast zich
neer zou hebben gelegd en dat Van de Kerckhove alsnog tot ‘Professor mit Lehrauftrag’ of tot ‘Honorarprofessor’ zou zijn benoemd.
Ruim vier maanden later, in februari 1949, nam Van de Kerckhove ontslag en ondertekende hij zijn opzegging alleen met zijn doctorstitel.119 Toch verklaarde hij een
maand later in zijn Curriculum Vitae, geschreven voor de West-Berlijnse universiteit, op 15 december 1947 unaniem door de faculteit van de Oost-Berlijnse
universiteit tot hoogleraar te zijn benoemd.120 In 1949 vertrok Van de Kerckhove
van de universiteit in het oostelijke naar de nieuw opgerichte FU in het westelijke
deel van de stad. Op zijn loopbaan aldaar zal later worden ingegaan.

115 Twee dagen later stuurt de decaan het verzoek Van de Kerckhove tot hoogleraar te
benoemen aan de rector van de universiteit.
116 UAHU 110, fol. 86r.
117 Over de denazificatie aan de BU zie: C. JORDAN, Kaderschmiede HumboldtUniversität zu Berlin. Aufbegehren, Säuberungen, Militarisierung 1945-1989, Berlin
2001, p. 13 e.v.
118 UAHU 110, fol. 87r.
119 IDEM, fol. 76v.
120 Zie noot 114.
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1957–1976: Middelnederlands

Na Van de Kerckhoves vertrek van de BU in 1949 werden er bijna acht jaar lang
geen colleges Nederlands aangeboden. Daarna komen we weer neerlandistische
vakken in de studiegidsen tegen. Arwed Spreu was meer dan dertig jaar de spil van
de neerlandistiek aan de universiteit die sinds 1949 de naam Humboldt-Universität
droeg. Hij had in Leipzig bij Theodor Frings (1886–1968) en Gerhard Worgt (1925–
1997) gestudeerd.121 Vervolgens werd hij assistent aan het ‘Germanistische Institut’
en na zijn promotie en habilitatie werd hij in 1976 hoogleraar en zodoende leerstoelhouder van de neerlandistiek.122 Deze functie vervulde hij tot 1991.
In het studiejaar 1957/58 gaf Spreu zijn eerste colleges Nederlandse taalverwerving aan de HU. Ook onderwees hij (historische) Duitse taalkunde. In de volgende
zeven jaar bood hij bijna elk semester colleges Nederlands aan.123 Aanvankelijk
waren dit taalcursussen en vanaf 1960/61 kwamen er elk jaar colleges Middelnederlands bij. Als we afgaan op de cursusbeschrijvingen in de studiegidsen, dan
lijken de (historische) taalcursussen als hulpwetenschap voor de germanistiek te hebben gefungeerd en was er weinig tot geen aandacht voor de cultuur en literatuur van
het Nederlandse taalgebied als zodanig. Spreu bood in die tijd slechts twee letterkundige colleges aan: Van den vos Reynaerde en Max Havelaar.124
Wellicht liepen de studenten van Spreu ook college bij de kunsthistoricus Albrecht Dohmann (*1915). Hij verzorgde namelijk vanaf midden jaren vijftig
colleges over de Nederlandse en Vlaamse kunstgeschiedenis naast zijn werkzaamheden als wetenschappelijk assistent in het Kunstarchiv der Deutschen Akademie der
Künste te Berlijn.125 Pas na de oorlog had hij in Rostock een universitaire studie
gevolgd, waar hij enkele jaren later op Studien zur Entwicklung des XVII. Jahrhunderts in Holland promoveerde. Uit zijn personeelsdossier kunnen we overigens opmaken dat Dohmann geen Nederlands sprak, wel Engels, Frans en Noors.
In verband met een universitaire reorganisatie in de jaren zestig werden de studiegidsen afgeschaft. De opleidingen bestonden vanaf dit moment uit een verplicht
curriculum met hetzelfde rooster voor alle studenten van een opleiding. Daarbij
hoorden ook verplichte vakken voor studenten van alle faculteiten, namelijk drie jaar
marxisme en leninisme, twee jaar taalverwerving Russisch voor gevorderden en
lichamelijke oefeningen.126

121 W. THYS, Neerlandistiek, p. 318. Volgens Peter Ganzer heeft Spreu ook bij de
taalkundige Willem Pée (19031986) te Luik gestudeerd. P. GANZER, Interview, Berlijn, 14 oktober 2008. Peter Ganzer volgde vanaf 1976 de studie Sprachmittler
Niederländisch/Französisch.
122 P. GANZER, Interview; A. SPREU, Kort telefoongesprek, Berlijn, 5 juni 2009, 15 uur.
123 Geen colleges Nederlands vonden plaats in het ‘Frühlingssemester’ (FS) 1958/59,
‘Herbstsemester’ (HS) 1959/60, HS 1961/62, HS 1965/66 tot en met FS 1967/68.
124 In resp. het FS 1960/61 en het FS 1964/65.
125 UAHU, Personalakte Albrecht Dohmann, Bd. D356, 19721980, p. 1r.
126 GANZER, Interview.
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Of er tussen 1967 en 1975 cursussen (Middel-)Nederlands werden gegeven is
door het ontbreken van studiegidsen niet bekend. Ook over het aantal studenten dat
de taalverwervingcursussen volgde, weten wij niets.
In het studiejaar 1961/62 duikt in de studiegids één keer de naam F. Waldeyer op.
Deze Waldeyer zou een college Nederlandse taalverwerving hebben aangeboden.
Ondanks uitvoerige recherche heb ik hem niet kunnen traceren. Wellicht gaat het
hier om een drukfout en werd met F. Waldeyer de Duitse communist en verzetstrijder Werner Waldeyer (1913–1983) bedoeld. Hij had zich in 1935, na zijn
gevangenschap in een Duits concentratiekamp, illegaal in Nederland opgehouden,
waar hij zich actief inzette bij de verspreiding van communistisch gedachtegoed. Na
zijn arrestatie en uitzetting door de Nederlandse politie kwam hij in 1936 in België
en vervolgens in Frankrijk terecht. Toen de oorlog voorbij was, vestigde hij zich
eerst in België, maar vertrok in 1960 naar Oost-Berlijn, waar hij voor verschillende
uitgeverijen en de ‘Liga für Völkerfreundschaft’ werkte.127 Omdat Werner Waldeyer
enkele jaren in Nederland en België had gewoond, is het voorstelbaar dat hij
Nederlands sprak. Ook het moment van zijn verhuizing naar Oost-Berlijn in 1960
correspondeert met de cursus taalverwerving aan de HU in het daaropvolgende
studiejaar 1961/62.
3.3

1976–1991: Het bijvak Nederlands en de vertalers-/tolkenopleiding128

Vanaf september 1976 startte aan de Oost-Berlijnse HU het studievak ‘Sprachmittler
Niederländisch’. Toen een aantal westerse landen, waaronder Nederland en België,
in 1973 de DDR als onafhankelijke staat erkende, groeide de behoefte aan vertalers
voor de taalgebieden waarmee nu diplomatieke betrekkingen werden aangeknoopt.
Daarvóór werkten vertalers en tolken in de DDR via twee partijgebonden ‘Fremdsprachendienste’. Dit waren het bedrijf Intertext van de regeringspartij SED en het
bedrijf Interpret van de Oost-Duitse christen-democratische partij CDU. Er lijken
bezwaren te zijn gerezen tegen het feit dat deze vertalers en tolken doorgaans geen
DDR-burgers waren. De oprichting van de vertalers/tolkenopleiding Nederlands aan
de HU is in dit licht te bezien.
De nieuwe opleiding ‘Sprachmittler Niederländisch’ ontstond enigszins overhaast, hetgeen dan ook een aantal problemen opleverde, bijvoorbeeld bij het bemachtigen van geschikt les- en onderwijsmateriaal. Via ingewikkelde procedures
werden (West-Duitse) boeken voor de taalverwerving enz. aangeschaft en overge127 R. WEĲDEVELD/S. ADEMA, Rode hulp: de opvang van Duitse vluchtelingen in Groningerland (19331940), Groningen 1986: hoofdstukken 5, 11, 14 en 16; G. HAMACHER, Gegen Hitler. Deutsche in der Résistance, in den Streitkräften der Antihitlerkoalition und der Bewegung ‘Freies Deutschland’. Kurzbiografien, Berlin 2005,
p. 208.
128 De informatie over de vertalers- en tolkenstudie gaat terug op P. GANZER, Interview.
In het universiteitsarchief is helaas bijna niets te vinden over deze periode. Dit hangt
onder andere samen met de aangehouden ‘Sperrfristen’. Extra bronnen zijn aangegeven.
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typt. Aangezien er op de Oost-Duitse markt geen woordenboeken Nederlands te
koop waren, dienden de studenten die zelf te ‘importeren’ uit bijvoorbeeld Polen en
Hongarije waar wel West-Duitse woordenboeken werden verkocht. Vervolgens
moesten die boeken dan met enige behendigheid de DDR worden binnengesmokkeld.
Nederlandstalige literatuur werd in de meeste gevallen in Duitse vertaling gelezen. Het ging hierbij om boeken die in de DDR waren uitgegeven. De Nederlandse
ambassade in Oost-Berlijn, met name de toenmalige cultuurattaché, ondersteunde de
neerlandistiek in de loop der jaren door Arwed Spreu van Nederlandstalig leesmateriaal te voorzien, zoals de maandelijkse aflevering van het tijdschrift Ons Erfdeel. De
Nederlandse overheid probeerde de studenten te helpen door taalpractica in Nederland aan te bieden. Vanwege de gespannen politieke verhoudingen kon echter geen
van de Oost-Duitse studenten aan een dergelijke bijeenkomst deelnemen.
3.3.1 Organisatie en studentenaantallen
Voorwaarden voor het volgen van de vertalers- en tolkenopleiding waren naast de
‘Hochschulreife’ kennis van de Franse taal en het lidmaatschap van de Oost-Duitse
jongerenorganisatie Freie Deutsche Jugend. Bovendien mochten er géén familiebanden met West-Duitsland bestaan. De laatste voorwaarde gold voor alle vertalers- en tolkenopleidingen in moderne westerse talen. Op die manier hoopte men te
voorkomen dat Oost-Duitsers, die voor de overheid in het westelijke buitenland
werkzaam werden, de DDR de rug toe zouden keren. Familie in Nederland of andere
West-Europese landen was hierbij overigens minder problematisch.
De opleiding duurde vier jaar, met andere woorden tot 1980, en moest zeven
‘Sprachmittler’ (vertalers/tolken) opleveren. Slechts één keer werd deze opleiding
volledig aangeboden. Het aantal van zeven studenten was in het kader van de OostDuitse planeconomie van tevoren vastgelegd. Kennelijk achtte men zeven vertalers/tolken Nederlands voldoende voor de DDR.
In 1976 begonnen zes studenten aan de studie. In 1977 stroomde er een zevende
persoon in. Deze zeven studenten hebben hun studie voltooid. Aan het begin ondertekenden ze een soort detacheringsverklaring waarin zij akkoord gingen na hun
studie drie jaar voor de Oost-Duitse overheid te werken, indien die vertalers en
tolken nodig had.
Alle studenten van deze opleiding studeerden naast Nederlands ook Frans. Op die
manier konden de toekomstige vertalers/tolken Nederlands/Frans later niet alleen
voor Nederland en Vlaanderen, maar voor heel België en alle Franstalige gebieden
worden ingezet.129
De vertaalopleiding Frans bestond aan de HU al vóór 1976. Dit is waarschijnlijk
ook de reden dat de vertalers Nederlands/Frans officieel bij de romanistiek en niet bij
de germanistiek hoorden. De vertalers in opleiding vormden samen met de

129 C. FEINE, Telefooninterview, 5 juni 2009, 16 uur (zie ook voetnoot 133).
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jaargenoten van de vertaalstudies Frans/Spaans en Frans/Portugees een klas van in
totaal vijftien personen.
De vertaal- en tolkstudie werd met examens en een eindscriptie afgesloten. Het
thema van het eindwerkstuk (letterkundig of taalkundig) en het taalgebied (Frans of
Nederlands) bepaalden de studenten zelf. De academische graad na de voltooiing
van de opleiding luidde: ‘Diplom Sprachmittler Französisch/Niederländisch’.
Kort na de val van de muur begonnen er in 1990 opnieuw studenten met de vertalers/tolkenstudie Nederlands/Frans. Ook hier schijnt het steeds om een combinatie
met het vak Frans te zijn gegaan. Deze lichting kon haar studie aan de HU echter
niet afronden, waarover later meer.
De nadruk bij de studie vertaler/tolk Nederlands lag in de eerste vier semesters
voornamelijk op de taalverwerving. Daarnaast volgden de studenten colleges over
zeer uiteenlopende onderwerpen, zoals letterkunde, taalkunde, vertaalwetenschap,
‘Landeskunde’ en geschiedenis. Vanaf het tweede en derde jaar kwamen er cursussen vertalen en tolken bij. De colleges vonden plaats in de werkkamer van de heer
Spreu in de Clara-Zetkin-Straße 1 (tegenwoordig: Dorotheenstraße). Ze waren informeel en ongedwongen van aard. Spreu wist door zijn contacten extra leerkrachten te
organiseren. Zo onderwezen een hoogleraar kunstgeschiedenis, die in het Altes
Museum te Berlijn werkte, en een historicus (kunst)historische vakken. Het vak
‘tolken’ verzorgde een in Leipzig woonachtige Vlaming.
3.3.2 De tweede lichting van de vertalers/tolkenopleiding
Naast de vertalers/tolkenopleiding konden studenten vanaf 1976 de studie Nederlands als bijvak binnen de germanistiek of romanistiek volgen.130 Naar wat mij bekend is, waren er slechts zeer weinig studenten die dit bijvak ook daadwerkelijk kozen. Ook hierover is echter niets concreets terug te vinden in de archieven. Wel was
er een promovenda. Gesine Lötzsch, van origine germaniste en angliste, promoveerde in 1988 aan de HU op het neerlandistische proefschrift Computergestützte Studien
zum mittelniederländischen Plenarium Ms. germ. 1612. Een jaar eerder had zij in het
kader van haar onderzoek een semester in Nederland doorgebracht.131 Dit is – gezien
de toenmalige politieke situatie – zeer uitzonderlijk. Na haar promotie werkte ze als
wetenschappelijk assistent bij Spreu. In 1991 kreeg zij een vrijstelling van haar academische taken in verband met haar werkzaamheden in de landelijke politiek.132
Lötzsch was als docente in eerste instantie verantwoordelijk voor de taalverwerving
en Spreu verzorgde de (ver)taal- en letterkundige (hoor)colleges.133 Nog steeds was

130 A. SPREU, Kort telefoongesprek.
131 G. LÖTZSCH, Lebenslauf, 3 feb. 2009 <http://www.bundestag.de>; <http://www.ge
sine-loetzsch.de>; <http://www.linksfraktion.de>.
132 IBIDEM.
133 C. FEINE, Telefooninterview; S. HEYDENREICH, Telefooninterview, 7 juni 2009, 10
uur. Claudia Feine en Susanne Heydenreich (Kumpfert) studeerden tussen 1990 en
1993 Frans en Nederlands aan de HU (Sprachmittler).
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er nauwelijks adequaat lesmateriaal beschikbaar en werd er veel geïmproviseerd met
losse blaadjes en andere noodoplossingen.134
Eind jaren tachtig achtte de Oost-Duitse overheid het kennelijk nodig opnieuw
vertalers/tolken Nederlands op te leiden waardoor er in 1990 een tweede groep aan
deze studie begon.135 Door het plotselinge vertrek van leerstoelhouder Arwed Spreu
en zijn wetenschappelijk assistente Gesine Lötzsch in 1991 konden de studenten
deze studie echter niet afronden en werd de neergang van het vak aan de HU ingeluid.
3.4

1991–1993: de ‘Abwicklung’ van de neerlandistiek

In 1991 sprongen Diete Oudesluijs (*1949) en Marlene Müller-Haas, beiden
werkzaam aan de FU, en Marian Koeman (*1966) weliswaar tijdelijk in voor de
twee opgestapte collega’s, toch kon de sluiting van de leerstoel aan de HU niet
worden tegengehouden.136 Ook de inspanningen van de studenten en docenten
voor het behoud van het vak mochten niet baten.137 Door de hereniging van
Oost- en West-Berlijn bestonden er plotseling twee tamelijk kleine universitaire
opleidingen Nederlands naast elkaar. Samen met het vertrek van Spreu en
Lötzsch heeft dit ervoor gezorgd dat het vak aan de HU verdween.
Het toch al kleine aantal studenten Nederlands aan de HU liep na 1991 sterk terug
vanwege de onzekere toekomst van het vak. Waren er in 1990 nog acht à negen studenten Nederlands – twee jaar later waren het er nog maar vier.138 In 1993 vertrokken de laatste twee studenten naar de FU omdat de HU geen colleges Nederlands

134 S. HEYDENREICH, Telefooninterview.
135 De inschrijving en loting voor deze tweede lichting vertalers/tolken die in 1990 aan
de slag zou gaan vond in 1989 plaats. Het besluit hierover moet dus nog vóór de val
van de muur in november 1989 zijn genomen. S. HEYDENREICH, Telefooninterview.
136 IBIDEM; C. FEINE, Telefooninterview. Diete Oudesluijs en Marlene Müller-Haas vervulden tijdelijke leeropdrachten. Ze waren verantwoordelijk voor de letterkundige en
taalkundige colleges. Oudesluijs had Duits, geschiedenis en Nederlands aan de Universiteit Utrecht en aan de FU gestudeerd en werkte tot 1994 aan de Humboldt
Universiteit als ‘Lehrbeauftragte’. J. ENKLAAR/H. ESTER (red.), BrandenburgPreussen und die Niederlande: zur Dynamik einer Nachbarschaft, Amsterdam 1993,
p. 223; I. HANTSCHE (red.), Johann Moritz von Nassau-Siegen (16041679) als
Vermittler: Politik und Kultur am Niederrhein im 17. Jahrhundert, Münster 2005,
p. 243. Müller-Haas had kunstgeschiedenis, Duits en Nederlands aan de FU in Berlijn
en aan de UvA gestudeerd. Oudesluijs en Müller-Haas werkten ook bij de afdeling
Nederlands in het westelijke deel van de stad, waarover later meer. Marian Koeman
ten slotte verzorgde tot 1993 de colleges taalverwerving. Zij was niet opgeleid tot
neerlandica, maar had tot 1991 psychologie gestudeerd aan de UvA. Informatie over
Marian Koeman uit D. PITZEK, Emailcorrespondentie, 6 mei 2009. Dubravka Pitzek
(Pilipović) studeerde Duits en Nederlands in Belgrado en Berlijn. In 1991 bracht zij
een semester door aan de HU.
137 S. HEYDENREICH, Telefooninterview.
138 C. FEINE, Telefooninterview.
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meer aanbood.139 Hiermee eindigt de vijfentachtigjarige geschiedenis van de neerlandistiek aan de oudste universiteit van Berlijn. De overstap van Van de Kerckhove
naar de FU in 1949 blijkt achteraf de redding van de Berlijnse neerlandistiek.

4

Freie Universität

Na het einde van de Tweede Wereldoorlog kwam in de Sovjetsector al gauw de
sovjetisering van het onderwijs op gang.140 De denazificatie ging in die sector
gepaard met een herstructurering en aanpassing van onderwijsprogramma’s aan
communistische idealen. Systeemcritici werden niet tot universiteiten toegelaten of
mochten hun studie niet voortzetten. Al gauw ontstond er onder een deel van de
docenten, hoogleraren en studenten kritiek en verzet op die ontwikkelingen. In 1948
drongen zij bij de westerse geallieerden aan op de oprichting van een nieuwe
universiteit, vrij van politieke ideologieën. De Amerikanen ondersteunden dit initiatief en in 1948 werd in de Amerikaanse sector de Freie Universität opgericht.
In het volgende jaar werd Van de Kerckhove de eerste lector Nederlands aan de
FU en zodoende de grondlegger van het vak dat in 2009 – zonder onderbreking –
zestig jaar bestaat. Zijn entree aan die universiteit had hij waarschijnlijk te danken
aan de hoogleraar germanistiek Hermann Kunisch (1901–1991). Kunisch had openlijk kritiek geuit op de universiteitspolitiek van de Sovjets aan de BU. Als een van de
eerste hoogleraren verliet hij die universiteit om zijn loopbaan aan de FU voort te
zetten.141 Begin maart 1949 besloot de faculteitsraad van de Philosophische Fakultät
aan de FU gesprekken aan te gaan met Van de Kerckhove over zijn aanstelling.142
Hij kon kiezen uit een aanstelling als ‘Honorarprofessur’ en een ‘Extraordinariat’, bij
benadering te vergelijken met het bijzonder en het buitengewoon hoogleraarschap in
Nederland. Een ‘Honorarprofessor’ heeft naast universitaire onderwijstaken een
aanstelling buiten de universiteit. Een buitengewoon hoogleraar is daarentegen in
139 Wel lijkt de neerlandistiek ook na 1993/94 nog op papier te hebben bestaan. In een
‘Beschlußprotokoll des akademischen Senates’ uit 1996 wordt deze studierichting
namelijk als ‘auslaufend’ gekwalificeerd. Beschlußprotokoll der 42. Sitzung des
Akademischen Senates vom 23.01.1996, 15 jan. 2009 <http://plone.gremien.huberlin.de/as/protokolle/ 1996/19960123>.
140 Voor meer informatie over de sovjetisering van de BU, het ontstaan van de Freie
Universität en haar geschiedenis zie bijvoorbeeld: P. I. NIKTIN, Zur Geschichte der
Gründung der Freien Universität, in: M. HEINEMAN/A. HARITONOW, Hochschuloffiziere und Wiederaufbau des Hochschulwesens in Deutschland 19451949. Die
sowjetische Besatzungszone, Berlin 2000, p. 411421; K. KUBICKI/S. LÖNNENDONKER (red.), Die Freie Universität Berlin 19482007. Von der Gründung bis zum
Exzellenzwettbewerb, Berlin 2008.
141 Over Hermann Kunisch zie: P. BODEN, Universitätsgermanistik in der SBZ/DDR, in:
P. BODEN/R. ROSENBERG, Deutsche Literaturwissenschaft. 19451965. Fallstudien
zu Institutionen, Diskursen, Personen, Berlin 1997, 119149, p. 136 e.v.
142 De gegevens over Van de Kerckhove gaan, waar niet anders vermeld, terug op de
agenda’s en notulen van de faculteitsraad van 12 januari, 9 februari, 9 maart 1949 en
9 februari 1955 uit het universiteitsarchief van de FU. Met dank aan Matthias Hüning.
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dienst van de universiteit, maar moet gehabiliteerd zijn om hiervoor in aanmerking
te komen. Als de niet gehabiliteerde Van de Kerckhove het buitengewoon
hoogleraarschap had geambieerd, had hij een facultair examen moeten afleggen.
Waarom hij dit niet deed en gedurende zijn hele aanstelling ‘Honorarprofessor’
bleef, is onduidelijk. Wel weten we dat hij in ieder geval tot 1955 een ‘Planstelle’
bekleedde. In 1955 kwam die echter te vervallen vanwege niet nader gespecificeerde
‘neue vertragliche Abmachungen’. Tot in 1967 bleef hij de colleges Nederlands
aanbieden, aldus de studiegidsen.
Nederlands was aan de jonge FU overigens wederom een onderdeel van het grotere vak germanistiek binnen de Philosophische Fakultät. Van de Kerckhove hoorde
dus bij het germanistische personeel.
Het valt op dat Van de Kerckhove aan de FU een grotere variëteit colleges aanbood dan aan de FWU.143 De Vin wees er in 1972 echter op dat ‘de lesroosters wel
een wat te rooskleurig beeld van de werkelijkheid’ gaven, omdat er ‘diskrepantie
bestaat tussen vraag en aanbod’.144 Voor de beginjaren van de neerlandistiek aan de
FU lijkt dit niet te hebben gegolden. Van de Kerckhove beschrijft in 1952 namelijk
trots: ‘Keine einzige der angekündigten Uebungen oder Vorlesungen hat aus Mangel
an Interesse ausfallen müssen.’145 Ook de studentenaantallen vielen in de eerste jaren
niet tegen. Per semester begonnen er tussen de zes en de twaalf hoofd- en bijvakstudenten. De cultuurhistorische colleges stonden doorgaans ook open voor studenten
van andere faculteiten, hetgeen dan ook het relatief hoge aantal van twintig studenten
per college verklaart. Vooral kunsthistorici, theaterwetenschappers en economen
maakten van dit aanbod dankbaar gebruik.
Welke colleges er na 1952 daadwerkelijk hebben plaatsgevonden, is niet duidelijk. Hetzelfde geldt voor de studentenaantallen. Maar toch is de grote thematische
diversiteit van Van de Kerckhoves colleges opvallend. Hij bod namelijk bijna nooit
twee keer hetzelfde college aan, zoals hij dat aan de FWU evenmin had gedaan.
Ook aan de FU zijn weer alleen de titels van de colleges bewaard gebleven.
Daaruit laten zich enkele veranderingen in Van de Kerckhoves vakken waarnemen
wanneer we die vergelijken met die van de FWU. Om te beginnen waren er per
semester doorgaans twee colleges taalverwerving en/of conversatie, een college moderne en een college oudere literatuur. Slechts zeer incidenteel kunnen we uit de titel
opmaken, welke schrijvers er werden behandeld. Zo is er twee keer een vak over
Multatuli aangeboden, namelijk in 1949 en 1958, en is Stijn Streuvels in het studiejaar 1956/57 in de colleges behandeld. Aan Vlaanderen en de Vlaamse letteren
lijkt na 1949 echter nauwelijks nog exclusief aandacht te zijn besteed – althans
refereren de titels niet meer aan Vlaamse schrijvers en letteren. Ook vinden we nu
veel colleges over oudere letteren en dan in het bijzonder Middelnederlandse literatuur. Aan de FWU had de nadruk binnen de historische neerlandistiek op taalkunde
gelegen en had Van de Kerckhove nauwelijks colleges oudere letterkunde aan143 De volgende passage gaat terug op de studiegidsen van de Freie Universität Berlin uit
de periode 1949 t/m 1971.
144 D. DE VIN, Het Nederlands, p.128.
145 M. VAN DE KERCKHOVE, Der niederländische Unterricht, p. 15. De gegevens over de
eerste jaren Nederlands aan de FU gaan terug op dit artikel.
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geboden. Aan de FU vonden ook mediëvistische colleges plaats waar Van de
Kerckhove zich niet alleen op teksten uit het Nederlandse maar ook uit het (Neder-)
Duitse taalgebied richtte, bijvoorbeeld in 1950 het college over de Duitse en
Nederlandse Karelepiek en in 1963/64 samen met de germanist Herbert Kolb (1924–
1991) het college over de Reinaertverhalen in het Latijn, Nederlands en Duits.
Nieuw is ook het grotere aanbod van taalkundige colleges die niet historisch van
aard waren. Weliswaar gaf hij die niet in elk semester, maar toch ging Van de
Kerckhove regelmatig in op de moderne taalwetenschap. Ook colleges Afrikaans
staan frequent in de gidsen, voornamelijk in de vorm van taalcursussen en soms vanuit letterkundig en taalkundig perspectief. Hetzelfde geldt, hoewel in veel geringere
mate, ook voor het Fries. Waarschijnlijk om het vakkenaanbod aan de jonge universiteit te vergroten, bood Van de Kerckhove in de beginjaren wel eens (kunst-)historische onderwerpen aan, zoals colleges over de vroegmoderne schilderkunst uit de
Lage Landen en de werken van de historicus Joan Huizinga. Deze colleges werden
in de studiegidsen respectievelijk bij de vakken kunstgeschiedenis en geschiedenis
vermeld en werden in het Duits gegeven.
In de jaren zestig kreeg Van de Kerckhove bij de colleges taalverwerving ondersteuning. In de studiegidsen duiken de namen Labroisse (waarschijnlijk de germanist
Gerd Labroisse (*1929), die later hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam
zou worden) en de studente Juling op.
In 1966 begonnen aan de FU de studentenprotesten die in de daarop volgende jaren met volle hevigheid zouden losbarsten. In het volgende studiejaar beëindigde
Van de Kerckhove, die inmiddels 79 jaar oud was, zijn universitaire carrière. Het
aantal studenten was toen teruggelopen tot drie. Gerard-Herman Arendt (*1935)
nam twee jaar later de colleges oudere Nederlandse literatuur over en de Vlaamse
germanist Daniël De Vin (*1949) verzorgde de colleges taalverwerving. Arendt was
in 1965 in Keulen gepromoveerd op Die satirische Struktur des mittelniederländischen Tierepos ‘Van den Vos Reynaerde’. Aan de FU bood hij ook
germanistische colleges aan, maar voor de rest behandelde hij in zijn colleges
voornamelijk oudere Nederlandse letteren. Af en toe vinden we ook een taalcursus
Afrikaans in het onderwijsprogramma. Arendt bleef tot in de jaren tachtig hoogleraar
en werd daarbij ondersteund door de al eerder genoemde Marlene Müller-Haas. Zij
verzorgde als wetenschappelijk medewerker talrijke colleges. Ook Diete Oudesluis
gaf in de jaren tachtig van de vorige eeuw colleges Nederlands aan de FU.
Johanna Ridderbeekx volgde Daniël De Vin in 1980 op als lectrice.146 Zij is tot op
heden aan het instituut werkzaam. Na het vertrek van Arendt zorgden Ridderbeekx
en Müller-Haas voor het voortbestaan van de neerlandistiek aan de FU door zich
tussen 1985 en 1988 in te zetten voor de komst van zes Nederlandse gastdocenten, te
weten Wiljan van den Akker (*1954), Maarten van Buuren (*1948), Redbad
Fokkema (1938–2000), Jaap Goedegebuure (*1947), Wiel Kusters (*1947) en
Geraard Raat (*1946). De gastdocenten nodigden op hun beurt talrijke gastschrijvers
146 Voor de namen en gegevens betreffende de periode vanaf 1980 ben ik dank
verschuldigd aan de lectrice en aan de secretaresse van de afdeling: J. RIDDERBEEKX
en E. WAGNER, Gesprek, 22 juni 2009, 11 uur.
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uit Nederland uit en zorgden op die manier voor een uitgebreid en actueel collegeaanbod aan de FU. Daarmee kreeg tevens de moderne Nederlandse letterkunde aan
de FU weer voet aan de grond.
In 1988 werd de Nederlander Frans de Rover (*1946) aangesteld als hoogleraar
moderne Nederlandse letterkunde. De Rover promoveerde in 1987 te Leiden op het
proefschrift De weg van het lachen. Over het oeuvre van Harry Mulisch. In hetzelfde
jaar als De Rover begon ook de classicus Wim Hottentot (*1948) als ‘Hochschulassistent’ colleges moderne letteren aan de FU te geven. Beiden zetten het uitnodigen van de Nederlandse en Vlaamse gastschrijvers voort in het writers in residenceprogramma.147 De nadruk in de colleges lag op de moderne Nederlandse literatuur.
Na de komst van De Rover verzorgden een aantal gastdocenten historisch letterkundige vakken, te weten Piet Franssen (*1955) en Irene Spijker (*1956).148 Frans de
Rover en Wim Hottentot werkten tot 2001 voor het instituut.
Sinds respectievelijk 1993 en 2000 wordt het vak Nederlands door twee hoogleraren geleid, te weten de Nederlandse letterkundige Jan Konst (*1963) en de Duitse
taalkundige Matthias Hüning (*1962). Zij worden ondersteund door wetenschappelijke assistenten en projectmedewerkers.149

147 Gastschrijvers waren o.a. Cees Nooteboom, A.F.Th. van der Heijden, Judith
Herzberg, Doesjka Meijsing, Kristien Hemmerechts en Tom Lanoye.
148 Vóór de invoering van het Bachelor-Master-structuur in het studiejaar 2004/05 was
in het curriculum van de Magisterstudie een belangrijk deel voor de ‘Landeskunde’
weggelegd. Die colleges werden door wetenschappelijke medewerkers verzorgd,
maar regelmatig ook door niet-neerlandici die niet per se aan een universiteit waren
verbonden. Voorbeelden zijn de van de FU afkomstige kunsthistorici Volker Ritter,
Margret Kampmeyer-Käding en Katja Kleinert. Ook gaf de historicus Jan-Paul
Dirkse, destijds hoofd van het Nederlandse ambassadekantoor te Berlijn, in de jaren
negentig colleges ‘Landeskunde’. Tegenwoordig biedt Bernd Müller, hoofd van de
afdeling ‘Europa en Internationale Zaken’ bij de vertegenwoordiging van de deelstaat
Noordrijn-Westfalen in Berlijn, dergelijke colleges aan voor de laatste Magisterstudenten.
149 Tot de leerstoelgroep rond Jan Konst hoorden in het verleden de twee Duitsers Oliver
Schwirkmann en Bettina Noak (Hartlieb) en de Nederlanders Jaap Grave en Marleen
de Vries. Tevens waren de Nederlanders Thomas Vaessens en Jan Oosterholt als
gastdocenten werkzaam aan de FU. Ten tijde van het ontstaan van dit artikel (begin
2009) waren Gijsbert Pols en Tanja Holzhey er als wetenschappelijk medewerkers
werkzaam. Onderzoeksaanstellingen, gefinancierd uit de tweede geldstroom, hadden
Bettina Noak, Johanna Bundschuh-Van Duikeren en Rita Schlusemann. ‘Lehraufträge’ vervulden in het verleden de literatuurwetenschappers Ute Schürings (modern letterkundige colleges) en Ineke Phaf (koloniale en postkoloniale literatuur), de
taalwetenschappers Annita Oosterloo (‘Blockseminar’ taalverzorging) en Marije Michel (college psycholinguïstiek), de vertaalsters Ruth Notowicz, Waltraut Hüsmert,
Marlene Müller-Haas en Ira Wilhelm (colleges literair vertalen) en de taaltrainer Katrin Konst (Fentz). Bij de leerstoelgroep Nederlandse taalwetenschap horen thans de
medewerkers Barbara Schlücker en Janneke Diepeveen. Tevens zijn de onderzoekers
Ulrike Vogl en Saskia Schuster er werkzaam, beiden gefinancierd door de tweede
geldstroom.
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Conclusie

De geschiedenis van de neerlandistiek in Berlijn en in het bijzonder de neerlandistiek
aan de Humboldt-Universität (de voormalige Friedrich-Wilhelms-Universität en
Berliner Universität) wordt gekenmerkt door discontinuïteiten en breuken. Zoals in
weinig andere steden zorgden wereldpolitieke veranderingen hier steeds voor
wijzigingen binnen de universiteitspolitiek en zodoende de Berlijnse neerlandistiek.
De eerste 37 jaar na de oprichting in 1908 werd de opleiding door drie Vlaamse
activisten, Josef Van de Wijer, Michael Van de Kerckhove en Marcel Breyne, en de
Duits-Nederlandse Herman Wirth gedomineerd. De pangermaanse ideeën van in
ieder geval Wirth, Breyne en Van de Kerckhove lijken voor hun benoeming tot
leerkracht aan deze universiteit bevorderlijk te zijn geweest. Dit geldt uiteraard
alleen voor de tijd vóór 1945. De politieke ideeën komen we, voor zover we dit
kunnen nagaan, ook in de toenmalige collegetitels tegen. Politieke veranderingen in
Berlijn leidden herhaaldelijk tot het vertrek van personeel. Zo moesten Breyne en
Van de Kerckhove na de Tweede Wereldoorlog hun aanstellingen aan de oude
Berlijnse universiteit opgeven vanwege de denazificatie en sovjetisering in de
Russische sector. Ook na de val van de Berlijnse muur verlieten de medewerkers van
de opleiding de HU. De beperkte grootte en haar geringe invloed op het universitaire
beleid maakten haar kwetsbaarder dan de germanistiek, het veel grotere zustervak
van de Duitse neerlandistiek. Zo was er herhaaldelijk gebrek aan personeel om vertrekkende leerstoelhouders te vervangen en de voortgang van het vak te waarborgen.
Dit leidde rond 1947 bijna tot de opheffing van het vak aan de HU. Na het vertrek
van de neerlandici, ongeveer 40 jaar later, was de teloorgang van de neerlandistiek
aan de Oost-Berlijnse universiteit niet meer tegen te houden.
De wereldpolitieke ontwikkelingen zorgden echter ondanks alle discontinuïteiten
ook voor een opleving en het voortbestaan van het vak in deze stad. Zo werd aan de
HU in de jaren zeventig van de vorig eeuw de leerstoel Nederlands ingesteld. Deze
benoeming hield direct verband met de erkenning van de DDR als soevereine staat
door Nederland en België. Door de splitsing van Berlijn in een oostelijk en een
westelijk deel kon de lector Van de Kerckhove een neerlandistische afdeling aan de
FU in West-Berlijn oprichten, nadat hij in de Sovjetsector om politieke redenen zijn
lesbevoegdheid kwijtraakte. Door deze overstap bestaat de Berlijnse neerlandistiek
nog steeds, ondanks de sluiting van de opleiding aan de HU na de val van de muur.
Bijzonder aan de Berlijnse situatie is ook het feit dat er twee neerlandistische
instituten naast elkaar bestonden, aanvankelijk binnen de FWU: bij de Philosopische
Fakultät en het Seminar für orientalische Sprachen; en later aan de Oost-Berlijnse
en de West-Berlijnse universiteiten. Op drie uitzonderingen na (Arwed Spreu,
Gerhard-Herman Arendt, Matthias Hüning) waren de lectoren en later de
hoogleraren steeds Vlamingen of Nederlanders. Vooral in de eerste jaren waren het
voornamelijk de Vlamingen die actief waren binnen de Berlijnse neerlandistiek. Pas
sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw zijn de hoogleraren en lectoren bijna
uitsluitend Nederlanders en ligt de nadruk in het onderzoek en de colleges op
Nederland.
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De bewaarde collegetitels van de afgelopen honderd jaar maken duidelijk dat taalverwerving en Nederlandstalige letteren de speerpunten van de Berlijnse neerlandistiek waren. Bijzonder is in dit opzicht dat in de jaren dertig van de vorige eeuw en
daarna de nadruk op de eigentijdse literatuur lag. Het Middelnederlands lijkt lange
tijd voornamelijk in de vorm van historische taalbeschouwing aan bod te zijn
gekomen. Bij andere neerlandistische opleidingen in Duitsland lag de nadruk
daarentegen sterker op de mediëvistiek.
Na een eeuw Berlijnse neerlandistiek in 2008 en het zestigjarige jubileum van het
vak aan de FU in 2009 kunnen we concluderen dat de neerlandistiek in Berlijn in
institutioneel maar ook in politiek opzicht haar pieken en dalen heeft gekend.
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Summary
Dutch as an academic subject has had a long tradition at Berlin universities,
having been in existence for a hundred years now. The roots of Dutch Studies in
Berlin are to be found at the oldest of the Berlin universities, the HumboldtUniversität (formerly the Friedrich-Wilhelms-Universität or FWU). Here Dutch
Studies were taught from a philological perspective on the one hand (by Joseph
van de Wijer, Herman Wirth en Michael Van de Kerckhove) and, since the
1920s, from the viewpoint of Cultural Studies with a pan-Germanic approach on
the other (by Marcel Breyne). At the Humboldt-Universität (HU), Dutch still
played an extremely marginal role after the Second World War, and this did not
change until the chair for Dutch (Arwed Spreu) and the study programme for
Dutch/French translators and interpreters were established in the 1970s.
Following the political changes taking place in the GDR in 1989, Dutch
Studies disappeared from the agenda of the HU in the space of a few years.
However, the FWU lecturer Michael Van de Kerckhove brought the subject to
the new Freie Universität in West Berlin in 1949 after being forced to leave his
old university for political reasons. He was joined there by four professors
(Gerard-Herman Arendt, Frans de Rover, Jan Konst en Matthias Hüning). 2009
sees the 60th anniversary of uninterrupted Dutch Studies at the FU.

Zusammenfassung
Das Fach Niederländisch hat an Berliner Universitäten eine lange Tradition, es
besteht nämlich bereits seit 100 Jahren. Ihren Anfang nahm die Berliner Niederlandistik an der ältesten Universität der Stadt, der Humboldt-Universität (früher
Friedrich-Wilhelms-Universität). Hier wurde die Niederlandistik sowohl aus
philologischer Perspektive (von Joseph Van de Wijer, Herman Wirth und
Michael Van de Kerckhove) als auch – während der zwanziger bis vierziger
Jahre des vorigen Jahrhunderts – von kulturwissenschaftlich-pangermanischem
Standpunkt aus betrieben (von Marcel Breyne). An der Ostberliner HU spielte
das Fach Niederländisch nach dem Zweiten Weltkrieg eine eher marginale Rolle.
Erst in den siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts änderte sich dies mit der
Errichtung des Lehrstuhls Niederländisch (Arwed Spreu) und mit dem Sprachmittlerstudium Niederländisch/Französisch.
Nach der politischen Wende 1989 wurde der Fachbereich Niederlandistik an
der HU innerhalb weniger Jahre aufgelöst. Das Fortbestehen der Niederlandistik
in Berlin wurde durch den Lektor Michael van de Kerckhove gewährleistet. Er
hatte das Fach 1949 an die damals neu gegründete Westberliner Freie Universität
gebracht, nachdem er die Universität im Ostteil der Stadt aus politischen
Gründen verlassen musste. Bis 2009 gab es insgesamt vier Nachfolger (GerardHerman Arendt, Frans de Rover, Jan Konst en Matthias Hüning). Inzwischen
existiert das Fach Niederlandistik der FU – ohne Unterbrechung – seit 60 Jahren.

JAN KONST

Tussen Philologie en Kulturvermittlung:
Vondelbeschouwing in Duitsland tijdens
de tweede helft van de negentiende eeuw
Pas tijdens de laatste decennia van de negentiende eeuw heeft de neerlandistiek
zich in het Duitse taalgebied als een zelfstandige, universitaire discipline gevestigd. Een belangrijke rol was in dit verband weggelegd voor de Rheinische
Friedrich-Wilhelms-Universität te Bonn, waar vanaf 1879 de Privatdozent Johannes Franck (1854–1914) onderrichtte.1 Hij was van huis uit germanist, maar
geniet binnen de neerlandistiek ook vandaag de dag nog bekendheid door zijn
Mittelniederländische Grammatik (1883) en het Etymologisch woordenboek der
Nederlandsche taal (1892). Franck werd in 1886 als buitengewoon hoogleraar
voor de ‘Niederdeutsche und Niederländische Philologie’ aangesteld en in 1906
volgde zijn benoeming tot ordinarius. Ook andere Duitse universiteiten, onder
meer te Berlijn, Keulen, Münster en Kiel, onderhielden aan het begin van de
twintigste eeuw kleine afdelingen Nederlandse taal- en literatuur.2
Wie nu meent dat de neerlandistische vakbeoefening in het Duitse taalgebied
met deze universitaire presentie een aanvang neemt, vergist zich. Reeds in een
veel eerder stadium is er sprake van onderzoek op het gebied van de Nederlandse
taal en literatuur, maar dit onderzoek werd niet verricht door universitaire neerlandici. Al vroeg in de negentiende eeuw hadden niet alleen germanisten aan
Duitse universiteiten, maar ook een niet gering aantal taal- en letterkundigen die
buiten universitaire structuren actief waren het Nederlands en de Nederlandstalige literatuur ontdekt. Ze hebben zich er intensief mee beziggehouden en lang
voordat de neerlandistiek aan Duitse universiteiten vaste voet kreeg, is er sprake
van Duitstalige publicaties waarin neerlandistische thema’s behandeld worden.
Wie de geschiedenis van de neerlandistiek in het Duitse taalgebied, of iets algemener geformuleerd de geschiedenis van de neerlandistische vakbeoefening in
Duitsland wil bestuderen, kan het zich niet veroorloven aan deze bronnen voorbij
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Zie over Franck: U. KLOOS, Niederlandbild und deutsche Germanistik 1800–1933.
Ein Beitrag zur komparatistischen Imagologie, Amsterdam/Atlanta 1992, p. 132–
133; C. MINIS, J. Franck, in: 150 Jahre Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität zu
Bonn 1818–1968, Bonn 1970.
Zie W. THYS/J.M. JALINK (red.), De Nederlandistiek in het buitenland. Het universitair onderwijs in de Nederlandse taal- en letterkunde, cultuur- en politieke geschiedenis buiten Nederland en België, ’s-Gravenhage 1967; Zie ook L. GEERAEDTS, Von
Jostes zu Goossens. Zur Geschichte der Niederlandistik in Münster – 1920–1990, in:
DAMME/GEERAERDTS/MÜLLER/PETERS (red.), Franco-Saxonia. Münstersche Studien
zur niederländischen und niederdeutschen Philologie, Neumünster 1990; H. VAN UFFELEN, Moderne niederländische Literatur im deutschen Sprachraum 1830–1890,
deel 3, Münster 1993.

102

Jan Konst

te gaan. Zij vormen zogezegd het fundament waarop de eerste generaties Duitse
neerlandici hebben kunnen voortbouwen.
Tegen deze achtergrond staan in het navolgende de Duitstalige publicaties
centraal die tussen globaal genomen 1850 en 1900 aan Joost van den Vondel
(1587–1679) gewijd waren. Dat de keuze hier op deze auteur gevallen is, ligt in
zekere zin niet voor de hand. Het was namelijk niet in de eerste plaats de vroegmoderne Nederlandse literatuur, waarvoor tijdens de negentiende eeuw van
Duitse zijde belangstelling bestond.3 Men interesseerde zich in hoofdzaak voor
de Middelnederlandse literatuur, zoals blijkt uit het werk van Jacob Grimm
(1785–1863), August Heinrich Hoffmann von Fallersleben (1798–1874) en
Franz Josef Mone (1796–1871), alle drie vooraanstaande germanisten, die diepgaand onderzoek naar het literaire verleden van de Nederlanden gedaan hebben.4
De interesse voor de Middelnederlandse literatuur hing samen met een in de
Duitse geesteswetenschappen wijd verbreide, vooral ook door romantisch-nationalistische motieven gevoede belangstelling voor de middeleeuwen als bloeiperiode van de Duitse cultuur.5 Daarbij laat zich niet zelden vaststellen dat de Middelnederlandse literatuur op een zodanige wijze in de Duitse literaire traditie
wordt geïncorporeerd, dat zij haar zelfstandigheid in feite verloor.6
Anders dan de middeleeuwen werd de vroegmoderne tijd in het negentiendeeeuwse Duitsland algemeen gezien als een periode van culturele neergang, die
een treurig hoogtepunt vond in de Dertigjarige Oorlog (1618–1648). Dat heeft er
niet alleen toe geleid dat er betrekkelijk weinig onderzoek verricht werd naar de
eigen Barockliteratur, maar waarschijnlijk ook dat er nauwelijks belangstelling
was voor de Nederlandstalige literatuur van de zeventiende eeuw. Dat is vooral
ook intrigerend, wanneer men bedenkt dat tegelijkertijd de zeventiende eeuw
door Nederlandse geesteswetenschappers meer en meer als de eigenlijke bloeiperiode, de ‘Gouden Eeuw’ van de Nederlandse cultuur werd voorgesteld. In
Duitsland heeft deze zienswijze weinig respons gekregen, zodat men zelfstandige, Duitstalige publicaties over belangrijke vroegmoderne Nederlandse schrijvers, zoals P.C. Hooft (1581–1647), Constantijn Huygens (1596–1687) of G.A.
Bredero (1585–1618), tevergeefs zoekt. De enige zeventiende-eeuwse Neder-

3

4
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Vgl. C. TER HAAR, Nicht nur ein Appendix. Zur Relation zwischen Germanistik und
Niederlandistik, in: FÜRBERTH/KRÜGEL/METZNER/MÜLLER (red,), Zur Geschichte
und Problematik der Nationalphilologien in Europa. 150 Jahre Erste Germanistenversammlung in Frankfurt am Main (1846–1996), Tübingen 1999, p. 701.
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1994.
Zie C. TER HAAR, Nicht nur ein Appendix. Vgl. ook U. KLOOS, Niederlandbild und
deutsche Germanistik 1800–1933, passim.
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landse auteur die tijdens de negentiende eeuw ook binnen het Duitse taalgebied
de aandacht op zich wist te vestigen was Joost van den Vondel.7

1

De Duitstalige germanistiek en Vondel

Het zijn in de eerste plaats aan Duitse universiteiten verbonden germanisten geweest die zich hebben beziggehouden met het werk van Vondel. Dat heeft alles
te maken met de betekenis van het dramatische werk van de Nederlandse auteur
voor Andreas Gryphius (1616–1664), de belangrijkste Duitse toneelauteur van
de zeventiende eeuw. Gryphius heeft werk van Vondel vertaald – zo gaf hij onder de titel Die sieben Brüder oder die Gibeoniter (gepubliceerd 1698) een vertaling van Gebroeders (1640) in het licht – en hij heeft zich in verschillende van
zijn drama’s direct door Vondel laten beïnvloeden.8 Illustratief is in dit verband
een tweedelig artikel uit 1867 over Vondels treurspelen van de hand van August
Hagen (1797–1880), die vanaf 1830 een ordinariaat in de kunst- en literatuurgeschiedenis bekleedde aan de Albertus Universität te Königsberg. Behalve als
scheppend auteur verwierf hij bekendheid door een studie over de geschiedenis
van het theater in Pruisen (Geschichte des Theaters in Preußen (1854)).9 Zijn beschouwingen over het toneelwerk van Vondel opent Hagen met een voor wat
betreft de Nederlandstalige letterkunde programmatische uitspraak: ‘Die uns
fremd gewordene Literatur der Holländer ist zur Aufklärung der ältern deutschen
Dichtkunst nicht außer Acht zu lassen.’10 Dit standpunt blijkt in hoge mate bepalend voor zijn visie op Vondel, ‘der durch sein Verhältniß zum größten Dramatiker Deutschlands im 17. Jahrhundert vorzugsweise Theilnahme verdient.’11
Hagen bestudeert het werk van Vondel op deze manier niet omwille van zichzelf, maar eerst en vooral in het licht van zijn betekenis voor de Duitse literaire
7

8

9
10

11

Zie G. VAN GEMERT, Ludolf Wienbarg, Rudolf Alexander Schröder und Vondel. Die
deutschen Fassungen des ‘Rynstroom’, in: VAN GEMERT/ESTER (red.), Grenzgänge:
Literatur und Kultur im Kontext. Amsterdam/Atlanta 1990; G. VAN GEMERT, Germanje groet u als haar grooten zoon. Zu Vondels Renommee im deutschen Sprachraum, in: ENKLAAR/ESTER (red.), Wechseltausch. Übersetzen als Kulturvermittlung:
Deutschland und die Niederlande, Amsterdam/Atlanta 1995.
Zie T. WEEVERS, Vondel’s influence on German literature, in: Modern Language
Review 32 (1937); L. RENS, Over het probleem van de invloed van Vondel op de drama’s van Andreas Gryphius, in: Handelingen van de Koninklijke Zuidnederlandse
Maatschappij voor de Letterkunde en Geschiedenis 20 (1966); E. VERHOFSTADT,
Vondel und Gryphius. Versuch einer literarischen Topographie, in: Neophilologus 52
(1969).
Zie over [Ernst] A. Hagen: Allgemeine Deutsche Biographie [ADB], Bnd. 55, p. 770–
771. (Zie: http://www.deutsche-biographie.de/).
A. HAGEN, Die Trauerspiele Joost van den Vondel’s, in: Deutsches Museum.
Zeitschrift für Literatur, Kunst und öffentliches Leben 40 (1867), p. 417. Dit artikel
wordt eveneens besproken door U. KLOOS, Niederlandbild und deutsche Germanistik
1800–1933, p. 92–93.
A. HAGEN, Die Trauerspiele Joost van den Vondel’s, p. 418.
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traditie. Tegen deze achtergrond hoeft het waarschijnlijk geen verwondering te
wekken dat het tweedelige artikel met de titel Die Trauerspiele Joost van den
Vondel’s in feite overwegend aan het werk van Gryphius gewijd is. Deze heet
weliswaar door Vondel beïnvloed te zijn, maar hij zou zijn Nederlandse zegsman
onmiskenbaar overtroffen hebben. Het is juist, stelt Hagen, ‘daß Vondel dem
deutschen Dichter vorgeleuchtet habe, aber sicher hat dieser in mehrern Stücken
sein Vorbild übertroffen, denn er ist geschickter in Ausbildung der Fabel, anziehender im Ausdruck der Rede, poetischer in den Reihen oder Chören.’12 Op één
wezenlijk punt evenwel onderscheiden Vondel en Gryphius zich niet werkelijk,
en dat is het punt van de oorspronkelijkheid. De romantische poëtica had de eis
van originaliteit, het persoonlijke, onvervreemdbare geluid van de dichter hoog
op de literaire agenda geplaatst.13 Vanuit dat perspectief hadden veel negentiende-eeuwse literatuurwetenschappers de nodige problemen met de vroegmoderne
literatuur. Die beriep zich immers op de imitatio-leer en leek er in hoofdzaak op
uit het werk van beroemde voorgangers te evenaren.14 Dat zou, zo althans zag
men dat vrij algemeen in de negentiende eeuw, ten koste gegaan zijn van de eigenheid van de vroegmoderne literatuur. Een vergelijkbaar standpunt neemt ook
Hagen in wanneer hij als volgt over de zeventiende-eeuwse toneelliteratuur in
het Nederlandse en Duitse taalgebied oordeelt:
In den Schauspielen der Deutschen und der Holländer sollte Ursprüngliches mit dem
Classischen, mit dem Italienischen und mit dem Englischen vereinbart werden. Wie
aber die vier Elemente wegen ihrer entschiedenen Ungleichartigheit nicht in einander
aufgehen konnten, so war bei dem Heterogenen, das hier zusammenstieß, eine organische Verschmelzung unmöglich. Das Zwiespältige läßt uns zu keinem ungetrübten
Genusse kommen.15

Hagen is van mening dat er van een oorspronkelijk Nederlands, dan wel Duits
drama in de vroegmoderne tijd geen sprake kan zijn, omdat auteurs als Vondel
en Gryphius er ongelukkigerwijze naar gestreefd hebben elementen uit de klassieke, de Italiaanse en de Engelse toneeltraditie in hun werk een plaats te geven.
Hij waardeert dat negatief, omdat er op die manier een hybride en een in zijn
ogen vooral ook niet-oorspronkelijke literatuur ontstaan zou zijn. Dat het huidige
onderzoek op het gebied van de vroegmoderne literatuur het beginsel van de literaire navolging principieel anders duidt, behoeft uiteraard geen betoog, maar
voor wat betreft de beoordeling van het werk van Vondel in de negentiende
eeuw stuit men hier op een opmerkelijke constante: steeds weer verwijt men hem
dat hij zich te veel baseert op literaire voorgangers en dat zijn toneelwerk daardoor te weinig origineel zou zijn. En dat verwijt valt overigens niet alleen in
12
13
14
15

IBIDEM, p. 424.
Zie M.H. ABRAMS, The mirror and the lamp. Romantic theory and the lamp, London
1960, passim.
Zie J.D.P. WARNERS, Translatio – Imitatio – Aemulatio, in: De nieuwe taalgids 49
(1956–1957).
A. HAGEN, Die Trauerspiele Joost van den Vondel’s, p. 418.
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Duitse bronnen te beluisteren, maar blijkt – meestal in een wat afgezwakte vorm
– ook kenmerkend te zijn voor de Nederlandse waardering van Vondels werk tijdens de negentiende eeuw.16
Een mooi voorbeeld van onderzoek in de traditie van de negentiende-eeuwse,
positivistische Quellenforschung heeft een dissertatie te bieden die in 1880 aan
de universiteit van Leipzig verdedigd werd en waarin de relatie tussen Vondel en
Gryphius nader onder de loep genomen wordt. Het gaat om de studie Über den
Einfluss des Hollaendischen Drama’s auf Andreas Gryphius, die opvallend genoeg door een Nederlander geschreven werd, te weten R.A. Kollewijn (1857–
1942).17 Hij had in 1875 zijn onderwijsakte Duits gehaald en in Groningen
Nederlandse taal- en letterkunde gestudeerd. Hij zette zijn studies in 1878 aan de
universiteit van Leipzig voort bij de hoogleraren-germanisten Heinrich Rudolf
Hildebrand (1824–1894) en Friedrich Zarncke (1825–1891). Na zijn verblijf te
Leipzig keerde Kollewijn naar Nederland terug, waar hij carrière maakte in het
middelbaar onderwijs. Hij bezorgde edities van enkele belangrijke zeventiendeeeuwse auteurs, onder wie Samuel Coster (1579–1665) en Joan van Broekhuizen
(1649–1707). Ook schreef hij een gezaghebbende studie over Willem Bilderdijk
(1756–1831): Bilderdijk, zijn leven en werken (1891).
Voor de invloed die er van de Nederlandse literatuur op de Duitse is uitgegaan, wijst Kollewijn niet alleen op de voorlijkheid van de Nederlandse literatuur in vergelijking tot de Duitse tijdens de eerste helft van de zeventiende eeuw,
maar speciaal ook – zoals dat overigens velen doen – op ‘die nahe Uebereinstimmung der deutschen und der holländischen Sprache, welche das Verständniss und das Übersetzen so sehr erleichterte.’18 Hij acht het van groot belang juist
ook te bezien welke de belangrijkste (Nederlandstalige) inspiratiebronnen van
Gryphius geweest zijn, omdat hij aan het begin van een nieuw literair tijdvak in
Duitsland staat: ‘Mit Gryphius begann eine neue Epoche für das deutsche Drama. Die Frage wie er zum Stoff und zur Form seiner Tragödien und Komedien
gelangte, ist deswegen von grossem literaturgeschichtlichem Interesse.’19
Kollewijn bespreekt onder meer Gryphius’ vertaling van Gebroeders en gaat
in op de invloed die er van het werk van Vondel is uitgegaan op bijvoorbeeld
Leo Arminius (1646), Catharina von Georgien (1647) en Papinianus (1659).
Kollewijn is, zoals dat in de lijn van het negentiende-eeuwse bronnenonderzoek
te doen gebruikelijk was, vooral op zoek naar woordelijke overeenkomsten.
Wanneer die er niet, of in onvoldoende mate zijn, houdt hij zich opvallend op de
vlakte. Zo heet het met betrekking tot Catharina van Georgien bijvoorbeeld: ‘Es
ist bei Gryphius’ Verhältniss zu Vondel sehr denkbar, dass die Maagden den
16
17
18
19

Vgl. VAN WISKERKE, Wat zal ik U van onzen Vondel zeggen? Enkele stemmen over
Vondel in het begin van de negentiende eeuw, in: De negentiende eeuw 9 (1985),
p. 171–192, passim.
Zie J.J. SALVERDA DE GRAVE, Roeland Anthonie Kollewijn, in: Jaarboek van de
Nederlandse Maatschappij der Nederlandse letterkunde (1942).
R.A. KOLLEWIJN, Ueber den Einfluss des hollaendischen Dramas auf Andreas Gryphius, Amersfoort/Heilbronn [1880], p. 2.
IBIDEM, p. 96.
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jungen deutschen Dichter gereizt haben mögen einen entsprechenden Stoff zu
behandeln.’20 En met het oog op Papinianus durft hij niet te beslissen of hij Vondels Palamedes (1625) ‘mit vollem Bewusstsein zu seinem Papinianus benutzt
oder diesen nur unter dem unwillkürlichen Einflüsse des Palamedes verfasst
habe.’21 Over de principiële betekenis van Vondel voor Gryphius laat Kollewijn
evenwel geen twijfel bestaan:
Die Vergleichung der Gryphiusschen Tragödien mit denen Vondels [...] lehrt uns,
dass die Form dieser deutschen Trauerspiele mit der der holländischen fast vollkommen übereinstimmt. Ein Unterschied besteht nur insoweit, als die Behandlung bei
Gryphius im allgemeinen etwas freier ist, was sich vornehmlich im Versmass der
nicht in Alexandrinern geschriebenen Stellen offenbart.22

Net als Hagen behandelt Kollewijn Vondel exclusief als dramatisch dichter. Dat
is voor de universitaire germanistiek in Duitsland tijdens de negentiende eeuw
typerend en ook goed verklaarbaar: omdat er van zijn niet-dramatische werk
geen aantoonbare invloed is uitgegaan in de zeventiende eeuw, was er in die zin
geen aanleiding ander werk dan zijn dramatische werk te bezien.23

2

Een politiek dichterschap

Universitaire germanisten hebben Vondels werk niet alleen bestudeerd in het
licht van zijn betekenis voor de Duitse literatuur. Ze hebben zich ook geïnteresseerd voor de Nederlandse dichter als politiek auteur, iemand die door middel
van zijn literatuur actief heeft deelgenomen aan het publieke debat in de Noordelijke Nederlanden. Daarbij ging de interesse vooral ook uit naar het unieke
politieke bestel van de Nederlandse Republiek, dat zo opvallend afweek van de
elders in Europa doorgaans gefavoriseerde absolutistische regeringsvorm. Het
gezamenlijke bestuur van raadpensionaris en stadhouder, de opmerkelijke combinatie dus van oligarchische en monarchistische tendensen, werd tijdens de negentiende eeuw in Duitsland met grote belangstelling bezien. In dat verband ook
kreeg men een nieuwe ingang tot het oeuvre van Vondel, die – al dan niet verholen – bij herhaling aandacht heeft besteed aan de spanningen waartoe het Nederlandse bestuursmodel aanleiding heeft gegeven. Karakteristiek is een artikel
uit 1874 over Vondels Palamedes (1625) door Ernst Martin (1841–1910), die
vanaf 1868 leerstoelen voor Duitse taal en literatuur aan de universiteiten van
Freiburg, Praag en Straatsburg bekleedde.24 Hij schreef enkele studies over het
20
21
22
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IBIDEM, p. 20–21.
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stofcomplex rond Reineke Fuchs en heeft zich in dat verband ook intensief beziggehouden met de Nederlandse Reinaert-traditie en meer in het algemeen ook
met de Middelnederlandse literatuur.25 Ook schreef Martin het voorwoord bij de
Duitse vertaling van de literatuurgeschiedenis van Jonckbloet die in 1870 het
licht zag.26
Martins artikel over Palamedes gaat vooral in op de politieke implicaties van
dit treurspel.27 Vondel heeft het als sleuteldrama geconcipieerd en de personages
verwijzen allen naar personen uit de werkelijkheid.28 Op die manier kunnen de
verwikkelingen rond de titelheld uitgelegd worden als een direct commentaar op
het conflict tussen de stadhouder prins Maurits van Oranje (1567–1625) en de
raadpensionaris Johan van Oldenbarnevelt (1547–1619), dat culmineerde in de
terechtstelling van laatstgenoemde in 1619. Voor Martin ontleent Palamedes zijn
waarde juist ook aan het feit dat het drama direct reageert op eigentijdse politieke verwikkelingen, die de Republiek op een moment dat de algemene omstandigheden in feite zeer positief waren, op haar grondvesten deed wankelen. Zo
heet het dat Palamedes ‘deswegen besonders das grösste Aufsehn [erregte], weil
es politische Ereignisse der jüngst vergangenen Zeit unter dem Scheine der antiken Sage darzustellen bestimmt war. Vondels Tragoedie war nur das Spiegelbild
des grossen Trauerspiels, welches Holland inmitten des glücklichsten Zeitraumes
seiner Geschichte erschütterte.’29 In het vervolg van zijn artikel beschrijft Martin
uitgebreid de politieke situatie in de Noordelijke Nederlanden in de jaren kort
voor 1620 en hij relateert die nauwgezet aan het handelingsverloop van Vondels
treurspel. Daarbij is het opmerkelijk dat hij anders dan Vondel, die duidelijk op
de hand van Van Oldenbarnevelt is, de kant van Maurits lijkt te kiezen:
War sein [d.w.z. van Prins Maurits] Vater, waren die meisten Prinzen seines Hauses
dafür gestorben, dass eine Anzahl ehrgeiziger Patricier allein über die Geschicke des
Staates verfügen sollten? Während rings in Europa selbst entartete Sprösslinge erlauchter Geschlechter unbedingten Gehorsam fanden, sollte das ruhmreiche, tüchtige
Haus Oranien-Nassau nur das Werkzeug einer Krämerkaste sein? So richtete sich
denn die tiefe Abneigung des Prinzen gegen den Mann, der jene Bürger-aristokratie
ausgebildet hatte und vertrat, [...] Jan van Oldenbarneveld [...]. 30

25
26
27
28
29
30

Zie bijvoorbeeld E. MARTIN, Übersicht der Mittelniederländischen Litteratur in ihrer
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Martin is zeker niet de enige die zich over Palamedes gebogen heeft. Integendeel, men kan stellen dat het drama in Duitsland tot de canon van Vondels werken is gaan behoren. Het lijdt geen twijfel dat dat direct samenhangt met de politieke implicaties van het drama. Interessant ook is de verklaring die Martin in
zijn artikel geeft voor de geringe populariteit van Vondels latere werk – waartoe
Palamedes overigens niet behoort! Hij wijst erop dat Vondel zich vervreemd zou
hebben van het Nederlandse volkskarakter. Met de veronderstelling dat de smaak
van de Nederlanders eerder ‘derb und realistisch’ was, sluit hij aan bij de stereotiepe voorstellingen die er in Duitsland over het westelijke buurland bestonden.31
In Martins ogen nu heeft Vondel zich daarvan onvoldoende rekenschap gegeven
door zich eenzijdig op de vormentaal van de klassieke tragedie en de verhaalstof
uit de antieke mythologie te oriënteren:
Es ist leicht begreiflich, dass die Classicität Vondels Tragoedien der grossen Menge
entfremden, ihre Wirkung auf die kleine Zahl der Gebildeten beschränken mussten.
Gerade das holländische Volk, derb und realistisch wie sein Geschmack war, konnte
gegen diese Theaterstücke höchstens staunende Achtung, nicht aber Liebe und Begeisterung empfinden.

In dit waardeoordeel klinkt onmiskenbaar het reeds gesignaleerde verwijt door
dat Vondels werk te weinig oorspronkelijk zou zijn. Hij heeft zich – zo zou men
Martins visie kunnen samenvatten – te veel door externe, dat wil zeggen klassieke zegslieden laten beïnvloeden en zich op die manier te weinig bekommerd om
het kennelijk waarlijk Nederlandse: een onverhuld realisme.

3

Alexander Baumgartner en zijn
Joost van den Vondel. Sein Leben und seine Werke

De omvangrijkste Duitse publicatie uit de negentiende eeuw over Vondel is buiten het universitaire milieu tot stand gekomen. Het gaat om een biografie van de
dichter met een omvang van bijna vierhonderd pagina’s door Alexander Baumgartner (1841–1910).32 Het boek werd in 1882 te Freiburg onder de titel Joost
van den Vondel. Sein Leben und seine Werke gepubliceerd. Het is chronologisch
opgezet en biedt binnen het kader van de levensbeschrijving een analyse van
vrijwel alle belangrijke werken van Vondel. Het valt in het oog dat Baumgartner
de Nederlandse auteur – anders dan de tot nu toe behandelde auteurs – juist níet
in relatie wenst te zien tot Andreas Gryphius. Hij stelt Vondel meermaals op één
31
32

Zie M. VAN ACKEREN, Das Niederlandebild im Strudel der deutschen romantischen
Literatur. Amsterdam, Rodopi 1992, passim.
Zie G. VAN GEMERT, Germanje groet u als haar grooten zoon. Zu Vondels Renommee
im deutschen Sprachraum, p. 65–92, hier p. 82–84; G. VAN GEMERT, Deutsche
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Jahrhundert, in: JORDAN (red.), Niederländische Lyrik und ihre deutsche Rezeption in
der Frühen Neuzeit. Wiesbaden, Harrassowitz 2003, p. 226–232.
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lijn met Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832) en Friedrich Schiller (1759–
1805), de grote auteurs dus van de Weimarer Klassik. In de ogen van Baumgartner kan men stellen dat Vondel in bepaalde opzichten Goethe zelfs overtreft:
Mit Göthe hat er jene großartige Anlage zur Lyrik gemein, welche die geringsten
Lebensbegebenheiten in Lieder gestaltet; aber während Göthe sich von der Politik
ganz in sich und die ‘Menschheit” zurückzog, war Vondel vor Allem der Lyriker
seiner Nation, ihres großen öffentlichen Lebens, der unermüdliche Stadtpoet.33

In deze zinsnede stuit men op het in een eerder verband reeds gesignaleerde
beeld van Vondel als nationale dichter en vooral ook politiek geëngageerd auteur. Het is in die hoedanigheid dat een vergelijking tussen Vondel en Goethe
naar de overtuiging van Baumgartner in het voordeel van eerstgenoemde uitvalt.
Maar degene met wie Vondel volgens hem het meeste gemeenschappelijk heeft,
is Schiller. Zo zou beider dichterschap op een idealistische, op het abstracte begrip Schoonheid gerichte grondhouding berusten: ‘Wie der Geist Schillers war
auch der seine [nl. Vondels] vorherrschend dem Idealen zugewandt, wie Schiller
rang Vondel sein ganzes Leben lang nach dem Schönen, als nach einem noch
immer nicht völlig erreichten Ziel.’34 En met Schiller zou Vondel niet alleen een
sterk filosofisch gerichte belangstelling delen, maar net als de Duitse dichter zou
hij zijn leven lang op zoek geweest zijn naar het verhevene, het sublieme: ‘Wie
Schiller, war Vondel ein ernster Denker, Philosoph, Theoretiker; er arbeitete mit
emsiger Reflexion, studierte die Alten, rang nicht bloß nach schöner Form, sondern auch nach tiefem, gediegenem Gehalt, nach dem Wahren, Großen, Erhabenen.’35
Naar moderne maatstaven gaat de vergelijking tussen Vondel en de beide
voormannen van de Weimarer Klassik op de meeste punten uiteraard mank, maar
hoe essentieel zij voor Baumgartner is, mag wel blijken uit het feit dat hij zich
keer op keer afzet tegen de gangbare associatie van Vondel met Gryphius. Deze
auteur representeert ook voor hem de Barockliteratur en daarvan wil Baumgartner, zoals zo velen van zijn tijdgenoten, niets weten. Zo betitelt hij de zeventiende-eeuwse Duitse toneelliteratuur als een ‘dramatische Rumpelkammer’36 en
oordeelt hij dat het geen pas geeft Vondels drama’s ‘mit Gryphius unter die literarischen Antiquitäten [zu] verweisen.’37 Baumgartner gaat zelfs nog een stap
verder en betoogt dat Vondel er persoonlijk nadeel van ondervonden heeft dat
schrijvers als Gryphius zich door zijn werk hebben laten beïnvloeden:
[...] Vondel [hat] das Unglück gehabt, daß einige wenige seiner Stücke von Gryphius
u. A. zu einer Zeit übersetzt und nachgeahmt wurden, in welcher die hochdeutsche
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Sprache noch tief unter der niederländischen stand, und daß mit diesen Uebersetzungen er selbst in eine Art Mißcredit gerieth.38

De wijze waarop Baumgartner het werk van Vondel binnen de literaire traditie
plaatst is literair-historisch gezien op zijn zachtst gezegd avontuurlijk. Door de
Nederlandse auteur op één lijn te stellen met Goethe en Schiller plaatst hij hem
buiten de context waarbinnen hij bezien zou moeten worden: de vroegmoderne,
in het Duitse onderzoek doorgaans als ‘barok’ omschreven literatuur. Dat hij
daarvoor gekozen heeft, is evenwel eenvoudig te verklaren: Baumgartner wil onder geen beding dat Vondel het ‘Mißcredit’, waarmee Gryphius en andere vroegmoderne, Duitse dichters tijdens de negentiende eeuw geconfronteerd werden,
eveneens blijvend ten deel zou vallen. Hij is de mening toegedaan ‘daß Vondel
in Deutschland entschieden unterschätzt worden ist’39 en vooral ook daaraan wil
hij met zijn biografie iets doen. Zijn werk wordt op die manier niet uitsluitend
gemotiveerd door wetenschappelijke vraagstellingen, maar moet ook in het licht
van een door hem wenselijk geacht eerherstel bezien worden.40 Om te begrijpen
waarom dit eerherstel van de Nederlandse dichter voor hem zo belangrijk is, is
het noodzakelijk het een en ander te weten over de persoon en het leven van
Baumgartner.41

4

Een katholiek dichterschap

Baumgartner behoorde tot de jezuïetenorde en geldt ook nu nog als een vooraanstaande vertegenwoordiger van de katholieke literatuurwetenschap in de negentiende eeuw. Tot zijn belangrijkste werken behoren een driedelige Goethe-biografie (Goethe. Sein Leben und seine Werke (1879–1882)) en een geschiedenis
van de wereldliteratuur in zes delen (Geschichte der Weltliteratur (1897–1911)).
Dat hij met het werk van Vondel in aanraking gekomen is, heeft alles te maken
met de geschiedenis van de jezuïetenorde in Duitsland. Die werd in 1872 verboden in het kader van de zogenaamde Kulturkampf, het diepgaande conflict tussen
de Duitse staat en de katholieke kerk onder Paus Pius IX. Pater Baumgartner zag
zich, zoals zoveel jezuïeten, genoodzaakt zijn heil in het buitenland te zoeken en
38
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IBIDEM, p. 322.
IBIDEM, p. 344.
Vergelijk in dit verband de volgende vergelijking tussen Vondel en Gryphius, waarbij
de laatste in de voorstelling van Baumgartner onmiskenbaar aan het kortste einde
moet trekken: ‘Vondel hat einer ganzen Literatur den Stempel seines Geistes aufgedrückt, Gryphius ist nur eine vereinzelte, vorübergehende Erscheinung geblieben.
Vondel verkörpert in seinen Liedern die niederländische Republik in ihrer höchsten
Blüthe, in Lust und Leid, Wissen und Handeln, Religion und Politik; Gryphius ist nur
eine traurige Erinnerung, was Deutschland hätte sein können, wenn innere Zwietracht
nicht sein bestes Mark verzehrt hätte.’ (BAUMGARTNER, Joost van den Vondel. Sein
Leben und seine Werke. Ein Bild aus der niederländischen Literaturgeschichte,
p. 344)
Zie: Neue Deutsche Biographie, deel 1, p. 666.
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vond met tientallen andere Duitse jezuïeten onderdak op kasteel Bleijenbeek bij
Afferden (Limburg). Hij leerde er het Nederlands en heeft zich vooral ook verdiept in het oeuvre van Vondel, ongetwijfeld omdat hij in hem als katholieke
auteur een geestesverwante persoonlijkheid herkend zal hebben.
In de jaren dat Baumgartner in Limburg verbleef, bestond er ook in Nederland
voor het werk van Vondel veel belangstelling, speciaal ook binnen de beweging
van de zogenaamde ‘katholieke emancipatie’ rond onder anderen de persoon van
de dichter en prozaschrijver J.A. Alberdingk Thijm (1820–1889).42 Samen met
andere katholieke cultuurdragers streefde hij ernaar de maatschappelijke positie
van de rooms-katholieken in Nederland te versterken. In dat kader werd Joost
van den Vondel, die zich in de overwegend calvinistische Republiek der Noordelijke Nederlanden kort na 1640 tot het katholicisme bekeerd had, als een identificatiefiguur gepresenteerd.43 Uit zijn biografie blijkt dat Baumgartner goed
vertrouwd was met de recente, Nederlandse Vondelliteratuur. Ook stond hij in
persoonlijk contact met Alberdingk Thijm.44 Het eerherstel van Vondel dat
Baumgartner in Duitsland op het oog had, lijkt eveneens te zijn ingegeven door
de wens een identificatiefiguur naar voren te schuiven in een land waar met de
Pruisische suprematie direct na de Reichsgründung het protestantisme de boventoon leek te gaan voeren.45
Ook bij Baumgartner ontpopt de Nederlandse dichter zich op die manier tot
het rolmodel van een succesvol katholiek kunstenaarschap. Zo karakteriseert hij
de dichter op zeker moment als ‘streng kirchlich gesinnt, ultramontan, jesuitisch,
wie man heute sagen würde.’46 Voor het Duitse lezerspubliek maakt Baumgartner Vondel – niet voor niets geboren te Keulen – in hooggestemde bewoordingen
bovendien tot een auteur die blijk geeft van een typisch Duitse mentaliteit. Die
mentaliteit is in zijn optiek geworteld in de vroomheid van de katholieke middeleeuwen:
42
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Zie over het katholiek georiënteerde Vondelonderzoek in de negentiende eeuw: A.
VAN DUINKERKEN, De Roomsche Vondelschool, in: Studies aangeboden aan Gerard
Brom. Utrecht 1952, p. 65–82; W.A.P. SMIT, De waardering van Vondel, in: De
Vondelherdenking 1937. Gedenkboek. Amsterdam, Staatsdrukkerij 1938, p. 243–
261; en P. VAN ZONNEVELD, Vondel en de antithese klassiek-romantisch. Een aspect
van de receptiegeschiedenis in de eerste helft van de negentiende eeuw, in:
WITSTEIN/GROOTES (red.), Visies op Vondel na 300 jaar. Den Haag; en NIJHOFF [ET
AL.] 1979, p. 306–318.
Zie M. SPIES, Nederlands vele Vondels. Vier eeuwen Vondelwaardering, in: Bzzlletin
31 (2002–2003), p. 4–15, hier p. 11.
Zie over de contacten tussen de katholieke kringen in Nederland en Duitsland speciaal ook: A. OUWERKERK, Katholische Vondelfreundschaft im 19. Jahrhundert: Alberdingk Thijm und Reichensperger, in: VEKEMAN/VAN UFFELEN, Jetzt kehr ich an den
Rhein. Een opstellenbundel bij Vondels 400ste verjaardag = eine Aufsatzsammlung
zu Vondels 400stem Geburtstag. Köln 1987, p. 209–229.
Zie G. VAN GEMERT, Germanje groet u als haar grooten zoon. Zu Vondels Renommee
im deutschen Sprachraum, p. 68–69.
BAUMGARTNER, Joost van den Vondel. Sein Leben und seine Werke. Ein Bild aus der
niederländischen Literaturgeschichte, p. 298.
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Vondel war ein deutscher Dichter, ein echter deutscher Sänger, wie von Geburt, so
durch seinen offenen, biederen Charakter, seine wackere, deutsche Gesinnung, durch
seine Sympathien für Kaiser und Reich; ein Deutscher war er [...] in der Herzlichkeit,
Gemüthlichkeit, Innigkeit und Wahrheit seines Sanges, ein Deutscher gleichsam aus
den schönsten Zeiten des Mittelalters in seiner edlen, muthigen Begeisterung für
Recht und Freiheit, in seiner gläubig-frommen Hingebung an Gott und Religion, an
Papst und Kirche.47

De voorstelling dat Vondels dichterschap gevoed zou worden door de middeleeuws-katholieke traditie – een voorstelling die direct aansluit bij centrale concepties uit de Duitse romantiek – projecteert Baumgartner eveneens op het werk
van Vondel, speciaal ook op het werk dat in de jaren rond zijn bekering ontstaan
is. Anders dan in het recente onderzoek, dat er eerder toe neigt het katholieke
gehalte van dit drama te relativeren48, benadrukt hij bijvoorbeeld de katholieke
strekking van Gijsbreght van Aemstel (1637). Daarin zouden personages ten tonele treden die net als hun geestelijk vader blijk geven van een religiositeit die
teruggaat op de tijd van voor de Reformatie: ‘In der Ausführung hat Vondel unläugbar den Geist des Mittelalters, diesen zugleich ritterlich-patriotischen und
tiefreligiösen, mit der Kraft und Innigkeit der alten niederländischen Meister erfaßt.’49 Op vergelijkbare wijze karakteriseert Baumgartner de Gijsbreght als een
‘Zug um Zug mittelalterlich gedachtes Drama, mit der katholischen Weihnachtsfeier in der Mitte, mit seinen Rittern und Prälaten, mit seinen Mönchen und
Nonnen.’50 Evenzo leest men bij Baumgartner dat het drama Maeghden (1640)
nog maar eens zou onderstrepen ‘daß das Blut der christlichen Martyrer, die
Seelengröße, jungfräuliche Reinheit und Tugend der Heiligen die christliche Civilisation des Mittelalters, die Herrlichkeit und das Glück seines Volkslebens
begründet hat [...].’51

5

‘Allzu abhängig von der gelehrten Schulpoesie’

In vergelijking tot de universitaire germanistiek zet Baumgartner dus onmiskenbaar eigen accenten wanneer het gaat om in de eerste plaats de literaire context
waarbinnen hij Vondel plaatst en in de tweede plaats de nadruk die hij legt op
het katholicisme van de dichter. In veel mindere mate evenwel gaat hij een eigen
weg wanneer hij zich genoodzaakt ziet te verklaren waarom Vondel in met name
zijn drama’s niet het hoogst denkbare niveau gehaald zou hebben. Hier komt ook
Baumgartner met het argument van een te slaafse navolging van literaire voor-
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IBIDEM, p. 315.
Zie J. KOPPENOL, Nodeloze onrust. Het Roomse karakter van Vondels Gysbreght van
Aemstel, in: Nederlandse letterkunde 4 (1999), p. 313–328.
BAUMGARTNER, Joost van den Vondel. Sein Leben und seine Werke. Ein Bild aus der
niederländischen Literaturgeschichte, p. 58.
IBIDEM, p. 58.
IBIDEM, p. 93.

Vondelbeschouwing in Duitsland

113

beelden op de proppen en ook hij verwijt Vondel een gebrek aan oorspronkelijkheid:
Zunächst nun ein Wort von seinen Tragödien. In der äußern Architektur derselben ist
ein Fortschritt nicht zu erkennen. Vondel hing mit der größten Gewissenhaftigkeit an
der aristotelischen Norm, suchte sie tiefer zu erfassen und besser zum Ausdruck zu
bringen, dachte aber gar nicht daran, neue, freiere Formen zu schaffen, Fesseln zu
sprengen oder gar die bunteste Willkür zum Gesetz zu erheben. Daß er alle Mittel
besessen hätte, ein modernes Drama zu Stande zu bringen, Menschenkenntniß, Leidenschaft, glühende Phantasie, gewaltige Erfindungsgabe, Leichtigkeit des Dialogs,
Reichthum und Meisterschaft der Sprache, Fülle und Schärfe der Charakteristik, tiefe
Auffassung des Tragischen und lebendiges Erfassen des Menschenlebens, das wird
Jeder zugeben müssen, der nicht irgend einem übelwollenden Kritiker nachredet,
sondern die Stücke Vondels selbst aufmerksam prüft. Aber sich frei seinem Dichtergenius zu überlassen, hielt er nun einmal für eine Sünde, zum wenigsten für keine
Kunst.52

Vondel was dus ‘in vielen Punkten allzu abhängig von der gelehrten Schulpoesie’53 en daardoor kon zijn talent – zo althans de voorstelling van Baumgartner –
op het gebied van de toneelliteratuur niet tot volle ontplooiing komen. Voor
Baumgartner is Vondel dan ook in eerste instantie een lyrisch dichter, want hij
oordeelt – en naar de huidige stand van kennis is dat overigens zeer ten onrechte
– dat zijn niet-dramatische werk in veel mindere mate bepaald werd door het
principe van de literaire navolging. Interessant is ten slotte een tweede verklaring
voor het feit dat Vondel in zijn toneelwerk zijn mogelijkheden niet ten volle
waargemaakt zou hebben. Ook deze verklaring is naar moderne maatstaven
hoogst discutabel, maar zij onderstreept nog eens de preoccupaties van Baumgartner met Vondels geloof. Hij betoogt namelijk dat de positie van de Nederlandse auteur direct na zijn overgang tot de ‘wahre, alte Kirche’54 in het overwegend protestantse Amsterdam een bijzonder ongunstige geweest zou zijn:
Wie rang er nun darnach, für den höchsten, heiligsten Schatz seines Lebens, die volle
Christusreligion, welche er nach so langem Kampf wieder erobert, den ihr entsprechenden schönsten poetischen Ausdruck zu gewinnen. Aber als Convertit, in einer
Metropole des Protestantismus, in einer officiell protestantischen Republik, stand er
dieser lockenden Aufgabe nicht so günstig gegenüber, wie die Zeitgenossen seiner
Jugend, Calderon und Lope de Vega. Er hatte keine Bühne für katholische
Mysteriendramen bereit. Er stand nicht mitten drin in der Herrlichkeit katholischen
Cultus und katholischen Lebens.55

De vooruitzichten van Vondel waren dus – zo Baumgartner – veel minder positief dan voor bijvoorbeeld de Spaanse – en dus katholieke – toneeldichters Pedro
Calderón de la Barca (1600–1681) en Lope de Vega (1562–1635). Voor hun wa52
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IBIDEM, p. 248–249.
IBIDEM, p. 306–307.
IBIDEM, p. 310.
IBIDEM, p. 309–310.
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ren ‘katholische Mysteriendramen’ in zijn ogen vanzelfsprekend, maar in het
protestantse Amsterdam zat men daarop – en hierin heeft Baumgartner voor de
verandering vermoedelijk wél het gelijk aan zijn zijde – nu niet werkelijk te
wachten. Maar of Vondel, behalve katholiek toch vooral ook humanist en renaissancedichter, zelf mysteriespelen had willen schrijven, dat is een vraag die bij
Baumgartner niet opkomt.

6

Philologie versus Kulturvermittlung

Baumgartner neemt een interessante positie in tussen de twee polen die men in
de Duitse Vondelbeschouwing tijdens de negentiende eeuw kan onderkennen.
Aan de ene kant is er de wetenschappelijke Philologie met haar literair-historische vraagstellingen en aan de andere kant is er het domein van Kulturvermittlung, waar het er onder meer om gaat buitenlandse literatuur toegankelijk te maken voor een Duits lezerspubliek.56 De Vondelbiografie van Baumgartner kan
zeker ook in het licht van de wetenschappelijke bestudering van Vondels oeuvre
bezien worden. Daarop wijst niet alleen zijn intensieve gebruik van recente Nederlandstalige onderzoeksliteratuur, maar bijvoorbeeld ook het feit dat zijn werk
door Nederlandse literatuurwetenschappers als een belangrijke bijdrage aan de
Vondelstudie gezien werd. Dat heeft er in het bijzonder ook toe geleid dat het
werk in 1886, vier jaar na het verschijnen in Duitsland dus, ook in een Nederlandse vertaling, voorzien van een voorwoord door Alberdingk Thijm, het licht
zag.57 Tegelijkertijd kan men Baumgartners biografie tegen de achtergrond van
het proces van Kulturvermittlung beschouwen. Illustratief zijn in dit verband zijn
achterliggende bedoelingen, te weten een vorm van eerherstel voor Vondel en de
presentatie van een voor het katholieke volksdeel in Duitsland belangrijk geachte
identificatiefiguur. Ook de talrijke, niet zelden ook lange fragmenten uit het
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Zie over het proces van Kulturvermittlung: L. JORDAN/B. KORTLÄNDER, (red.),
Nationale Grenzen und internationaler Austausch. Studien zum Kultur- und Wissenschaftstransfer in Europa, Tübingen 1995; J. GRAVE, Zulk vertalen is een werk van
liefde. Bemiddelaars van Nederlandstalige literatuur in Duitsland 1890–1914.
Nijmegen 2001; F. KROBB/S. STRÜMPER-KROBB, Literaturvermittlung um 1900.
Fallstudien zu Wegen ins deutschsprachige kulturelle System. Amsterdam/New York
2001; J. LÜSEBRINK/J. RIESZ, (red.), Feindbild und Faszination. Vermittlerfiguren und
Wahrnehmungsprozesse in den deutsch-französischen Kulturbeziehungen (1789–
1983). Frankfurt a.M./Berlin, Diesterweg 1984.
Alberdingk Thijm merkt onder andere het volgende op: ‘Baumgartner is een
wetenschappelijk gevormd man, die, bij al zijn vuur en talent van voorstelling, een
uitmuntende methode heeft, en Vondel op eene wijze geanalyzeerd en in tafreel heeft
gebracht zoo als men ’t nog niet ondernomen had. Men heeft de gewoonte den
begaafden en ijverigen Jacob van Lennep den ‘grooten Vondel-commentator’ te noemen: maar de schrijver van het tegenwoordig boek heeft op dien naam veel meer aanspraak.’ Geciteerd naar G. VAN GEMERT, Germanje groet u als haar grooten zoon. Zu
Vondels Renommee im deutschen Sprachraum, p. 84.
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werk van Vondel die Baumgartner in vertaling heeft opgenomen, krijgen hun
betekenis in het kader van zijn bemiddelende intenties.
Voor wat betreft het werk van Vondel was het initiatief van Baumgartner op
het gebied van de Kulturvermittlung in de tweede helft van de negentiende eeuw
zeker niet het enige in Duitsland. Het valt bijvoorbeeld op dat er nogal wat dramatisch werk van Vondel vertaald is. Daarbij ging de aandacht naar een beperkt
aantal treurspelen uit. Zo werd Lucifer (1654) maar liefst drie keer vertaald,58
van Jeptha (1659) verschenen twee Duitse translaties59 en Gijsbreght van Aemstel en Peter en Pauwels (1641) werden beide één keer naar het Duits omgezet.60
Op één uitzondering na verschenen deze vertalingen alle binnen een tijdspanne
van vijf jaar, kort vóór of kort na 1870. In diezelfde tijd verscheen van de hand
van Ferdinand Grimmelt en Andreas Münster bovendien een bloemlezing uit
Vondels lyriek.61 Deze gebalde vertaalactiviteit komt op een moment dat er ook
in Nederland sprake is van een duidelijke piek in de belangstelling voor het werk
van Vondel. Die hangt nauw samen met de Amsterdamse Vondelfeesten van
1867, die culmineerden in de onthulling van het Vondelstandbeeld in het nieuw
aangelegde landschapspark ten zuiden van het Leidse Plein, dat sindsdien de
naam Vondelpark draagt.62
Het laat zich eenvoudig vaststellen dat de Duitse Vondelvertalingen net als de
biografie van Baumgartner een onmiskenbaar katholieke achtergrond hebben.63
Voor zover te achterhalen zijn de vertalers allen van katholieke komaf en ook de
uitgeverijen waar de vertalingen het licht zagen, hebben meestal een Roomse
signatuur. Zo verscheen de zojuist gememoreerde vertaling van Peter en Pauwels bij de Katholische Unterhaltungsbibliothek te Aachen. In het voorwoord bij
hun Vondeluitgaven verantwoorden de vertalers hun initiatieven niet zelden met
een beroep op het binnen het kader van de negentiende-eeuwse Kulturvermitt-
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F. GRIMMELT, Joost van den Vondel, Lucifer. [Übersetzt von Ferdinand Grimmelt]
Münster 1868; M. QUADT, W., Joost van den Vondel, Lucifer. Ein Trauerspiel,
[Übersetzt von M. W. Quadt] Aachen 1868; G.H. DE WILDE, Joost van den Vondel,
Lucifer. [Übersetzt von G.H. de Wilde] Leipzig 1869.
F. GRIMMELT, Joost van den Vondel, Jeptha, [Übersetzt von Ferdinand Grimmelt]
Münster 1869; SCHNEIDER, LINA, Joost van den Vondel, Lucifer, [Übersetzt von L.
Schneider], Köln 1887.
Zie respectievelijk G.H. DE WILDE, Joost van den Vondel, Gysbrecht van Aemstel.
[Übersetzt von G.H. DE WILDE] Leipzig 1867; en L. VAN HEEMSTEDE, Joost van den
Vondel, Peter und Paul. Trauerspiel in fünf Aufzügen, [Übersetzt von L. van
Heemstede], Aachen 1873.
F. GRIMMELT/A. JANSEN, Joost van den Vondel, Gedichte, [Übersetzt von F.
Grimmelt/A. Jansen], Münster 1873.
Zie J. BECKER, Justus ex fide vivit. Over het Vondelbeeld (Amsterdam, 1867), in:
Nederlands kunsthistorisch jaarboek 34 (1984), p. 122–293; en N. MAAS, De
Vondelfeesten (12 oktober 1867), in: Idem, De Nederlandsche Spectator, Utrecht
1986, p. 104–107.
Zie G. VAN GEMERT, Ludolf Wienbarg, Rudolf Alexander Schröder und Vondel. Die
deutschen Fassungen des ‘Rynstroom’; G. VAN GEMERT, Germanje groet u als haar
grooten zoon. Zu Vondels Renommee im deutschen Sprachraum, p. 77.
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lung essentiële concept van de Weltliteratur.64 Dit begrip raakte ingeburgerd nadat Goethe het in 1827 gebruikt had. Het werd in de negentiende eeuw doorgaans uitgelegd als een soort wereldcanon van de literatuur. Daarbij had men
internationale literatuur op het oog die aan bepaalde – meestal niet nader gekwalificeerde – kwaliteitscriteria voldeed en die door middel van vertalingen aan een
Duits lezerspubliek ter beschikking gesteld zou moeten worden. Het concept van
de Weltliteratur heeft in Duitsland tijdens de negentiende eeuw tot een duidelijk
versterkte vertaalactiviteit geleid en bood in zekere zin een legitimatie voor een
op de literatuur gerichte Kulturvermittlung.

7

Vondelvertalingen

Veelzeggend is in dit verband het expliciete beroep op het concept van de Weltliteratur door G.H. de Wilde, een Vondelvertaler die tot dusverre nog niet geïdentificeerd kon worden. In het voorwoord bij zijn in 1869 uitgegeven vertaling
van de Lucifer stelt deze bijvoorbeeld dat hij zich tot doel gesteld heeft ‘die
Aufmerksamkeit wieder auf den bei uns so gut wie vergessenen Dichter [= Vondel] zu lenken, dem sein Platz in der Weltliteratur [curs. J.K.] nicht streitig zu
machen ist.’65 De Wilde ziet zichzelf eerst en vooral als Vermittler en beoogt
Vondels ‘Meisterstück’66 bij een breder publiek bekend te maken, want daartoe
bestaat naar zijn mening gezien het geringe aanzien van de Nederlandse
literatuur alle reden: ‘daß der Lucifer gänzlich unbeachtet geblieben zu sein
scheint, war wohl nur durch die Vernachlässigung zu erklären, welcher die
holländische Literatur überhaupt bei uns verfallen war.’ 67 Een vergelijkbare toon
had De Wilde twee jaar eerder al aangeslagen in het voorwoord bij zijn vertaling
van Gijsbreght van Aemstel: ‘je weniger wir uns in Deutschland im Allgemeinen
mit der Literatur unserer Niederländischen Nachbarn beschäftigen, um desto
empfehlenswerther kommt es mir vor, einmal einen Blick darauf und zwar zu
der Zeit zurückzuwerfen, als sie uns in mehr als einer Beziehung voraus
waren.’68
Een interessante Vondel-Vermittler is ook de priester Ferdinand Grimmelt
(1835–1912).69 Hij werd geboren in Gescher in Westfalen, studeerde theologie in
64
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Zie bijvoorbeeld F. STRICH, Goethe und die Weltliteratur. Bern 1957; en R. TGAHRT,
(red.), Weltliteratur. Die Lust am Übersetzen im Jahrhundert Goethes, Marbach am
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IBIDEM, p. vi.
IBIDEM, p. vi. Zie over het geringe aanzien van de Nederlandstalige literatuur in de
negentiende eeuw: VAN ACKEREN, Das Niederlandebild im Strudel der deutschen
romantischen Literatur, p. 179–215.
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GEMERT, Deutsche Übersetzungen von Gedichten Joost van den Vondels (1587–
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Münster en heeft een groot deel van zijn leven in het plaatsje Heek aan de Nederlandse grens ter hoogte van Enschede geleefd. Ook verbleef hij in de jaren
zestig van de negentiende eeuw enige tijd als huisleraar bij twee gegoede families in Nederland. Van zijn hand stamt behalve een vertaling van Lucifer (1868)
en Jeptha (1869) een bloemlezing met lyriek van Vondel.70 In het voorwoord bij
zijn Lucifer-vertaling noemt hij twee doelstellingen die typerend zijn voor zijn
bemiddelende intenties. Enerzijds wil hij aandacht vragen voor een internationale auteur die in zijn land van herkomst een ongewone reputatie geniet en in die
zin dus tot de erfenis van de Weltliteratur gerekend zou kunnen worden. Anderzijds is hij van mening dat de Lucifer ook meer dan tweehonderd jaar na verschijnen aan actualiteit niets heeft ingeboet:
Es war einerseits Zweck dieser Arbeit, in etwa auf die Verdienste des größten Dichters, welchen unser Bruderstamm in den Niederlanden besitzt, hinzuweisen [...]
andrerseits aber glaubte ich in der Uebersetzung gerade des ‘Lucifer’ etwas Zeitgemäßes zu liefern, da demselben eine moralische Idee zu Grunde liegt, die, wenn sie
allseitig verstanden und beherzigt würde, gewiß nicht nutzlos bleiben könnte.71

Grimmelt doelt met deze laatste opmerking op de strijd tussen het goede en het
kwade die in Lucifer verbeeld wordt en leest Vondels treurspel als een pleidooi
om in de Goddelijke wereldorde vertrouwen te stellen. Dat is wat hem betreft
een levensmoraal die ook de lezers van zijn vertaling ter harte zouden moeten
nemen, wat nog eens onderstreept hoezeer zijn vertaling in de context van de
Kulturvermittlung bezien kan worden. Grimmelt heeft geen historisch-wetenschappelijke belangstelling, maar beschouwt Vondel in feite als een levende auteur wiens boodschap ook in de negentiende eeuw nog gehoor verdient. Dat
blijkt eens te meer uit het voorwoord dat aan zijn vertaling van Jeptha voorafgaat. Ook hier gaat het om de actualiteitswaarde van Vondels werk. Grimmelt
verdedigt zich dat hij zich in zijn vertaling onder andere op het gebied van de
versbouw en het rijm bepaalde vrijheden veroorloofd heeft. Hij heeft dit evenwel
gedaan:
um den innern Gehalt, den Geist [des Dramas], mithin den besten Theil des Dichters
desto mehr hervortreten und seine schöne, tiefe und von der Religion getragene und
veredelte Poesie in einem mehr zeitgemäßen, ansprechenden Gewande vorzuführen
und als Mittel zur wahren Bildung und Gesittung des Herzens und Gemüthes desto
freier, fester und, Gott gebe es, erfolgreicher mitwirken zu lassen.72

Zo wordt de vroegmoderne dichter Vondel door Grimmelt dus opgevoerd als
iemand die actief kan bijdragen aan de ‘Bildung und Gesittung des Herzens und
Gemüthes’ – en over de rol die de dichter daarmee krijgt toebedeeld kan men
veel zeggen, maar van de literair-wetenschappelijke benadering die men bij
Baumgartner nog wel kon onderkennen, is hier geen sprake meer.
70
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GRIMMELT/JANSEN, Joost van den Vondel.
F. GRIMMELT, Joost van den Vondel, Lucifer, p. iii.
F. GRIMMELT, Joost van den Vondel, Jeptha, p. v.
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Vondelbeschouwing buiten het universitaire milieu

Behalve de grote Vondelbiografie van Baumgartner verschenen er buiten het
universitaire circuit ook een aantal inleidende beschouwingen over Vondel. Ze
hebben doorgaans een populariserend karakter en moeten in eerste instantie binnen de context van de Kulturvermittlung bezien worden. Het valt daarbij in het
oog dat de betreffende auteurs Vondel niet alleen voorstellen als een in Europees
perspectief belangrijke dichter, maar ook dat zij zich regelmatig met zoveel
woorden op het concept van de Weltliteratur beroepen. Zo spreekt David Haek –
aan wie aan het slot van dit artikel meer aandacht besteed zal worden – over de
‘Kranze der Weltlitteratur’73 waartoe ook het werk van Vondel gerekend mag
worden. Een betrekkelijk vroeg voorbeeld van een overwegend populariserend
artikel stamt van de hand van Adolf Glaser (1829–1911) en verscheen in 1856
onder de titel Joost van den Vondel und sein Lucifer. Glaser was behalve romanschrijver ook tijdschriftredacteur en heeft vanaf 1856 bijna vijftig jaar lang het
algemeen culturele tijdschrift geleid met de lange, maar veelzeggende titel Westermann’s illustrirte deutsche Monats-Hefte. Ein Familienbuch für das gesamte
geistige Leben der Gegenwart.74 Voor de verspreiding van de contemporaine
Nederlandse literatuur in Duitsland was hij niet onbelangrijk, want hij vertaalde
werk van onder meer Jacob van Lennep (1802–1868), Gerard Keller (1829–
1899), Conrad Busken Huet (1826–1888), J.J. Cremer (1827–880) en Jan ten
Brink (1834–1901).75
Ook bij Glaser treft men de gedachte aan dat het belangrijk is de grote buitenlandse auteurs aan een Duits lezerspubliek te presenteren. Hij spreekt in dit verband zelfs van een ‘Pflicht [die] gebietet [...], den Namen eines Mannes [= Vondel] zu würdigen, der als poetisches Talent und politischer Character die höchste
Achtung beanspruchen darf.’76 De beschouwingen van Glaser zijn mede interessant, omdat hij reflecteert over de taal waarin Vondel schreef. Hij refereert daarbij aan de vooroordelen die er tijdens de negentiende eeuw in Duitsland met betrekking tot het Nederlands bestonden.77 Zo waren velen de mening toegedaan
dat deze taal eigenlijk alleen geschikt was voor de dagelijkse communicatie,
voor de uitwisseling van praktische informatie. Problematisch, ja zelfs lachwek-
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D. HAEK, Justus van den Vondel. Ein Beitrag zur Geschichte des niederländischen
Schriftthums, in: Sammlung gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge 108
(1890), p. 1–44, hier p. 44.
Neue Deutsche Biographie, deel 21, p. 56 in Artikel Raabe, Wilhelm, 470 in Artikel
Reuter, Gabriele.
H. VAN UFFELEN, Moderne niederländische Literatur im deutschen Sprachraum
1830–1890, deel I, pp. 64. Zie ook J. GRAVE, Zulk vertalen is een werk van liefde.
Bemiddelaars van Nederlandstalige literatuur in Duitsland 1890–1914, p. 246.
A. GLASER, Joost van den Vondel und sein Lucifer, in: Archiv für das Studium der
neueren Sprachen und Literaturen 22 (1857), p. 119–130, hier p. 130.
VAN ACKEREN, Das Niederlandebild im Strudel der deutschen romantischen
Literatur, passim. Zie ook C. TER HAAR, Nicht nur ein Appendix. Zur Relation
zwischen Germanistik und Niederlandistik, p. 704–705.
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kend wordt het, zo vat Glaser de breed aangehangen visie samen, wanneer het
Nederlands:
[...] als reine Poesie, als Gewand einer idealen Dichterphantasie, selbständig und erhaben wirken will. Man hat ihr in solchen Fällen in Deutschland häufig nicht allein
alle Berechtigung hierzu von vornherein abgesprochen, man ist noch weiter gegangen, und hat oft das, was nicht nur in der Absicht und im Willen des Dichters, sondern auch in der Wirkung auf seine Nation als schön und erhaben galt, dazu benutzt,
um den Dichter und die Nation herabzusetzen, indem man die Sprache, in welcher
dieser auf jenes einwirkte, lächerlich zu machen suchte.78

Glaser lijkt hier nog de nodige distantie te bewaren: het zijn vooral anderen die
de Nederlandse taal belachelijk maken. Elders in zijn artikel wordt evenwel duidelijk dat ook hij niet geheel vrij is van bedenkingen tegen het Nederlands. Zo
maakt hij zich vrolijk over het Nederlandse woord ‘schildwacht’ voor het Duitse
‘Wächter’. Een Duitser nu kan zich in zijn ogen een schildwacht alleen als ‘unvermeidlich kerzengerade im Schilderhaus stehend’79 voorstellen. Hij concludeert derhalve dat het Nederlands inderdaad ‘etwas Komisches’80 heeft en stelt
in een algemener perspectief bovendien: ‘Es wäre ein vergeblicher Versuch,
Schönheiten der Sprache hervorzuheben, da solche nur für den gebornen Holländer zu verstehen sind.’81
Het werk van Vondel is naar de overtuiging van Glaser typisch Nederlands, of
beter gezegd typisch Germaans. Het getuigt van ‘einer ernsten Frömmigkeit und
streng sittlichen Lebensanschauung’82 en juist voor deze twee karaktertrekken
geldt in de optiek van Glaser dat zij ‘[sich] in dem betriebsamen, bescheidenen
und innerlich kräftigen Reste echt germanischer Nationalität in den Niederlanden
unverändert [...] bewahrt haben.’83 Dat ‘Germaanse’ is voor Glaser in feite synoniem met ‘Duits’, zodat hij even verder vervolgt: ‘will man die deutsche Natur
[...] schätzen lernen, so muß man sich mit dem niederdeutschen (= Nederlandse)
Wesen vertraut machen.’84 Hier doet zich een verschijnsel voor dat in een eerder
verband reeds gesignaleerd werd met betrekking tot de Middelnederlandse literatuur en dat men met betrekking tot het werk van Vondel ook regelmatig tegenkomt: het niet-Duitse literaire verleden wordt op een zodanige wijze in de Duitse
traditie geïncorporeerd dat het zijn zelfstandigheid dreigt te verliezen.
Over de kwaliteit van het dramatische werk van de ‘holländischer Aeschylos’85, en in het bijzonder ook over de kwaliteit van Lucifer oordeelt Glaser met
enige terughoudenheid: ‘Allerdings fehlt dieser Tragödie [= Lucifer], wie allen
Arbeiten Vondel’s, die individuelle Originalität der deutschen Realisten jener
78
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A. GLASER, Joost van den Vondel und sein Lucifer, p. 119.
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IBIDEM.
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Zeit [...]’86 Zoals de meeste van de tot dusverre besproken negentiende-eeuwse
auteurs dat ook gedaan hadden, verwijt Glaser Vondel dus een gebrek aan oorspronkelijkheid en het hoeft geen verbazing te wekken dat ook hij weer op Vondels in zijn ogen veel te slaafse navolging van de klassieke literatuur wijst: ‘Die
äußere Anordnung des Gedichts [= Lucifer] bewegt sich allerdings in dem steifsten Formalismus der ängstlichen Nachahmung antiker Muster.’87 De uiteindelijke lezing die Glaser van Lucifer presenteert, is onmiskenbaar biografisch van
aard. Dat is in de negentiende eeuw niets bijzonders, want men neigt er steeds
weer toe een direct verband te leggen tussen Vondels biografie en zijn literaire
werk – men hoeft in dit verband maar te denken aan Baumgartners in het voorgaande aangehaalde interpretatie van Gijsbreght van Aemstel. Glaser nu blijkt
Lucifer te zien als een latere literaire verwerking van het religieuze conflict dat
zijn leven beheerst zou hebben en dat er uiteindelijk toe gevoerd zou hebben dat
hij zich tot het katholicisme bekeerde:
das ganze Gedicht steht auf positiv religiöser Grundlage und der Dichter hat in seinem fünfundsechzigsten Lebensjahre darin die Kämpfe, die ihn von seiner Jugend an
bewegten, denen er seine besten Kräfte widmete und aus welchen er zuletzt in den
Schoß der römischen Kirche zurückkehrte, begeistert geschildert und in poetischer
Verklärung zusammengefaßt. Der Macht frommer Demuth steht darin der aus Selbstsucht und Mißtrauen erzeugte Trotz des Unglaubens entgegen.88

9

Lina Schneider en haar
Geschichte der niederländischen Literatur

Een bijzondere plaats binnen de negentiende-eeuwse Vondelbeschouwing neemt
het hoofdstuk in dat Lina Schneider aan Vondel gewijd heeft in de in 1887 verschenen Geschichte der niederländischen Literatur, die mede op basis van de
aantekeningen van Ferdinand von Hellwald (1813–1884) tot stand gekomen is.89
Laatstgenoemde was medewerker-bibliothecaris in de Weense hofbibliotheek en
had zich gespecialiseerd in de Noordgermaanse talen. In de Weense hofbibliotheek heeft hij belangrijke neerlandica opgespoord, onder andere het verloren
verwaande tweede deel van Jacob van Maerlants Spieghel historiael.90 Lina
86
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IBIDEM.
IBIDEM, p. 129.
A. GLASER, Joost van den Vondel und sein Lucifer, p. 124.
Meyers Konversationslexikon, deel VIII, 1885, p. 8362. Vergelijk ook G. VAN GEMERT, Germanje groet u als haar grooten zoon. Zu Vondels Renommee im deutschen
Sprachraum, p. 84–85; A. OUWERKERK, Katholische Vondelfreundschaft im 19.
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Schneider (1839–1910) verbleef aan de zijde van haar echtgenoot, de tenor Karl
Schneider, tijdens de jaren zestig en zeventig van de negentiende eeuw meer dan
tien jaar in Nederland.91 In 1876 richtte zij in Keulen het Victoria-Lyceum op,
een middelbare school voor meisjes uit de gegoede stand. Zij is buitengewoon
actief geweest op het gebied van de Nederlandse Kulturvermittlung, niet alleen
door de zojuist genoemde literatuurgeschiedenis, maar bijvoorbeeld ook door de
vertaling van Jonckbloets Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde, die zij
in 1870 onder het pseudoniem Wilhelm Berg in het licht gaf.92 Ook heeft zij
werk van onder anderen P.A.S. van Limburg Brouwer (1829–1873), Carel Vosmaer (1826–1888), en W.R. van Hoëvell (1812–1879) naar het Duits vertaald.93
In de literaire kringen van Nederland genoot Lina Schneider een zekere
bekendheid, al was de indruk van haar niet bij iedereen een positieve. In het bijzonder ook Lodewijk van Deyssel (1864–1952), pikant genoeg de zoon van Alberdingk Thijm, heeft zich negeatief over haar – de ‘Keulsche dame’ zoals hij
haar noemde – uitgelaten.94 Ter gelegenheid van de herdenking van het driehonderdste geboortejaar van Vondel te Keulen in 1887 schreef Lina Schneider, die
deel uitmaakte van de katholieke elite ter plaatse, ook een vertaling van Vondels
Jeptha. In het voorwoord bij deze uitgave stelt zij zich nadrukkelijk op als Vermittlerin. Zij wil het stuk juist niet in een overwegend historische context bezien,
maar hoopt dat het direct tot het publiek zal spreken, dat het de toeschouwers
vermag te boeien en te ontroeren:
Es lag bei der Übersetzung des Jeptha nicht in meiner Absicht, einfach eine Ausgrabung des alten Stücks vorzunehmen. Ich habe versucht, dasselbe ohne eingreifende
Veränderungen, so von der Bühne herab sprechen zu lassen, dass es zu uns Menschen der Gegenwart nicht wie mit steinernen Lippen redet, sondern um seines Inhalts willen zu fesseln, zu erheben und zu rühren vermag.95
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Zie over Lina Schneider: T.H. DE BEER, Levensbericht van Lina Schneider. 15
januari 1831–1 september 1909, in: Jaarboek van de Nederlandse Maatschappij der
Nederlandse letterkunde (1910), p. 137–144; G. VAN GEMERT, Deutsche Übersetzungen von Gedichten Joost van den Vondels (1587–1679) im 19. und 20. Jahrhundert, p. 232–235.
Zie W.J.A. JONCKBLOET, Geschichte der niederländischen Literatur.
Zie H. VAN UFFELEN, Moderne niederländische Literatur im deutschen Sprachraum
1830–1890, deel I, p. 206–209.
L. VAN DEYSSEL, De scheldkritieken, in: H.M.G. PRICK (red.), Amsterdam 1979,
p. 51–52: ‘Voor mij heeft deze Keulsche dame iets tegen zich. Ik houd niet van die
vreemdelingen, die zich met de kleine letterkunde van een klein land komen bemoeyen, omdat zij niet bekwaam genoeg zijn voor den dienst hunner eigene literatuur, en die dan door de kleine letterkundigen van het kleine land zeer gevierd worden. Ik houd niet van die onedele geestdrift voor alles en iedereen, zoo als bijna alle
geringe duitsche schrijfsters die hebben. Ik houd niet van die praatjes-makende drukte
en die schrijverij van ondegelijke dikke boeken over dingen daar je geen verstand van
hebt.’
L. SCHNEIDER, Joost van den Vondel, Lucifer, p. 11.
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Een vergelijkbare, op een eigentijds publiek gerichte doelstelling spreekt opvallend genoeg ook uit het hoofdstuk over Vondel in Schneiders literatuurgeschiedenis uit 1887. Voor haar staat de vraag centraal hoe het werk van de Nederlandse dichter op een zodanige wijze gepresenteerd kan worden dat het ‘der Anforderung des neunzehnten Jahrhunderts gerecht wird.’96 Zoals ook anderen vóór
Schneider legitimeert zij haar inspanningen met een beroep op de superieure
kwaliteit van het werk van Vondel: ‘Wie Göthe ausruft: Shakespeare und kein
Ende! so wiederholen wir mit gutem Recht: Vondel und kein Ende! Alle niederländischen Dichter der Gegenwart, vom grössten bis zum kleinsten sind seine
Schüler.’97
Vondel wordt door Schneider als ‘der holländische Shakespeare’98 omschreven en het is opvallend dat zij er net als Baumgartner toe neigt hem niet zozeer
met Gryphius, maar eerder met Schiller te associëren.99 Zijdelings slechts wordt
Vondels relatie met de Duitse Barockautor aangeroerd, maar zijn vermeende
verwantschap met Schiller meet zij breed uit. Het hoofdstuk van Schneider over
Vondel laat zich op die manier als een pleidooi voor de kwaliteit van zijn werk
lezen. Op zeker moment zelfs maakt ze hem tot een voorloper, om niet te zeggen
tot een vroege vertegenwoordiger van de negentiende-eeuwse toneeldichtkunst,
en wel omdat hij zijn treurspel Jeptha – dat in dit opzicht binnen zijn oeuvre
overigens een uitzondering is – in een vijfvoetige jambe en niet in de algemeen
gangbare alexandrijn geschreven heeft. Op die manier is hij ‘schon im siebzehnten Jahrhundert einen Schritt näher an das jetzt allgemein als zum Drama geeignetste Versmass herangetreten.’100
Maar het is niet alleen de loftrompet die Schneider over het oeuvre van Vondel steekt. Zij bekritiseert net als anderen vóór haar een tekortschietende originaliteit bij de Nederlandse auteur, vooral voor wat betreft zijn toneelwerk. Vondel was in haar ogen ‘zu tief durchdrungen von den Gesetzen der Klassiker’101
en daaruit verklaart ze bijvoorbeeld ook het geringe succes van een drama als
Jeptha tijdens het leven van de dichter: ‘Der Grund liegt sicher in dem von Vondel für notwendig erachteten allzustrengen Anschluss an die biblische Erzählung
und ihr in Übereinstimmung bringen mit dem aristotelischen Gesetz der Einheit.’102 Voor Schneider is Vondel daarom eerst en vooral – en hier stelt ze zich
op hetzelfde standpunt als Baumgartner – een lyrisch dichter:
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L. SCHNEIDER, Joost van den Vondel, in: idem, Geschichte der niederländischen
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druk, Gera 1896, p. 354–384, hier p. 369.
97 IBIDEM, p. 354.
98 IBIDEM, p. 382.
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Wir sind [...] auf das Gebiet der Lyrik geraten, dem unbestrittenen Feld der Vondelschen Muse. Hier trifft uns vor allem die freie liebenswürdige Natürlichkeit des
Dichters, sein überquillender Reichtum, seine krächtige Ursprünglichkeit, sein frisches und tiefes Gefühl, welches bald mit den rührendsten Klagen heftiger Verluste,
bald dem feurigsten und erhabendsten Lobe kühngelungener Kriegsthaten den Grund
unsrer Seele erfasst.103

Het hier geventileerde oordeel is in zekere zin typerend voor de Duitse waardering van Vondel tijdens de negentiende eeuw, maar vanuit een modern literairwetenschappelijk perspectief kunnen zeker kanttekeningen geplaatst worden bij
Schneiders suggestie dat zijn lyrische werk van een ‘liebenswürdige Natürlichkeit’, van een ‘krächtige Ursprünglichkeit’ en een ‘tiefes Gefühl’ zou
getuigen. Het zijn in velerlei opzicht kwalificaties die méér zeggen over de door
romantische concepties bepaalde poëtica van Schneider dan over het werk van
Vondel. Deze zelfde romantische concepties klinken door in de samenvattende
woorden waarmee Schneider haar beschouwingen over Vondel afsluit. Zij verliest
hier iedere objectiviteit uit het oog en de dichter evolueert tot een geniaal
kunstenaar die door een groot innerlijk lijden verteerd wordt:
Betrachten wir nun noch einmal den ehrwürdigen, liebenswürdigen, holländischen
Poeten! Wie wächst nicht mit jeder Sekunde die Grösse dieser erhabenen Gestalt; da
packt uns, wie mit Zauberhänden, das starke Gefühl, die glühende Energie seiner lyrischen Gesänge, da spricht zu uns der feste, wankellose Charakter eines echten
Mannes, da fleht ein greises Dichterhaupt unser tiefgefühltes, heiliges Mitleid an für
seines Lebens letzte Schmerzensjahre – er hat ihn voll ausgekostet, den Ehren- und
Schmerzenskelch als Dichter und Mensch, und voll Ehrfurcht und Andacht bekennen
wir mit allen Holländern, Vondel ist der grösste holländische Dichter!104

10

‘Der romantische Geist Vondels’

Als laatste moet hier aandacht besteed worden aan een eveneens primair binnen
het domein van de Kulturvermittlung te plaatsen verhandeling met de titel Justus
van den Vondel. Ein Beitrag zur Geschichte des niederländischen Schriftthums
(1890) van de al even genoemde David Haek, wiens geboorte- en sterfjaar nog
niet achterhaald konden worden. Deze uitgave, die ongeveer vijftig pagina’s telt,
verscheen als deel 108 van de populaire, op een breed publiek gerichte reeks met
de veelzeggende titel Sammlung gemeinverständlicher wissenschaflicher Vorträge. David Haek was een veelzijdig literator die ook het nodige onder het
pseudoniem Franz Helbing geschreven heeft. Hij gaf onder meer in drie banden
een geschiedenis van de wereldliteratuur (Die Weltliteratur (1900)) uit, hij bezorgde enkele bloemlezingen en citatenverzamelingen uit de Duitse literatuur en
vertaalde uit het Engels (o.a. Darwin) en het Nederlands, bijvoorbeeld werk van

103 IBIDEM, p. 378.
104 IBIDEM, p. 384.
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W.A. van Rees (1820–1898) en lyriek van Jacob Cats (1577–1660).105 Voor de
kennis van het Nederlands in Duitsland heeft hij verder een bijzonder betekenis
gehad door een meermaals herdrukt lesboek met de titel Die Kunst, die
holländische Sprache durch Selbstunterricht sich anzueignen: Lehrbuch der
niederländischen Sprache (1888).
Na de in het voorgaande besproken standpunten heeft Haeks inleiding tot het
werk van Vondel niet meer zo veel nieuws te bieden, al valt op dat hij beduidend
kritischer is dan sommige van zijn voorgangers. Zoals dat zojuist ook bij Lina
Schneider het geval bleek, duidt Haek het dichterschap van de Nederlandse auteur tegen de achtergrond van enkele centrale romantische vooronderstellingen.
Hij spreekt in dat verband zelfs van ‘der romantische Geist Vondels’106 en wijst
in het kader van een vergelijking met de zeventiende-eeuwse Duitse dichter Angelus Silesius (1624–1677), wiens eigenlijke naam Johannes Scheffler was, bijvoorbeeld op de vanzelfsprekende aantrekkingskracht die het katholicisme op
hem uitgeoefend moet hebben:
So wie Schefler trat auch Vondel später zum Katholizismus über, und diese Gleichart
hier wie dort, wie noch später bei den geistigverwandten Häuptern der deutschen romantischen Dichterschule, giebt den Beweis, daß es ihnen doch ein seelisches Bedürfniß sein mochte, daß mindestens nicht jene selbstischen Gründe, die ihnen von
Gegnern zugesprochen wurden, bestimmend waren. Der Wunder- und Heiligenglaube, der prunkvolle Ritus mußten auf derartige Gemüther viel anziehender wirken, als die Einfachkeit der Reformationslehre, die bei der in Holland herrschenden
kalvinistischen Richtung noch am nüchternsten zum Ausdrucke gelangte. Hier das
stimmungsvolle Zwielicht des katholischen Domes, durch dessen buntbemalte Fenster der Strahl nur in gebrochener Kraft den Durchlaß findet, dort der kahle Bau,
durch dessen offene Fenster das volle Licht ungedämmt hineinfluthet und die Phantasie selbst aus dem entferntesten Winkelchen verjagt.107

Niet veel later maakt Haek van Vondel zelfs een persoonlijkheid die dweept met
het bovennatuurlijke en sterk neigt tot een mystieke geloofsbeleving:
Überblicken wir prüfend des Dichters Leben, so finden wir ein offenes, ehrliches
Gemüth, ein aufbrausendes, kampffrohes Temperament und einen romantischen, der
Schwärmerei zugeneigten Sinn, der das Ungewöhnliche ersehnte. Und da er dieses
nicht um sich herum fand und auch nicht finden konnte, suchte er es auf überirdischem Gebiete, dort, wo die Erkenntniß keine hemmenden Schranken stellt. Daß ihn
der Weg nun ins Dunkel der Mystik führte, ist sehr begreiflich; der Glaube, der die
Naivität verliert, wird immer dahin gelangen.108

105 Zie J. CATS, Ausgewählte Gedichte, Aus dem Holländischen von D. HAEK, Halle ca.
1913.
106 D. HAEK, Justus van den Vondel. Ein Beitrag zur Geschichte des niederländischen
Schriftthums, p. 28.
107 IBIDEM, p. 19.
108 IBIDEM, p. 43.
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Ook hier geldt weer het voorbehoud dat steeds weer gemaakt moest worden:
vanuit het perspectief van het huidige Vondelonderzoek geven de inschattingen
van Haek veel aanleiding tot discussie en welbeschouwd zeggen ze opnieuw
meer over degene die ze formuleert dan over de vroegmoderne Nederlandse
dichter.
Bij Haek stuit men wederom op het verwijt dat Vondel, ‘der von der aristotelischen Dreieinheit nicht abweichen mochte’109, in met name zijn toneelwerk te
weinig origineel geweest zou zijn. En zoals dat reeds in het artikel van Ernst
Martin uit 1874 bleek, betreurt ook Haek het dat Vondel niet voor ‘realistische’
literatuur gekozen heeft – zoals Jacob Cats dat gedaan zou hebben – en dat hij tot
aan het einde van zijn leven onder het juk van de klassieke oudheid stond:
Ueberblicken wir des Dichters Schaffen, so müssen wir vor allem bedauern, daß
Vondel sich nicht jener volksthümlichen Richtung zuwandte, in welcher der minder
begabte Jakob Cats so erfolgreich wirkte, daß er sich von den schulmeisterischen
Grillen von Baerles beeinflussen ließ, der Form nach den Alt-Klassikern nachzustreben [...].110

Ten slotte blijkt Vondel ook voor Haek zijn grootste prestaties niet op het gebied
van de dramatische dichtkunst, maar op het gebied van de lyrische literatuur gebracht te hebben:
Was sich von dieser ersten bedeutenderen Schöpfung Vondels [= Gysbrecht van
Aemstel] sagen läßt, gilt für alle: Mangel an Erfindung, Mangel an Handlung überhaupt, so daß es nichts weniger als ein Drama ist, Mangel an charakteristischer
Gestaltung, jedoch Stellen voll lyrischer Schönheit und edlen Ausdrucks.111

109 IBIDEM, p. 34.
110 IBIDEM, p. 43.
111 IBIDEM, p. 27.
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Summary
Even before the study of Dutch language and literature became a university
discipline in the German language area at the beginning of the twentieth century,
it was already being practised to a considerable degree. Specialists in Germanic
studies were usually the ones occupying themselves with Dutch literature, their
main focus being on the Middle Dutch period. There was also an incidental
interest in literature from other periods, however. This article illustrates this fact
by means of almost twenty German publications on Vondel dating from the
second half of the nineteenth century. On the one hand it will show that the
treatment of the work of the most significant Dutch poet of the seventeenth
century is determined by questions from the realm of literary criticism, but on
the other it will demonstrate that quite a few Vondel scholars also consciously
move in the sphere of ‘Kulturvermittlung’.

Zusammenfassung
Noch ehe sich die Niederlandistik zu Beginn des 20. Jahrhunderts als universitäre Disziplin im deutschen Sprachgebiet manifestierte, wurde sie dort
bereits betrieben. Generell waren es Germanisten, die sich mit niederländischer –
insbesondere mittelniederländischer – Literatur beschäftigten. Vereinzelt widmete man sich aber auch der Literatur anderer Perioden. Dies soll im vorliegenden
Artikel anhand von knapp 20 deutschen, aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts stammenden Publikationen über Vondel illustriert werden. Dabei zeigt
sich, dass das Werk des wichtigsten niederländischen Dichters des siebzehnten
Jahrhunderts einerseits im Hinblick auf literaturwissenschaftliche Fragestellungen behandelt wurde und dass es andererseits Vondelgelehrte gab, die sich
bewusst auf dem Gebiet der Kulturvermittlung bewegten.

ANN MARYNISSEN

Van Deutsch-Niederländisches Forschungsinstitut tot
Institut für Niederlandistik:
de geschiedenis van de neerlandistiek in Keulen
1

De Keulse universiteit

De universiteit van Keulen is een van de oudste van Europa. Ze werd in 1388
door de burgers van de stad Keulen gesticht. De middeleeuwse filosoof en theoloog Albertus Magnus is haar patroonheilige. Eeuwenlang speelde de Keulse
universiteit, als centrum van kennis en wetenschap, een vooraanstaande rol in het
Europese intellectuele leven. Aan deze positie kwam in revolutionaire tijden
tijdelijk een einde: in 1798 werd de universiteit door de Fransen gesloten.
Ruim een eeuw later, na de Eerste Wereldoorlog, werd de universitaire traditie
in Keulen opnieuw opgenomen: in 1919 werd de universiteit heropgericht. Bij de
stichting van de ‘nieuwe universiteit’ vervulde burgemeester Konrad Adenauer
een voortrekkersrol.
De nieuwe universiteit ontstond uit de handelshogeschool (opgericht in 1901),
de hogeschool voor gemeentelijk en sociaal bestuur (opgericht in 1912), en de
Academie voor praktische geneeskunde (opgericht in 1904). De universiteit
startte in 1919 met de faculteiten economie, sociale wetenschappen en geneeskunde, maar werd al in 1920 uitgebreid met een juridische faculteit en een letterenfaculteit (Philosophische Fakultät), waarin het Nederlands vanaf het begin
een plaats kreeg.
Over de geschiedenis van de universiteit van Keulen is in 1988 een driedelig
werk verschenen.1 In Band III is een kroniek van de ‘nieuwe universiteit’ opgenomen, waarin diverse gebeurtenissen de bewogen universiteitsgeschiedenis illustreren. Vooral de jaren 1933 en 1968 waren keerpunten. De machtsovername
door de nationaalsocialisten in 1933 leidde tot ingrijpende, abrupte wijzigingen
bij het bestuur en het personeel van de universiteit, die ook voor de neerlandistiek gevolgen zouden hebben. Ook het jaar 1968, waarin de studenten in opstand
kwamen tegen het gevestigde gezag, staat in de universiteitskroniek te boek als
een woelig jaar. 2

1
2

Kölner Universitätsgeschichte. Band I: Die alte Universität (von E. MEUTHEN);
Band II: Das 19. und 20. Jahrhundert (von B. HEIMBÜCHEL/K. PABST); Band III: Die
neue Universität. Daten und Fakten (red. E. MEUTHEN), Köln/Wien 1988.
E. MEUTHEN (red.), Kölner Universitätsgeschichte. Band III, p. 37–42 en 63–67.
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2

De neerlandistiek in Keulen: het prille begin (1905–1931)

2.1

Taalcursussen Nederlands in de handelshogeschool (1905–1915)

In de stedelijke handelshogeschool, de voorloper van de ‘nieuwe universiteit’,
werd heel wat aandacht besteed aan de verwerving van Europese vreemde talen.
In het wintersemester 1905–1906 kon men er onder meer cursussen ‘Italienisch’,
‘Spanisch’, ‘Portugiesisch’, ‘Russisch’, ‘Deutsch (hauptsächlich für Ausländer)’,
‘Norwegisch-Dänisch’ en ... ‘Holländisch’ volgen. De taalcursussen Nederlands
werden van het wintersemester 1905–1906 tot en met het wintersemester 1914–
1915 onderwezen door M. van Liere, lector aan de universiteit van Bonn. Zij
bood in de regel drie cursussen aan: ‘Kurs (für Anfänger) Lese- und Sprechübungen, wichtigste Abschnitte aus der Grammatik’, ‘Hollands II. Vertalen uit het
Duits in het Hollands’ en ‘Hollands III. Handelscorrespondentie’. De Nederlandse
taal wordt in de studiegidsen uit die tijd stelselmatig ‘Holländisch’ genoemd.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden de cursussen Nederlands opgeschort.
Na de oorlog werd het Nederlands opnieuw in het programma opgenomen met
een nieuwe docent en een andere inhoud. In het ‘Winter-Halbjahr 1918–1919’
doceerde privaatdocent dr. Karl Menne (1873–1937) (zie ook 2.2) onder de noemer ‘Niederländisch-Flämisch’ de colleges ‘Lektüre flämischer Prosaschriftsteller’ en ‘Niederländisch-Flämische Literaturgeschichte seit 1870’. In het ‘Sommer-Halbjahr 1919’ gaf hij de taalcursus ‘Einführung in die niederländische
Sprache mit Sprechübungen’. Dr. Menne zal een belangrijke rol spelen bij de
ontwikkeling van de universitaire neerlandistiek tijdens het interbellum.
2.2

De studie van de Nederlandse taal en letterkunde in de
nieuwe universiteit (1919–1931)

De studie van het Nederlands kreeg in de in 1919 opnieuw opgerichte universiteit meteen een plaats: al in het eerste semester werden er colleges Nederlands
aangeboden door de bovengenoemde dr. Karl Menne, privaatdocent voor ‘niederländisch-vlämische Sprache und Literatur’. Karl Menne studeerde Duits,
geschiedenis en geografie in Berlijn en München en promoveerde in 1897 in
München op het proefschrift Der Einfluss der deutschen Literatur auf die niederländische um die Wende des 18. Jahrhunderts. Hij habiliteerde zich in 1918
op het thema: Aug. Hermann Niemeyer. Sein Leben und seine Schriften.3
Dr. Menne begon in september 1919 in Keulen met een ‘Niederländischer
Sprachkurs (für Vorgeschrittene)’ en een college ‘Lektüre niederländischer Prosastücke’. In het zomersemester 1920 voegde hij er een taalcursus voor beginners aan toe en gaf hij een college over Reinke de Vos met grammaticale oefe-

3

Gegevens uit de ‘Professorenkartei’: Personalkarteien der Universität zu Köln.
Universitätsarchiv Köln.
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ningen. Dit laatste college staat vermeld bij de colleges van de afdeling Germanische Philologie und deutsche Literatur.
Na een onderbreking van twee semesters pakte Menne in het wintersemester
1921–1922 de draad weer op met een college over Van den Vos Reynaerde, gecombineerd met een inleiding in de Middelnederlandse grammatica. In het zomersemester 1922 doceerde hij ‘Lektüre mittelniederländischer und mittelniederdeutscher Texte’ en in het wintersemester 1922–1923 behandelde hij de daaraan
voorafgaande periode, met een college ‘Altniederländische und altniederdeutsche Gedichte: Erläuterungen und Übungen’. De volgende drie jaar zijn er geen
colleges Nederlands. Dr. Menne wordt wel vermeld in het personeelsregister,
maar hij doceert niet (‘liest nicht’) of is vrijgesteld (‘beurlaubt’).
Vanaf het zomersemester 1926 tot en met het zomersemester 1935 doceerde
Menne echter onafgebroken. Hij gaf colleges taalverwerving en letterkunde, aanvankelijk enkel Middelnederlandse letterkunde, maar al snel richtte hij zich ook
op de literatuur uit latere periodes, met onderwerpen als ‘Lektüre neuniederländischer Texte’, ‘Geschichte der niederländischen Literatur im 19. Jahrhundert’,
‘Übersicht über die niederländische Literatur des 17. und 18. Jahrhunderts, mit
besonderer Berücksichtigung der Beziehungen zur deutschen Literatur’ en
‘Niederländische Literaturgeschichte: Vondel und sein Kreis’. Dr. Menne heeft
ongetwijfeld de prille neerlandistiek in Keulen gestalte gegeven. Hij was van
1919 tot 1935 de enige docent die colleges met neerlandistische thema’s gaf.
Enkel in het wintersemester 1927–1928 en het zomersemester 1928 werd hij korte tijd bijgestaan door mevrouw dr. Tille (1895), die enkele colleges ‘Inleiding
en oefeningen Middelnederlands’ verzorgde.
Vermeldenswaard is het thema van Mennes hoorcollege in het wintersemester
1933–1934: ‘Der Freiheitskampf der Flamen um ihre Sprache und ihr Volkstum
von 1830 bis zur Gegenwart’. Vermoedelijk baseerde hij dit college op het bijna
gelijknamige boek van de Münsterse professor Franz Jostes, Die Vlamen im
Kampf um ihre Sprache und ihr Volkstum, waarvan de eerste druk in 1915
verschenen was als ‘Heft 15/16’ in de reeks Kriegsvorträge der Universität
Münster i. W., in 1916 gevolgd door de ‘Zweite vermehrte und verbesserte Auflage’. Samen met de twee colleges over de Vlaamse literatuur die Menne in
1918–1919 gaf aan de handelshogeschool (zie 2.1), getuigt dit hoorcollege van
zijn bijzondere belangstelling voor Vlaanderen.4
De Keulse neerlandistiek was in haar beginjaren een onderdeel van de germanistiek. Er werd niet alleen inhoudelijk, maar ook op bestuursniveau aansluiting
gezocht bij de germanisten: alle colleges worden in de studiegids vermeld bij de
afdeling ‘Germanische Philologie, Deutsche Literatur und Deutsche Volkskunde’. Wanneer in 1931 het Deutsch-Niederländische Forschungsinstitut opge-

4

Zie H. VAN UFFELEN, Geschichte des Instituts für Niederländische Philologie der
Universität zu Köln, Mönchengladbach 1991, p. 8. Volgens Van Uffelen leidde K.
Menne tijdens het interbellum de plaatselijke afdeling van de ‘Deutsch-flämische
Gesellschaft’.
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richt wordt, blijven de colleges Nederlands onder de germanisten ressorteren,
maar verwerft de neerlandistiek voor het eerst institutionele zelfstandigheid.

3

Een bewogen periode:
het Deutsch-Niederländische Forschungsinstitut (1931–1945)

In 1931 werd, na een lange voorbereidingsfase,5 het Deutsch-Niederländische Forschungsinstitut opgericht. Het werd gevestigd in de Alteburger Straße 151/155
in Keulen. Het nieuwe onderzoeksinstituut wordt het eerst vermeld in de universitaire studiegids van het wintersemester 1931–1932: het is ondergebracht bij de
reeks ‘Städtische Institute die zugleich den Lehrzwecken der Universität dienen’.
De moeizame oprichting van het Instituut wordt toegeschreven aan verschillen
in ideologische opvattingen tussen de eerste initiatiefnemers – een groep rond
advocaat dr. Franz Schönberg en historicus, archivaris en Vlaanderenkenner dr.
Robert Oszwald –, die aanhangers waren van de Groot-Nederlandse gedachte, en
een groep rond burgemeester Adenauer, voor wie er geen sprake van kon zijn om
de politieke grenzen tussen Nederland, België en Duitsland te betwisten. Pas
toen de ideeën over de opdracht van het nieuwe Instituut in deze laatste richting
bijgesteld waren, liet Adenauer zijn aanvankelijk afwijzende houding varen.6 Op
21 februari 1931 werd het Deutsch-Niederländische Forschungsinstitut plechtig
geopend.7
Het bestuur bestond uit vertegenwoordigers van de universiteit en van de stad
Keulen, maar ook Carel Begeer, de voorzitter van de Nederlandse Kamer van Koophandel voor Duitsland, en Hans Carl Scheibler, de consul-generaal van de Nederlanden in Keulen, maakten er deel van uit. De eerste directeur werd de germanist prof. Friedrich von der Leyen (1873–1966). Hij leidde het Instituut van 1931
tot 1937.
Hoewel het Instituut met de nodige luister boven de doopvont was gehouden,
kon het docentenkorps de eerste jaren van zijn bestaan niet worden uitgebreid; de
beloofde financiële ondersteuning van de Nederlandse overheid bleef uit.8 Dr.
Menne bleef tot in het zomersemester 1935 de enige docent, die, zoals voorheen,
colleges Nederlandse taalverwerving en literatuur gaf. Vanaf het zomersemester
5

6
7
8

De moeizame voorbereidingen worden beschreven door: H. VAN UFFELEN, Geschichte des Instituts für Niederländische Philologie der Universität zu Köln, p. 10–
14; M. BAERLECKEN/U. TIEDAU, Das Deutsch-Niederländische Forschungsinstitut an
der Universität Köln 1931–1945 und der Aufbau des Faches Niederlandistik in der
frühen Bundesrepublik, in: B. DIETZ/H. GABEL/U. TIEDAU (red.), Griff nach dem
Westen, p. 856–858.
H. GABEL, Zwischen Mythos und Logos: Niederlande-Forschung in Deutschland zur
Zeit der Weimarer Republik, in: Jahrbuch des Zentrums für Niederlande-Studien
10/11 (1999–2000), Münster 2001, p. 69–100, hier p. 97–98.
H. VAN UFFELEN, Geschichte des Instituts für Niederländische Philologie der
Universität zu Köln, p. 12.
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1933 doceerde hij niet langer op zijn werkkamer bij de germanisten, maar in het
Deutsch-Niederländische Institut in de Alteburger Straße.
Vanaf het wintersemester 1932–1933 was er hernieuwde aandacht voor de
economische functie van het Nederlands. Sindsdien bood dr. Menne regelmatig
een college ‘Nederlandse handelscorrespondentie, lectuur van handelsteksten’
aan dat ook opengesteld werd voor studenten van andere faculteiten. Hij knoopte
hiermee opnieuw aan bij de traditie van de cursus ‘Hollandse handelscorrespondentie’ in de voormalige handelshogeschool (zie 2.1). Ook aan de overige taalcursussen Nederlands van Menne kon vanaf 1932 door studenten van andere faculteiten worden deelgenomen.
In het wintersemester 1935 was men door ziekte van dr. Menne genoodzaakt
nieuwe medewerkers te zoeken. Enerzijds kwam de Nederlander drs. Willem
Gijsbert Noordegraaf (1908–1992) als lector naar Keulen. Hij gaf er colleges
taalverwerving, moderne letterkunde, Nederlandse cultuur en geschiedenis van
het Nederlands. Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog verliet hij Keulen: hij nam een baan aan in Zwitserland.
Anderzijds trok directeur von der Leyen de historicus dr. Franz Petri (1903–
1993) aan, een omstreden figuur, zoals de geschiedenis heeft uitgewezen. Petri
was in 1936 in Keulen gehabiliteerd op de studie Germanisches Volkserbe in
Wallonien und Nordfrankreich, waarin hij onder meer aan de hand van plaatsnamen probeerde aan te tonen dat de Germaanse invloed in de vroege middeleeuwen veel verder naar het zuiden reikte dan het huidige verloop van de Romaans-Germaanse taalgrens. In de inleiding schreef hij dat de Duitse grens in het
westen geen statisch en onveranderlijk gegeven was; zijn in een wetenschappelijk kleedje gestoken studie moet in de traditie van de politieke ‘Westforschung’
geplaatst worden.9 Petri’s werk werd door tijdgenoten, onder wie de Waalse linguïsten Herbillon en Piron, op felle kritiek onthaald. Zijn studie vertoonde heel
wat methodologische gebreken en bevatte vele feitelijke onjuistheden,10 maar in
het toenmalige nazi-Duitsland viel zijn werk in goede aarde. Petri ondersteunde
onbetwistbaar de nationaalsocialistische expansiepolitiek, niet alleen als wetenschapper, maar ook als bestuurder. Vanaf 1940 werkte hij in België bij de militaire bezettingsmacht: hij was oorlogsreferent voor cultuur in Brussel. In die
functie was hij verantwoordelijk voor de historische en culturele legitimatie van
de Duitse bezettingspolitiek, die erop gericht was België (zowel Wallonië als
Vlaanderen) in een Groot-Germaans verband op te nemen. Petri greep de resultaten van zijn eigen en andermans wetenschappelijk onderzoek omtrent de Germaanse oorsprong van de Walen aan als rechtvaardiging van de omstreden Walenpolitiek van de nazi’s.11

9
10
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M. BEYEN, Eine lateinische Vorhut mit germanischen Zügen, in: B. DIETZ/H. GABEL/
U. TIEDAU (red.), Griff nach dem Westen, p. 351-381, hier p. 364.
M.-T. LEUKER, Heim ins großgermanische Reich? Zu neueren Publikationen und zur
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Petri’s ideologische overtuiging komt ook tot uiting in de thema’s van de colleges die hij vanaf 1937 in het Deutsch-Niederländisches Forschungsinstitut aanbood aan neerlandici en historici. Enkele collegetitels die Petri’s opvattingen en
zijn bedoelingen onmiskenbaar illustreren, zijn:








‘Die Niederlande und die deutsche Westgrenze’ (Sommersemester 1937);
‘Niederlande, Rheinland und Reich in ihren geschichtlichen Beziehungen’
(Sommersemester 1939);
‘Der neutrale Westen (Niederlande, Belgien, Luxemburg, Schweiz) und das
Reich im 19. und 20. Jahrhundert’ (II. Trimester 1940);
‘Die Niederlande (Holland und Belgien) und das Reich in Geschichte und
Gegenwart’ (III. Trimester 1940);
‘Entstehung und Geschichte der völkischen, politischen und kulturellen
Grenzen zwischen West- und Mitteleuropa’ (Sommersemester 1941);
‘Geschichte der deutschen Westgrenze’ (Sommersemester 1942);
‘Die Niederlande und das Deutsche Reich’ (Sommersemester 1942).

Het is onwaarschijnlijk dat Petri al deze colleges daadwerkelijk gegeven heeft –
hij was tijdens de oorlog in Brussel – maar ze weerspiegelen apert zijn ideologische positie.
Petri gebruikte niet alleen zijn wetenschappelijk werk, maar ook zijn docentschap als middel om het streven van de nazi’s naar gebiedsuitbreiding in het
(Germaanse) westen met wetenschappelijke argumenten te ondersteunen, te verantwoorden en in ruimere kring bekend te maken. Al deze gegevens wijzen erop
dat hij een prominent vertegenwoordiger was van de Duitse ‘Westforschung’.
Petri verloor na de oorlog zijn leerstoel voor geschiedenis in Keulen, waar hij
in 1942 tot benoemd was. Maar in 1951 werd hij directeur van het Provinzialinstitut für westfälische Landes- und Volkskunde in Münster en in 1961 werd hij
benoemd tot professor en directeur aan het Institut für geschichtliche Landeskunde in Bonn.12
Ook het Deutsch-Niederländische Forschungsinstitut bleef niet onberoerd
door het nationaalsocialisme: zijn directeur Friedrich von der Leyen, een befaamd en geliefd professor, werd in 1937 om politieke redenen uit zijn ambt ontzet.
Bij de nationaalsocialistische machtsovername in 1933 was de universiteitsleiding bruusk vervangen door aanhangers van het naziregime. Een van de eerste
maatregelen van het nieuwe bestuur was het weigeren van Joodse studenten aan
de universiteit: een voorbeeld dat de gevolgen van de machtswisseling illustreert.13
In de jaren voor de oorlog werden verschillende professoren om politieke
redenen van de universiteit verwijderd: ze werden vervroegd met pensioen ge12
13
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stuurd, uit hun ambt ontheven of verloren hun onderwijsbevoegdheid. Ook Friedrich von der Leyen werd het slachtoffer van de nazidictatuur. Hij viel in ongenade doordat hij zich geringschattend had uitgelaten over de nationaalsocialistische politiek. Bovendien was zijn vrouw van niet-arische herkomst.14 In maart
1937 werd hij door het ministerie gedwongen een verzoek in te dienen om ‘van
de ambtelijke verplichtingen ontheven te worden’. Von der Leyen was een der
eerste professoren die na de oorlog in ere werd hersteld: in 1945 nam hij, op 72jarige leeftijd, zijn professoraat aan de Keulse universiteit weer op.
Na het ontslag van von der Leyen werd dr. Petri dienstdoend directeur van het
Deutsch-Niederländische Forschungsinstitut (1937–1945). De kunsthistoricus
professor Hans Kauffmann (1896–1983) werd aangesteld als directeur (1938–
1945). Kauffmann had een onderzoeksverblijf in Nederland doorgebracht en
sprak goed Nederlands. Onder zijn leiding werd het collegeaanbod korte tijd inhoudelijk verbreed: verschillende collega’s van andere instituten boden in hun
eigen discipline colleges aan die ook voor studenten Nederlands relevant waren.
Enkele voorbeelden van deze interdisciplinaire aanpak:






‘Mittelalterliche Baukunst in den Niederlanden’ (prof. Kauffmann, I.
Trimester 1941);
‘Geschichte der niederländischen Baukunst seit dem Mittelalter’ (docent dr.
Krönig, I. Trimester 1941);
‘Pieter Bruegel’ (prof. Kauffmann, Sommersemester 1941);
‘Die Musik der Niederländer im 15./16. Jahrhundert’ (prof. Fellerer,
Musikwissenschaft, Sommersemester 1941);
‘Die Geschichte der Niederlande’ (prof. Kallen, Geschichte, Sommersemester 1941).

Naast dit aanbod door professoren waren er ook colleges taalverwerving. Tijdens
de eerste oorlogsjaren nam dr. Martha Hechtle (1909–2007) de taalcursussen
voor haar rekening. Vanaf het zomersemester 1942 werd deze taak overgenomen
door lector Robert Slot (1913), die tevens beslagen was in het brede domein van
de Middelnederlandse letterkunde. Slot doceerde tussen 1942 en 1945 over vijf
verschillende thema’s: hij behandelde de middeleeuwse wereldlijke dichtkunst in
de Nederlanden, Jan van Ruusbroec en de Nederlandse mystiek, Ferguut en de
Middelnederlandse Arthurromans, Hadewych en de geestelijke liederen, en Jacob van Maerlant als lyrisch dichter. Dr. Hechtle onderwees, in opdracht van
germanist en scandinavist prof. Hempel, haast ieder semester een periode of een
auteur uit de Nederlandse dichtkunst. Volgens de studiegidsen uit de oorlogsjaren stonden volgende colleges, aangeboden door ‘Hempel durch Hechtle’, op
het programma:

14
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‘Niederländische Dichtung im 17. Jahrhundert’ (Sommersemester 1941);
‘Niederländische Dichtung von der Romantik bis zur Gegenwart’
(Wintersemester 1941–1942);
‘Die flämische Dichtung im Zusammenhang mit der flämischen Bewegung’
(Sommersemester 1942);
‘Holland-Flandern-Deutschland: ihre geistigen Beziehungen im Spiegel der
Dichtung (von der Romantik bis zur Gegenwart)’ (Sommersemester 1942);
‘Die niederländische Dichtung seit 1880’ (Wintersemester 1942–1943);
‘Die niederländische Dichtung nach 1880 in ihren europäischen Zusammenhängen. II. Teil’ (Sommersemester 1943);
‘Joost van den Vondel und das Goldene Jahrhundert der Niederlande’
(Wintersemester 1943–1944);
‘Die Beziehungen zwischen niederländischer und deutscher Barockdichtung’ (Sommersemester 1944);
‘Joost van den Vondel und seine Beziehungen zum Reich’ (Wintersemester
1944–1945, Hempel durch Baerlecken-Hechtle).

Het thema van het college dat in de studiegids van het laatste oorlogsjaar staat,
‘Joost van den Vondel und seine Beziehungen zum Reich’, moet wellicht in de
context van zijn tijd beschouwd worden. Het is weinig waarschijnlijk dat het
heeft plaatsgevonden.
Hoewel dat bij de aanvang van het Instituut de bedoeling was en er verschillende pogingen in die richting ondernomen zijn, is het Deutsch-Niederländische Institut nooit in de universiteit opgenomen. De aanvraag van prof.
Kauffmann om het Institut te integreren in de universiteit, stootte op een
weigering van de Keulse burgemeester Schmidt, die de beslissing over de
overheveling van het Instituut naar de universiteit wilde uitstellen tot na de
oorlog, wanneer de betrekkingen tussen Nederland en Duitsland geregeld zouden
zijn. In oktober 1945 hield het Deutsch-Niederländische Institut definitief op te
bestaan, toen het ontslag van Kauffmann werd aanvaard, zonder dat het ooit een
universiteitsinstituut was geworden.15

4

Een moeizame nieuwe start: de neerlandistiek
als afdeling van de germanistiek (1946–1965)

Na de oorlog werd met een schone lei begonnen. De neerlandistiek werd in 1946
opnieuw een afdeling van de germanistiek, meer bepaald van de ‘Germanische
Philologie, deutsche Literatur und deutsche Volkskunde’. Vanaf 1949 maakte ze
deel uit van het Germanistisches Institut mit nordischer, niederländischer und
volkskundlicher Abteilung.16
15
16
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De afdeling Nederlands nam een moeizame nieuwe start, ze beschikte over
weinig personeels- en andere middelen. Na de oorlog zijn er diverse pogingen
ondernomen om een nieuw, zelfstandig Institut für Niederländische Philologie
op te richten, maar deze pogingen bleven zonder succes: de nodige financiële
middelen waren helaas niet voorhanden.17
In de eerste naoorlogse periode treedt lector dr. Martha Baerlecken-Hechtle,
die al vanaf 1935 in verschillende functies werkzaam was bij het voormalige
Deutsch-Niederländisches Institut, op de voorgrond. Zij was van 1946 tot 1952
en van 1956 tot 1961 de enige die in Keulen colleges Nederlands doceerde. De
colleges die zij gaf vonden plaats ‘im Deutschen Seminar’ en vanaf het wintersemester 1951–1952 ‘im niederländischen Raum des Deutschen Seminars’.
Over haar jaren in Keulen schreef zij een uitvoerig, door Ulrich Tiedau geredigeerd verslag in het boek Griff nach dem Westen.18 Het is een erg persoonlijk
getint – niet van enige rancune vrij te pleiten – getuigenis geworden over haar
wedervaren in Keulen.
Ontegensprekelijk komt haar de verdienste toe het onderwijs Nederlands in
Keulen vele jaren in haar eentje overeind te hebben gehouden. Baerleckens onderwijs bestond na de oorlog aanvankelijk in hoofdzaak uit twee taalverwervingscursussen (Nederlands voor beginners en voor gevorderden), een college
Middelnederlands en een college over Nederlandse dichtkunst. Vanaf 1950 bood
ze ook hoorcolleges literatuurgeschiedenis, historische en moderne letterkunde
aan. Een greep uit haar aanbod:






‘Die Niederländische Literaturgeschichte im 18. und 19. Jahrhundert’ (Sommersemester 1950);
‘De nieuwe Nederlandse letterkunde’ (Sommersemester 1952);
‘De humor in de Middelnederlandse Letterkunde’ (Wintersemester 1952–
1953);
‘Bredero, Hooft und Van den Vondel’ (Wintersemester 1953–1954);
‘De Nederlandse en Vlaamse Letterkunde sinds 1880’ (Wintersemester
1954–1955).

Baerlecken had ook tijdens de oorlog al diverse colleges Nederlandse letterkunde
gegeven, toen in opdracht van prof. Hempel. In de loop der jaren heeft zij haar
letterkundig werkterrein nog verruimd. Het gevarieerde onderwijs dat zij in haar
lange carrière gegeven heeft, illustreert dat Baerlecken vertrouwd was met het
brede spectrum van de Nederlandse en Vlaamse literatuur vanaf de zeventiende
eeuw tot heden.
In de jaren vijftig werd de afdeling Nederlands korte tijd versterkt door de
taalwetenschappers dr. Heinrichs (1952–1953), die ook bij de afdeling scandinavistiek doceerde, maar vooral door prof. dr. Ludwig Erich Schmitt (1908–1994),
17
18
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die van 1953 tot 1956 leeropdrachten in Keulen vervulde. Schmitt had in Giessen, Marburg, Berlijn en Leipzig Duitse, Engelse, Nederlandse, Scandinavische
filologie en algemene taalwetenschap gestudeerd. Hij was in 1941 hoogleraar in
Groningen geworden, maar er in 1943 afgezet. Van 1945 tot 1952 was hij buitengewoon hoogleraar in Leipzig. In 1956 werd hij hoogleraar in Marburg, waar
hij de leiding kreeg over de beroemde ‘Deutsche Sprachatlas’.19
Schmitt was een veelzijdig man.20 In de korte tijd waarin hij in Keulen was,
gaf hij zowel colleges Nederlandse letterkunde als taalkunde. Bovendien introduceerde hij het vak cultuurkunde (zowel België als Nederland) in het programma
en op de koop toe bood hij een cursus Afrikaanse taal- en letterkunde aan. Beide
door hem geïntroduceerde vakgebieden werden in de volgende jaren gecontinueerd. Na Schmitts vertrek naar Marburg zette Baerlecken de cursus Afrikaans
voort en besteedde ze af en toe aandacht aan cultuurkunde.
In 1961 moest Baerlecken wegens ziekte haar werk in Keulen onderbreken.
Na haar ziekte keerde ze niet naar Keulen terug, maar werkte ze in Aken (vanaf
1966) en nadien in Berlijn (vanaf 1974) mee aan de opbouw van het vak Nederlands.21 Haar onderwijstaken in Keulen in het kader van de taalverwerving werden overgenomen door de lectoren Gerda van der Burgt (1927) (zomersemester
1961) en dr. Anton Duinhoven (1938) (vanaf het zomersemester 1963). In die
jaren werden tevens de voorbereidingen getroffen voor de oprichting en de invulling van een nieuwe leerstoel voor ‘Niederländische Philologie’.

5

Verzelfstandiging tot Institut für Niederländische Philologie
(1965–2007) resp. Institut für Niederlandistik (2007–....)

In 1965 werd, tegelijk met de bezetting van de leerstoel, het Institut für Niederländische Philologie opgericht.22 Het zelfstandige Instituut kreeg de eengezinswoning aan de Lindenthalgürtel 15a toegewezen, waar het nog steeds gevestigd
is.
De eerste titularis van de leerstoel en directeur van het Instituut werd de Nederlander Pierre Vermeeren (1913–1974). Van 1965–1968 was dr. G.-H. Arendt
(1935), die later hoogleraar in Berlijn werd, zijn assistent. Lector Duinhoven
keerde in 1966 naar Nederland terug. Hij werd in 1967–1968 opgevolgd door Johann Anschütz (1932) en van 1969 tot 1976 door Gerti Becker.

19
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De benoeming van Vermeeren betekende het begin van de verzelfstandiging
van het vak Nederlandse filologie als academische discipline. De filoloog Vermeeren was gespecialiseerd in codicologie en zeventiende-eeuwse letterkunde,
maar legde in zijn colleges een bredere interesse aan de dag. De klemtoon van
zijn onderwijs lag op de Middelnederlandse en de zeventiende-eeuwse letterkunde, maar hij begaf zich al snel ook op het terrein van de moderne letterkunde
(bijvoorbeeld het Proseminar ‘Moderne niederländische Literatur’ in het zomersemester 1968) en van de taalkunde (bijvoorbeeld het hoorcollege ‘Einführung in
die Geschichte der niederländischen Sprache’ vanaf het wintersemester 1969–
1970). Hij poogde de studenten, die vanaf 1967 staatsexamen voor het vak Nederlands konden afleggen, een brede vorming in de Nederlandse filologie te geven.
Een vernieuwing in het onderwijs tijdens Vermeerens directeurschap was het
inrichten van colleges vertalen: de ‘Übersetzungsübungen Deutsch-Niederländisch und Niederländisch-Deutsch’ werden aanvankelijk gedoceerd door dr.
Arendt, nadien door de lector. Bovendien knoopte Vermeeren al snel opnieuw
aan bij de traditie om colleges Afrikaans en ‘Landeskunde’ te programmeren.
Voor de colleges Afrikaans deed hij een beroep op drs. Johann Uys (1968–1969)
en Hendrik van Huyssteen (1970–1975). Beiden waren verbonden aan de ZuidAfrikaanse ambassade in Keulen.
Prof. Vermeeren stierf plotseling in 1974. Na zijn dood werd de vacante leerstoel bezet door dr. Jan van Bakel (1927) en dr. Siegfried Theissen (1940). In
1976 werd de mediëvist prof. Vekeman (1938) tot titularis van de leerstoel voor
Nederlandse filologie benoemd, waarmee een nieuwe fase in de geschiedenis
van het Instituut werd ingeluid. Vekemans professoraat is vrij uitvoerig beschreven door toenmalig lector Herbert van Uffelen (1953), die deze periode grotendeels zelf heeft meegemaakt.23 Ik ga er hier niet dieper op in.
In de studiegidsen met het aanbod Nederlands uit Vekemans tijd valt op dat
hij het onderwijsaanbod aanzienlijk heeft kunnen uitbreiden en verbreden door
regelmatig docenten met een leeropdracht naar Keulen te halen. Ook zijn inspanningen voor het onderwijs en het onderzoek in de Afrikaanse taal- en letterkunde
mogen niet onvermeld blijven. Ze leidden tot de oprichting van het tijdschrift
T.N.A., Tijdschrift voor Nederlands en Afrikaans, waarvan enkele jaargangen
verschenen (1983–1986).
Evenals prof. Vermeeren gaf ook Vekeman occasioneel colleges taalkunde.
Maar hij besefte als geen ander dat een studie van de Nederlandse taal- en letterkunde een gekwalificeerd taalkundige nodig had. De voortdurende toename van
het aantal studenten noodzaakte overigens in elk geval tot een uitbreiding van de
personeelsstaf. Vekemans streven om een docentschap voor Nederlandse taalkunde te creëren werd in 1991 werkelijkheid. De nieuwe baan werd de eerste
drie jaar door de Nederlandse Taalunie gefinancierd, nadien werd de financiering
volgens afspraak overgenomen door de universiteit. In 2005 werd deze ‘Hochschuldozentur’ omgezet in een hoogleraarsbaan voor taalkunde.
23
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Van 1991 tot 1995 bezette dr. Amand Berteloot (1950) de docentenbaan. In
die periode bouwde hij de taalkunde uit tot een volwaardig onderdeel van de studie Nederlandse taal- en letterkunde; vanaf 1996 is die taak door mij voortgezet.
Literatuurwetenschapper prof. Vekeman werd in 1999 gepensioneerd. Hij
werd opgevolgd door prof. Maria-Theresia Leuker (1957). Mijn collega Leuker
en ik voerden in 2007 een naamsverandering door. Het Institut für Niederländische Philologie werd omgedoopt in het Institut für Niederlandistik, een hedendaagse benaming die de actuele invulling van de studie Nederlandse taal- en letterkunde in Keulen adequaat weergeeft.
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Summary
The study of Dutch language and literature in Cologne has had a long history; as
early as 1919, Dutch courses were being held at the University of Cologne.
There was a long way to go between these small beginnings and the emancipation of the study of Dutch language and literature to become an independent
academic discipline.
In this article the focus lies on the institutional context within which the study
of Dutch language and literature developed and an overview of the subjects
taught by the professors and lecturers involved in the development of this
discipline in Cologne is given.
A number of striking personalities are given a place of honour here, including
Karl Menne, Friedrich von der Leyen, Franz Petri, Martha Baerlecken-Hechtle
and others.

Zusammenfassung
Das Studium der niederländischen Sprache und Literatur kann in Köln auf eine
lange Geschichte zurückblicken. Bereits 1919 wurden Niederländisch-Seminare
an der Kölner Universität abgehalten. Von den kleinen Anfängen bis zur
Emanzipation des Faches Niederländische Sprache und Literatur zu einer unabhängigen akademischen Disziplin war es ein langer Weg.
In diesem Artikel wird auf den institutionellen Entstehungshintergrund
des Faches Niederländische Sprache und Literatur eingegangen und eine Themenübersicht von Seminaren gegeben, die von Professoren und Dozenten angeboten wurden, die an der Entwicklung dieser Disziplin in Köln mitgewirkt haben.
Auf eine Zahl bemerkenswerter Persönlichkeiten wird hier gesondert eingegangen, dazu gehören: Karl Menne, Friedrich von der Leyen, Franz Petri,
Martha Baerlecken-Hechtle und andere.

RITA SCHLUSEMANN

Jacob Grimm: pionier van de neerlandistiek
In de negentiende eeuw als periode van staatsvorming en de ontwikkeling van
nationale identiteiten spelen de filologieën en de voortschrijdende institutionalisering een steeds groter wordende rol in het maatschappelijke leven. De institutionalisering van de studie van de volkstalige filologie vindt in het Nederlandse
taalgebied 14 jaar vroeger plaats dan in het Duitse. In 1796 wordt Matthijs Siegenbeek (1774–1854) aan de universiteit te Leiden benoemd tot ‘professor eloquentiae hollandicae extraordinarius.’1 In 1810 verkrijgt Friedrich Heinrich von
der Hagen (1780–1856) de eerste leerstoel voor Duitse taal aan de universiteit
van Berlijn.
Een jaar na de benoeming van Siegenbeek, in 1797, wordt aan de universiteit
in Franeker de leeropdracht van Everwinus Wassenbergh (1742–1826), hoogleraar Grieks, uitgebreid met ‘linguae belgicae in Academia Franekerana.’2 In
1815 wordt aan de universiteit in Groningen B.H. Lulofs (1787–1849) hoogleraar voor ‘Hollandse taal, letterkunde en welsprekendheid’ en in hetzelfde jaar in
Utrecht Adam Simons (1770–1834). Het bijvoeglijk naamwoord in de opdrachten in Groningen en Utrecht luidde volgens het organiek besluit ‘Hollandsch.’3
Aan de universiteit in Amsterdam wordt in 1816 J.P. van Cappelle (1783–1829)
hoogleraar met de leeropdracht ‘Nederduitsche taal- en letterkunde.’4 In het
zuiden volgen na de vorming van het Koninkrijk der Nederlanden Johannes
Kinker in Luik (1817), Jan Mathijs Schrant in Gent (1818) en Albert Ten
Broecke Hoekstra in Leuven (1818), waarbij in de leeropdrachten eveneens het
bijvoeglijk naamwoord ‘Nederduitsch’ wordt gekozen.
Ook al begon de institutionalisering van de neerlandistiek aan het einde van de
achttiende en het begin van de negentiende eeuw, het bedrijven van Nederlandse
en Duitse filologie is in de eerste decennia van de negentiende eeuw een weinig
1

2
3
4

G.J. VIS, 23 september 1797: De doopsgezinde predikant M. Siegenbeek inaugureert
te Leiden als ‘professor eloquentiae hollandicae extraordinarius’. De professionalisering van de neerlandistiek, in: M.A. SCHENKEVELD-VAN DER DUSSEN (red.), Nederlandse literatuur, een geschiedenis, Groningen 1993, p. 394–402; G.J. VIS, De instelling van het professoraat en de eerste generatie hoogleraren. Over de inhoud en
functie van het academisch onderwijs in de Nederlandse letterkunde in de eerste helft
van de negentiende eeuw, in: W.J. VAN DEN AKKER (red.), Van vorming tot vak.
Speciaal nummer van Nederlandse letterkunde 3 (1998), p. 225–234.
K. KOREVAART, Eene bedenkelijke nieuwigheid, in: Nieuw letterkundig magazijn 14
(1996), p. 32–33; J. NOORDEGRAAF, Het begin van de universitaire neerlandistiek:
Franeker 1790?, in: Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans 2 (1995), p. 43–53.
G.J. VIS, Leiden ontzet, Leuven in last. Nederlandse letterkunde aan de universiteit,
1800–1850, in: Handelingen der Koninklijke Nederlandse maatschappij voor taal- en
letterkunde en geschiedenis 43 (1989), p. 141–167, hier p. 144.
De leeropdracht wordt in 1829 uitgebreid tot: ‘Nederduitsche taal- en letterkunde en
Nederlandse geschiedenis’.
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geïnstitutionaliseerd proces. Voor de constitutionalisering van de Duitse filologie
als wetenschappelijke discipline zijn vooral de grammaticale werken van Jacob
Grimm en de editorische werkzaamheden van Karl Lachmann van belang.5 De
wetenschappelijke uitwisseling is in de eerste decennia van de negentiende eeuw
vooral gekenmerkt door correspondentie tussen wetenschappers. Deze brieven
kan men als voorlopers van wetenschappelijke tijdschriften voor de discussie
over filologische kwesties beschouwen. De correspondentie verkrijgt de status
van een institutie, ook voor de geschiedenis van de vroege Nederlandse filologie.
Jacob en Wilhelm Grimm hebben, zoals ik in mijn bijdrage beoog te laten
zien, in de eerste decennia van de negentiende eeuw een grote betekenis gehad
voor de Nederlandse filologie. Dat is verbazingwekkend want over het algemeen
wordt Jacob Grimm als een wetenschapper beschouwd die het Nederlands als
gedeelte van de Duitse stam beschouwde en minder als onafhankelijke tak van
de Germaanse taalfamilie.6 Daardoor zou hij ook de studie van de Nederlandse
taal en literatuur vooral als een onderdeel van de Duitse taal en literatuur hebben
beschouwd. Een van de redenen hiervoor is dat hij in het voorwoord van zijn Geschichte der deutschen Sprache, verschenen in 1848, beweert dat Nederland
waarschijnlijk in de volgende eeuwen naar het Duits zou overgaan.7 Volgens
Kloos heeft dit ‘romantisch-irrationale Argument [...] nur den einen Zweck, die
Vormachtstellung des Hochdeutschen theoretisch zu fundieren.’8 Zij concludeert
dat de termini ‘Sprachnation’ en ‘deutsch’ de twee samenhangende factoren zijn,
‘die von Anfang an Grimms philologisches wie auch politisches Denken in bezug auf das niederländische Sprachgebiet determinieren.’9 Zijn reddingsactie
voor het Nederlands beschouwt Kloos dan ook niet als inzet voor het Nederlands, maar als poging het Germaanse erfgoed te bewaren.10 Volgens Ter Haar is
het gebruik van het woord ‘niederdeutsch’ kenmerkend voor Grimms ideologie:
‘Das Niederländische erscheint als ‘niederdeutsch’ und wird als ‘Mundart’ eines
der großen ‘Zweige des deutschen Volksstammes erfasst.’11 Leerssen noemt het
gebruik van het woord ‘Nederduitsch’ voor het Nederlands in de 18de een 19de
5
6

7
8
9
10
11

L. BLUHM, Die Brüder Grimm und der Beginn der Deutschen Philologie. Eine Studie
zu Kommunikation und Wissenschaftsbildung im frühen 19. Jahrhundert, Hildesheim
1997.
U. KLOOS, Niederlandbild und deutsche Germanistik 1800–1930. Ein Beitrag zur
komparatistischen Imagologie, Amsterdam/Atlanta 1992, p. 26–28; C. TER HAAR,
Nicht nur ein Appendix – zur Relation zwischen Germanistik und Niederlandistik, in:
F. FÜRBETH E.A. (red.), Zur Geschichte und Problematik der Nationalphilologien in
Europa. 150 Jahre Erste Germanistenversammlung in Frankfurt am Main (1846–
1996), Tübingen 1999, p. 697–714.
‘Einen übertritt der Niederlande zur hochdeutschen sprache, [...] halte ich in den
nächsten Jahrhunderten sowol für wahrscheinlich als allen deutschen völkern
heilsam’, in: J. GRIMM, Geschichte der deutschen Sprache, Leipzig 1848, p. 581.
U. KLOOS, Niederlandbild und deutsche Germanistik 1800–1930, p. 27.
IBIDEM, p. 28.
IBIDEM.
C. TER HAAR, Nicht nur ein Appendix – zur Relation zwischen Germanistik und
Niederlandistik, p. 703.
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eeuw een ‘overmaat van ramp’ en Grimms houding t.o.v. het Nederlands een
‘opmerkelijk staaltje van cognitieve dissonantie.’12
Aan de andere kant zien wij een wetenschapper die zich niet beperkt tot de
studie van de literatuur en taal van het Duitstalige gebied, maar de taalverschijnselen en literaire werken in hun Germaanse samenhang beschouwt en aan het
Nederlands een eigen status toekent, te vergelijken met andere Germaanse talen.
In de Vorrede van zijn geschiedenis van de Duitse taal van 1848 constateert hij:
‘Es haben sich also bis heute nur fünf deutsche Sprachen auf dem Platz
behauptet, die hochdeutsche, niederländische, englische, schwedische und dänische.’13 Hier gebruikt hij het woord niederländisch, in andere conteksten ook
de termini holländisch, altholländisch en ook niederdeutsch voor het Nederlands, het Middelnederlands en het Oudnederlands.
Tot in de eerste decennia van de negentiende eeuw is dat weinig uitzonderlijk.
Van de in het begin genoemde benamingen voor de leerstoelen draagt er geen de
term Nederlands. In het zuiden noemt Jan Frans Willems zijn tijdschrift Belgisch
museum voor de Nederduitsche tael- en letterkunde en de geschiedenis des vaderlands (1837–1846). In het eerste artikel van het tijdschrift met de titel ‘Over
den oorsprong, den aert, en de natuerlyke vorming der Nederduitsche tael’ levert
hij uitvoerig argumenten om het woord Nederduitsch te gebruiken.14 Nederduitsch is voor hem de tak van de Germaanse taalfamilie die het Vlaams, Hollands en Nederlands en het Platduits insluit.15
Jacob Grimms gebruik van het woord niederdeutsch kan op grond van het
veelvuldig gebruik in het Nederlandse taalgebied, als term voor het Nederlands
in de eerste decennia van de negentiende eeuw, niet als argument gelden dat Jacob Grimm het Nederlands gering zou hebben geschat. Integendeel, hij kan zelfs
als ijveraar voor het Nederlands worden beschouwd. Over literair-historische en
taalkundige kwesties van het Nederlandse taalgebied hebben zowel Jacob als
Wilhelm Grimm met Nederlandse en Belgische collega’s uitvoerig gecorrespondeerd; in totaal hebben zij in vijftig jaar met (minstens) 36 Nederlandse en Belgi-

12
13
14

15

J. LEERSSEN, De bronnen van het vaderland. Taal, literatuur en afbakening van Nederland, Nijmegen 2006, p. 47, 51.
J. GRIMM, Geschichte der deutschen Sprache, p. 548.
J.F. WILLEMS, Over den oorsprong, den aert, en de natuerlyke vorming der Nederduitsche tael, in: J.F. WILLEMS (red.), Belgisch museum voor de Nederduitsche taelen letterkunde en de geschiedenis des vaderlands 1 (1837), p. 3–20. Zie: <http://
www.dbnl.org/tekst/will028belg01_01/> (12.12.2008), p. 1.
‘Door Nederduitsch versta ik dien byzonderen hoofdtak der algemeene duitsche tael,
welke het Vlaemsch en Hollandsch, of het zoogenaemde Nederlandsch, midsgaders
het Platduitsch der Nedersaksische en Rhynlandsche provincien, in zich sluit’, in: J.F.
WILLEMS, Over den oorsprong, den aert, en de natuerlyke vorming der Nederduitsche
tael, p. 6. Voor andere voorbeelden zie J. LEERSSEN, De bronnen van het vaderland,
p. 47–48. Zie ook K.P. LANGE, Nederlandsch und Nederduitsch, in: M. PRANGEL/H.
WESTHEIDE (red.), Duitsland in Nederland. Groningen 1988. In het vervolg zal ik de
huidige benaming Nederlands voor de taal in het hele Nederlandstalige gebied handhaven.
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sche collega’s meer dan 260 brieven uitgewisseld (zie bijlage).16 De correspondentie tussen Jacob Grimm en zijn Nederlandse collega’s kan op deze manier als
een bouwsteen voor de wetenschapsgeschiedenis fungeren en als het voorinstitutionele begin van de neerlandistiek extra muros gelden.
In mijn bijdrage zal ik mij op Jacob Grimms betekenis voor de neerlandistiek
en in het bijzonder de vroege Nederlandse letterkunde concentreren, zoals die in
de eerste decennia van zijn correspondentie met Nederlandse en Vlaamse collega’s tot uitdrukking komt.17 Uitgaand van het begin van de correspondentie met
Hendrik van Wijn (1740–1831) en Hendrik Tydeman (1778–1863) zal ik kijken
naar de plotselinge interesse voor Grimm van belangrijke Nederlandse wetenschappelijke instellingen vanaf 1812. Enkele aspecten van Jacob Grimms correspondentie met J.F. Willems brengen zijn niet nalatende aansporing voor zijn collega’s in de jaren ’30 tot uitdrukking. Deze culmineert in de erkenning van
Grimms inzet voor de Nederlandse taal- en letterkunde door de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde in 1863.
Het eerste contact met een Nederlandse collega gaat in 1810 uit van de 25-jarige Jacob Grimm in een letter aan Hendrik van Wijn, nadat Jacob diens Letterkundige avondstonden had gelezen, een literatuurgeschiedenis in dialoogvorm,
verschenen in 1800.18 Aangezien Jacob Grimm zich in de studie van de Nederlandse volksliteratuur wil verdiepen, die, zo beargumenteert hij in de in het
Latijn geschreven brief, in de dertiende en veertiende eeuw floreerde, verzoekt
hij op 23 juli 1810 Van Wijn om nadere informatie over 10 volksboeken:
1) Margareta van Limburgh, 2) de ridder med de zwaan, 3) Virgilius &
Salomon, 4) seven mestere, 5) Karel & Elegast, 6) huyghe van bordeus, 7)
Rykaert sonder vrese, 8) heemskinder, 9) Zegelyn van Jerusalem, 10) Ulespygl.19
16
17

18

19

Deze brieven zal ik in het kader van de reeks Briefwechsel der Brüder Jacob und
Wilhelm Grimm. Kritische Ausgabe in Einzelbänden (zie voor nadere informatie
<www.grimmnetz.de>) uitgeven.
Zijn taalkundige verdiensten zijn reeds in de negentiende en in het begin van de twintigste eeuw door verschillende academische toespraken in Nederland gewaardeerd: in
1881 door B. Sijmons over Jacob Grimm als schepper van de historische taalwetenschap aan de universiteit Groningen, in 1902 door H. Kern over Jacob Grimms invloed op de Nederlandse taalwetenschap aan de universiteit in Leiden en in 1924 door
J.M.N. Kapteyn over Grimms onderzoek naar de Germaanse en Hoogduitse klankverschuiving aan de universiteit in Groningen.
H. VAN WIJN, Historische en Letterkundige Avondstonden ter opheldering van eenige
zeden der Nederlanderen; byzonderlyk in derzelver daaglyksch en huislyk leeven; en
van den stand der Nederduitsche dichtkunde, sedert de vroegste tyden, tot aan het
begin der zestiende eeuwe, Amsterdam 1800.
‘Cum vero praesertim poesos hollandicae, quae seculo 13 et 14mo floruit, institutum
omnemque pariter rationem percognoscere cuperem’. Een overzicht van de teksttradities bieden: L. DEBAENE, De Nederlandse volksboeken. Ontstaan en geschiedenis
van de Nederlandse prozaromans gedrukt tussen 1475 en 1540, Hulst 1977; W.P.
GERRITSEN/A.G. VAN MELLE (red.), A Dictionary of Medieval Heroes. Characters in
Medieval Narrative Traditions and their Afterlife in Literature, Theatre and the
Visual Arts. Woodbridge 1998; K.TH. GAEDERTZ (red.), Briefwechsel von Jacob
Grimm und Hoffmann von Fallersleben mit Hendrik van Wijn, Bremen 1888, p. 5.
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Deze volksboeken waren aan het einde van de vijftiende en het begin van de
zestiende eeuw heel populair. Enkele ervan, zoals de Historie van den vier
Heemskinderen, verschenen in ca. 1490, behoorden tot de eerste gedrukte
romans in de Nederlandse literatuur.20 Herdrukken verschenen in de volgende
eeuwen voortdurend, zoals van de Margareta van Limburg, die tot het begin van
de negentiende eeuw minstens 12 keer werd gedrukt (1544, 1590, 1662, 1739,
1770 (twee keer), 1773, ca. 1780 (twee keer), 1785, 1798, ca. 1805).21
Jacob Grimm begint de correspondentie voor eigen doeleinden en met de belangstelling voor de Nederlandse literaire teksten uit het verleden zodat deze niet
verloren gaan. Op grond van deze beweegredenen kan men Jacob Grimm de
eerste extramurale pionier op het gebied van de Nederlandse letterkunde noemen. Weliswaar krijgt Jacob Grimm op zijn brief aan Van Wijn geen antwoord,
maar in april 1811 zoekt hij op een andere manier contact met Nederlanders, deze keer via zijn leermeester, de hoogleraar rechten in Marburg, Carl von Savigny
(1779–1861). Deze correspondeert met H.W. Tydeman,22 die in Groningen en
Leiden rechten had gestudeerd en in 1799 een proefschrift over het recht bij
Cicero had afgerond. Hij werd in 1802 hoogleraar aan het atheneum in Deventer
en in 1803 aan de universiteit in Franeker. Grimm moet opnieuw om informatie
over volksboeken hebben gevraagd – de brief is helaas verloren gegaan. Tydeman antwoordt vrij snel – helaas is deze brief eveneens verloren gegaan, maar
gelukkig beschikken we over een samenvatting door Wilhelm Grimm in een
brief aan zijn broer op 6 juni 1811:
Von Profeßor H.W. Tydeman s.l. & a. aber nach dem Poststempel aus Franeker. Ein
holländ. kritzelicher Brief an den Wel Edelezeer geleerde Heer. Savigny habe an ihn
wegen der holländ. Volksb. für dich geschrieben, die gingen ihn noch näher an als
Savigny glaube, er habe auf die altholl. Literatur einige Mühe verwendet, er sey Correspondent der zweiten Claße des holl. Instituts (für Sprache und Geschichte) und
sein Vater Bibliothekar der Univ. zu Leiden. Er habe in einem Journal auf Görres
Buch über die Vb. seine Landsleute aufmerksam gemacht. und er hoffe die Post solle
dir werth seyn, dass er recht gern die Commission übernehmen, und du dich an niemand anders wenden mögest, doch mögten 2-3 Monate drauf gehen eh er in Person
in Amstd. u. Rtterdam die ganze Masse dieser Bücher aufkaufen könne [...] Auch
könne er in Rotterd. dem Sohn von dem Vf. des großen holländ. Wörterbuchs, Weiland, Commission geben. [...] Es sei ihm angenehm, wenn er dir ferner dienen könne
und du mögest über ihn disponiren. Er schreibe holländisch, das du gemächlich ver-

20

21
22

R. SCHLUSEMANN, Die edele coninc Karel? Zum Karlsbild in der niederländischen
und deutschen Renout/Reinolt-Tradition, in: F.-R. ERKENS (red.), Karl der Große und
das Erbe der Kulturen. Akten des 8. Symposiums des Mediävistenverbandes Leipzig
15.–18. März 1999, Berlin 2001, p. 294–313.
R. SCHLUSEMANN, Schoone Historien. Literarische Netzwerke in ‘duytschen’ Landen
am Beispiel der Retextualisierung der Margriete van Limborch, Münster 2006 (Ms.).
De brieven van Tydeman aan Savigny in de universiteitsbibliotheek Marburg zijn
digitaal toegankelijk (siehe: <http://savigny.ub.uni-marburg.de/db/> (12.12.2008).
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stehen werdest, und du mögest deutsch schreiben, aber naar liefft mit cursiv Schrift.
[...] Ik heb de eer met de hoigste achting te zyn.23

Op 1 juli 1811 reageert Jacob Grimm in zijn brief aan Tydeman heel enthousiast:
Nach so viel vergeblichen Versuchen bin ich nun endlich an einen Gelehrten gekommen, den ich seither blos aus schätzbaren Arbeiten ganz anderer Art kannte, als
denen welche mein Studium der Poesie und Geschichte des Mittelalters berühren
konnten. [...]
nun aber nehme ich mit Vergnügen wahr, dass ihm das Verstehen des Alten nicht die
Lust verdorben habe an dem Nationalen, das in seiner Unscheinbarkeit unserm herz,
ja unserm Verständnis fast noch näher liegt; hätten nur einige der grossen Männer
Deutschlands und Hollands im 16 u. 17 Jahrhundert dafür Sinn gehabt, so würden
wir nicht den Untergang so manches unwiderbringlichen Monuments bedauern müssen und noch zu reicheren, erfreuenderen Resultaten kommen können. Wie die altholländische Sprache, so ist auch Ihre ganze altvaterländische Literatur und Poesie
mit der deutschen eng verbunden und zusammenhängend.24

Hij vraagt Tydeman om informatie over collecties van Nederlandse manuscripten, om volksboeken te kopen en hij belooft de uitgaven snel te betalen. Weer
ongeveer een maand later, op 12 augustus, stuurt Tydeman 22 volksboeken. Tevens stelt hij aan Jacob Grimm voor een oproep in het tijdschrift Algemene
Konst- en Letterbode te plaatsen. Tydeman biedt aan een in het Duits geschreven
oproep in het Nederlands te vertalen. Al in zijn volgende brief aan Tydeman (29
augustus 1811) stuurt Grimm een oproep van vier pagina’s mee die op 22 november in Tydemans vertaling in de Algemene Konst- en Letterbode verschijnt.
In zijn aan de ‘Kenners en liefhebbers der oude Nederlandsche letterkunde en
dichtkunst’ gerichte oproep legt Grimm uit dat hij van plan is om een geschiedenis ‘der Oud-Duitsche poëzie’ te schrijven. Hij benadrukt dat de werkzaamheden voor de Nederlandse literatuur geïntensiveerd moeten worden, voordat er
nog meer overblijfselen van de waardevolle literaire documenten vernietigd worden:
De Nederlandsche taal, zoo wel de Vlaamsche als de Hollandsche, is, van hoe hoogere oudheid, des te nader aan de overige Duitsche talen verwant, en even eens is het
met onze oude Letterkunde en Dichtkunst gelegen; alles helpt, ondersteunt en verklaart zich wederkeerig. Het gene is geschied is door eenen Huydecoper, Lelyveld,
van Wyn en anderen, die de redding en opheldering der oude Hollandsche Letterkunde tot het geliefkoosde onderwerp van hunne geleerde vlyt gemaakt hebben, verdient
veel achting en lof, maar schynt yveriger navolging en voortzetting en uitbreiding te
verdienen. 25
23
24
25

H. RÖLLEKE (red.), Briefwechsel zwischen Jacob und Wilhelm Grimm. Herausgegeben von Heinz Rölleke, Stuttgart 2001, p. 223.
A. REIFFERSCHEID (red.), Briefe von Jakob Grimm an Hendrik Willem Tydeman. Mit
einem Anhange und Anmerkungen, Heilbronn 1883, p. 1.
J. GRIMM, Aan Kenners en Liefhebbers der oude Nederlandsche Letterkunde en
Dichtkunst, in: Algemeene Konst- en Letterbode 1 (1811), p. 327–330, hier p. 327.
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Grimm moedigt zijn collega’s aan er echt werk van te maken, omdat hij vreest
dat al tien jaar later veel documenten van het literaire verleden verloren zijn.
Concreet verzoekt Grimm 1. ‘om meedeling of aanwyzing van alle Nederduitsche handschriften; [...] opgave van alle andere verhalende gedichten’; 2.
‘om meededeling van alle in handschrift of in zeldzamen druk of in den mond
van oude lieden nog voorhandene Volksliederen’ en 3. ‘om handschriften van
een oud-Hollandsch rymgedicht van Reinaert de Vos.’26
Er was, zover bekend, geen reactie van de Nederlandse kant, wel gaat de correspondentie met Tydeman intensief verder en Tydeman stuurt de oproep ook direct aan de Maatschappij der Nederlandse letterkunde in Leiden en aan de Tweede Klasse van het Hollandse Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en
Schoone Kunsten, de huidige Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, in Amsterdam.27 Kort na het verschijnen van de oproep, in december
1811, informeert Jacob Grimm Tydeman over een voor de Nederlandse letterkunde van de middeleeuwen tegenwoordig nog heel belangrijk handschrift, het
zogenaamde Comburgse handschrift dat in het plaatsje Comburg in de buurt van
Stuttgart is gevonden.28 In de codex die tussen 1380 en 1425 werd geschreven en
uit 346 bladeren bestaat, zijn meer dan 50 Nederlandse teksten bewaard, o.a.
Willems Van den vos Reynaerde, Jacob van Maerlants Vorstenspiegel Heimelijkheid der heimelijkheden en de droomallegorie Roman van de roos.29 In zijn brief
aan Tydeman noemt Grimm behalve deze teksten nog expliciet een lied, een gebed aan Maria, het boek van zeden, Cato’s lessen en de legende van Brandaan.30
Al in de Algemeene Konst- en Letterbode van 17 januari 1812 maakt Tydeman
het bestaan van het handschrift bekend.
Nu worden zich verschillende Nederlandse academische instellingen van
Grimms betekenis voor de Nederlandse letterkunde bewust. Op 6 februari 1812
26

27
28

29
30

Tydeman voegt er onderaan aan toe dat voor het gemak berichten ook aan hemzelf,
aan de Th. van Swinderen in Groningen of aan de heer Brave, boekhandelaar in Amsterdam, doorgegeven kunnen worden. J. GRIMM, Aan Kenners en Liefhebbers der
oude Nederlandsche Letterkunde en Dichtkunst, p. 330.
E. MARTIN, H.W. Tydeman und J. Grimm. Anzeiger für deutsches Alterthum und
deutsche Literatur 10 (1884), p. 160–184, hier p. 166.
Grimm zegt er niet bij dat Friedrich David Gräter (1768–1830) het handschrift in 1805
heeft gevonden en dat hij al met de heer Gräter over het handschrift heeft gecorrespondeerd, o.a. schrijft Gräter aan Grimm in een brief van 1 juli 1811: ‘Wissen Sie denn
oder wissen Sie es nicht, dass ich die erste Handschrift des Reineke Fuchs in einem
flammändischen Codex der Comburger Stiftsbibliothek schon vor mehreren Jahren
entdeckt und in einem meiner Programme über die Merkwürdigkeiten der Comburger
Bibliothek Proben davon gegeben habe.’ In de brief aan Grimm verwijst Gräter naar
zijn berichtgevingen in de ‘Hefte’, in: F.D. GRÄTER, Über die Merkwürdigkeiten der
Comburger Bibliothek. Schwäbisch Hall 1805–1809; H. FISCHER (red.), Briefwechsel
zwischen Jacob Grimm und Friedrich David Gräter, Heilbronn 1877, brief 18.
Alle teksten van het handschrift zijn uitgegeven door: H. BRINKMAN/J.SCHENKEL,
(red.), Het Comburgse handschrift (Hs. Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek
cod. poet. et phil. 2/22), Hilversum 1997.
A. REIFFERSCHEID (red.), Briefe von Jakob Grimm an Hendrik Willem Tydeman,
p. 20.
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stuurt Willem Bilderdijk in zijn functie als secretaris van de Tweede Klasse van het
Hollandse Instituut aan Grimm een brief van vier pagina’s die als volgt begint:31
Mijn Heer,
Hoe zeer de Tweede Klasse van het Hollandsche Instituut, uit hoofde der geringe uitgebreidheid onzer taal, zich ten regel stelt, aan Buitenlandsche geleerden, in het
fransch (als thands algemeen en heerschend) te schrijven, geloof ik echter voor ditmaal, van dit haar gebruik te moeten afgaan, daar ik de eer heb my tot iemand te
wenden wiens kundigheden en liefhebbery de Nederlandsche Letteroudheden in den
ruimsten omvang bevatten; en wiens gevestigden roem in dit vak ik zou schijnen de
wantrouwen, met ten zijnen opzichte van den tongval onzes Vaderlands aftegaan.
Ontvang dus, Hooggeleerde Heer, dit mijn schrijven in de Hollandsche spraak, als
eene hulde die U toekoomt, en vergun my, U de gevoelens der Klasse, uit wier naam
en last ik de pen voere, onvertolkt te mogen overbrengen.
Zy heeft, Hooggeleerde Heer, niet onverschillig kunnen zijn by de mededeeling door
U gedaan van eene zoo belangrijke ontdekking voor ons, als die van de Oud-nederduitsche stukken die de vlijt van den Heer Gräter te Komburg in Zwaben heeft opgespoord, en waarvan door den Heer Tydeman aan het Hollandsch algemeen een
bericht is gegeven, voor`t welke wy aan U gehouden zijn. Zy heeft met genoegen
ontwaard, dat het eerste dier handschriften (een nog onbekend Reintje de Vos) door
den Heer Gräter staat uitgegeven te worden; maar zy kan niet afzijn, een even groot
belang in de overige te stellen. Inzonderheid zijn het de Maerlant en De rose, die, onder deze, hare aandacht hoofdzakelijk tot zich trekken.32

Uit de vleiende brief blijkt de waardering voor Grimm als deskundige op het gebied van het Nederlands en de oude Nederlandse literatuur als ook het grote belang van het Instituut voor het in Comburg ontdekte manuscript. In het vervolg
van zijn brief beargumenteert Bilderdijk dat het in 1808 opgerichte Instituut al
veel voor de Nederlandse letterkunde heeft gedaan en hij benadrukt dat hij zelf
bezig is met een uitgave van Maerlant’s Spieghel historiael (samen met Jan
Steenwinkel).33 Hij vraagt aan Grimm om als tussenpersoon te fungeren zodat de
Tweede Klasse het manuscript zou kunnen verkrijgen en, als dat niet lukt, vooral
Maerlants Heimelijkheid en de Roos, of op zijn minst een ‘afschrift’ ervan: ‘en
zulks, of (als ons liefst zou zijn) bij overzending onder behoorlijk renversal en
borgtocht, gelijk dit gebruikelijk en recht is; of, ten allerminste, by wege van
afschrift: omtrent hetwelk een of ander ik gelast ben, met Uw Hooggeleerde in
alle byzonderheden van schikking en overeenkomst te treden.’34 Aangezien de
relatie tussen Grimm en Gräter in deze fase steeds meer gekenmerkt is door een

31
32
33
34

De volledige brief die nog niet uitgegeven is, verschijnt in de uitgave van de briefwisseling van Jacob en Wilhelm Grimm met Nederlanders en Belgen (Schlusemann,
in voorbereiding). Onderstrepingen zijn door Bilderdijk zelf aangebracht.
W. Bilderdijk aan J. Grimm, 6 februari 1812, Berlin, SBPK, Nachlass Grimm 807, p. 1.
Zie J. STEENWINCKEL/W. BILDERDIJK (red.), Spiegel historiael of Rijmkronijk van Jacob van Maerlant, part 3, with annotations by J. STEENWINKEL, with a preface and annotations by Willem Bilderdijk, Amsterdam 1812.
Berlin, SBPK, Nachlass Grimm, 807, p. 2.
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‘Hinhaltetaktik’35 van de kant van Gräter is het voor Grimm niet mogelijk om
aan de vraag te voldoen.36
Behalve dat hij de verblijfplaats van het Comburgse manuscript bekend maakt,
speelt Jacob Grimm in het tweede decennium van de negentiende eeuw een belangrijke rol voor de Nederlandse filologie aangezien hij Nederlandse collega-wetenschappers aanmoedigt tot het verzamelen van waardevolle geschriften uit de
middeleeuwen. Hij stelt voor een genootschap te vormen met het doel de belangrijke overblijfselen van de ‘oude poëzie, taal en geschiedenis’ uit te geven:
Das allerbeste wäre freilich, wenn sich eine Gesellschaft holländischer Gelehrten
vereinigte, alle etwas bedeutenden Überbleibsel alter Poesie, Sprache und Geschichte
mittelst eines eigenen Journals in ungezwungener Form und Folge, ohne alle Noten
vorerst als bloses Material drucken zu lassen. Dergleichen würde jetzt auch in
Deutschland abgesetzt werden. Ist aber irgend Rechnung zu machen, dass es geschehe?37

Keer op keer benadrukt hij het belang van tekstuitgaven van belangrijke Nederlandse werken uit de middeleeuwen, zodat de oude teksten niet verloren gaan en
voor verder onderzoek beschikbaar zijn:
möchte doch aus v. Wyns Vorhaben, (Avondstond. 2. 174. 75.) den Ferguut und Esopet, nebst andern poetischen Denkmälern des 14 u. 15. Jh. zu ediren, etwas geworden
seyn! oder ist dazu noch Hoffnung vorhanden? im gegentheiligen Fall: würde eine
correcte und genaue Abschrift des Ferguut, der mich am meisten interessirt,
schwierig und kostspielig seyn? Eile hat es auf keinen Fall damit. Ausserdem
verdienten noch Dirks von Assenede Floris & Blanchefleur und der so seltene Druck
von Karel end Elegast einen Abdruck, von lezterem gibt van Wyn 1. 308-12 einen
Auszug, hat aber die literarischen Beziehungen übersehen, welche ich neulich im
zweiten Band des altdeutschen Museum, Berlin b. Unger 1811 p. 226-36 nachgewiesen habe.38

Uit deze brieven blijkt Grimms grote belangstelling voor en zijn kennis van de
Nederlandse literatuur zowel als zijn kundigheid m.b.t. lancunes op het gebied
van de Nederlandse filologie. In de volgende decennia worden een aantal door
Jacob Grimm voorgestelde teksten uitgegeven, onder anderen in 1819 de Eso-

35
36

37
38

Over de toenemend slechte verhouding tussen Grimm en Gräter zie L. BLUHM, Die
Brüder Grimm und der Beginn der Deutschen Philologie, p. 251–275, hier vooral
p. 266–267.
Terwijl J. Grimm in zijn brief van 9 maart 1812 aan Tydeman nog optimistisch is dat
hij succesvol kan ageren (A. REIFFERSCHEID (red.), Briefe von Jakob Grimm an
Hendrik Willem Tydeman, p. 21), begint hij zijn brief aan Tydeman van 25 mei 1812
met de mededeling dat de ‘Mittheilung [des Comburger Ms., R.S.] Schwierigkeiten
macht’ (IBIDEM, p. 33).
IBIDEM, p. 8.
IBIDEM, p. 7.
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pet,39 in 1836 Floris ende Blancefloer van Diederic van Assenede en Karel ende
Elegast,40 in 1838 Ferguut41 en in 1857 Maerlants gedichten Wapen Martijn en
Verkeerde Martijn.42
Na de bekendmaking van het handschrift in Comburg waarderen verschillende
Nederlandse academische instellingen Grimms verdiensten voor het Nederlands
officieel. Al op 27 februari 1812 wordt hij benoemd tot corresponderend lid van
de Tweede Klasse van het Hollandse Instituut. Willem Bilderdijk deelt in een
brief van 1 maart 1812 de beslissing mee.43
Monsieur!
J’ai l’honneur de vous rennoncer que dans la séance du 27 dernier, la seconde classe
de l’Institut Hollandais Vous a élu Membre Correspondent. C’est un hommage,
Monsieur, par lequel Elle a cru s’honorer en s’associant un savant de Vos merites; et
l’interêt particulier que Vous mettez dans l’étude de notre langue nous fait espérer,
que Vous l’agréerez comme une distinction de sa part, que Vous était duë. Permettez,
Monsieur, qu’en Vous offrant les sentiments réunis de toute la Classe, & y joigne
l’insurance la plus positive de la haute consideration avec la quelle j’ai l’honneur de
Nous sa luer.
Dans l’absence de Secretaire perpetuel
Bilderdijk

Een jaar later, in juli 1813, benoemt de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde Jacob Grimm voor zijn verdiensten voor de wetenschap tot lid:
Hoog Geleerde Heer
De Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leyden in hare laatste algemeene
Vergadering, uit hoofde van Uwe kunde en verdiensten in het vak van wetenschap,
aan wiens voortdurende bevordering zy zich geheel toewydt, UHGel. tot haar Medelid verkoren hebbende, heb ik de eer UHGel. van deeze benoeming kennis te geven;
niet twyfelende of UHGel. zult U deze keure laten welgevallen.
39
40

41
42
43

J.A. CLIGNETT (red.), Bijdragen tot de oude Nederlandsche Letterkunde, ’s-Gravenhage 1819; eveneens met De oude Hollandse dronk als ook Willem van Hildegaersberch, Van Sinte Gheertruden min.
A.H. HOFFMANN VON FALLERSLEBEN (red.), Floris ende Blancefloer door Diederic
van Assenede (Horae Belgicae 3), Leipzig 1836a; A.H. HOFFMANN VON FALLERSLEBEN (red.), Caerl ende Elegast (Horae Belgicae 4), Leipzig 1836b. Kort daarna verschenen van de hand van Hoffmann edities van Lantsloot (A.H. HOFFMANN VON FALLERSLEBEN (red.), Lantsloot ende die scone Sandrijn. Renout van Montalbaen (Horae
Belgicae 5), Breslau 1837) en van de Abele Spelen (A.H. HOFFMANN VON FALLERSLEBEN (red.), Altniederländische Schaubühne. Abele spelen ende Sotternien (Horae
Belgicae 6), Breslau 1838). Al in 1833 had hij Nederlandse volksliederen uitgegeven
(A.H. HOFFMANN VON FALLERSLEBEN (red.), Holländische Volkslieder. Mit einer Musikbeilage, gesammelt und erläutert von A.H. v. F. (Horae Belgicae 2), Breslau 1833).
De edities zijn allemaal via www.dbnl.nl beschikbaar.
L.G. VISSCHER (red.), Ferguut, Ridderroman uit den Fabelkring van de Ronde Tafel,
Utrecht 1838.
E. VERWIJS (red.), Jacob van Maerlant’s Wapene Martijn, met de vervolgen, Deventer
1857.
Berlin, SBPK, Nachlass Grimm 807, p. 1.
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De Maatschappij in Uwe genegende medewerking aanbevelende heb ik de eer my te
noemen.
Hoog Geleerde Heer
Leyden den UHGeldn Dienaar
13 July 1813
C.H. Kneppelhout
Briefschrijver44

In iets meer dan twee jaar wordt Jacob Grimm, op wiens eerste brief Hendrik
van Wijn niet reageerde, via zijn correspondentie met H.W. Tydeman een in
Nederland erkende neerlandicus extra muros, die door de vooraanstaande wetenschappelijke instellingen vanwege zijn verdiensten voor de Neerlandistiek wordt
erkend. In 1813, zo kan men stellen, is hij de belangrijkste buitenlandse wetenschapper die zich met Nederlandse filologie bezighoudt en in zijn brieven en oproepen zijn collega’s in Nederland aanmoedigt hun bronnen uit te geven en er
studies aan te wijden.45
Met collega’s in het zuiden ontwikkelt zich pas 20 jaar later een intensieve
briefwisseling waarop ik nu kort zal ingaan. Jan Frans Willems (1793–1846)
stuurt Grimm aan het einde van 1834 zijn ‘verhandelingen’ over het Nederlands
– deze brief is niet bewaard.46 Al in zijn eerste antwoordbrief van 14 december
1834 herinnert Grimm aan de woorden in zijn voorwoord bij Reinhart Fuchs dat
de Belgen hun moedertaal vergeten.47 Zij hebben volgens hem Maerlants werken
44
45

46

47

Berlin, SBPK, Nachlass Grimm 1230, p. 1.
Op 5 mei 1815 stuurt hij ook aan Tydeman de beroemde circularbrief, waarin hij over
het bestaan van een nieuwe stichting schrijft die het doel heeft alles wat ‘von Lied
und von Sage vorhanden ist, zu retten und zu bewahren’ (A. REIFFERSCHEID (red.),
Briefe von Jakob Grimm an Hendrik Willem Tydeman, pp. 56–59). In zijn begeleidende brief aan Tydeman benadrukt Grimm nog een keer het belang ervan: ‘In der
Absicht, dass in Niederland u Holland vor allen Dingen reichlich gesammelt werden
müsste und da ich über den Gegenstand selbst schon mehrmals mich mit Ihnen
unterhalten hatte, bin ich so frei gewesen, Ihnen einen solchen Brief zuzuschreiben
und 5 andere Exemplare mitzuschicken, welche Sie an solche, die Ihnen in Holland
am empfänglichsten für unsern Zweck zu seyn scheinen, gütigst in Ihrem Namen
weiter austheilen möchten.’ (A. REIFFERSCHEID (red.), Briefe von Jakob Grimm an
Hendrik Willem Tydeman, p. 53).
Op grond van Grimms antwoord in zijn brief aan Willems op 14 december 1834 moet
Willems de brief voor deze datum hebben geschreven (W. DE VREESE (red.), Briefwisseling van Jan Frans Willems en Jacob Grimm, in: A. BÖMER/J. KIRCHNER (red.),
Mittelalterliche Handschriften. Paläographie, kunsthistorische, literarische und bibliotheksgeschichtliche Untersuchungen. Festgabe zum 60. Geburtstag von Hermann
Degering. Hildesheim/New York 1926, pp. 264–295, hier p. 266). De ‘verhandelingen’ zijn de afleveringen, verschenen van 1819 tot 1824, van Willems’ Verhandeling over de Nederduytsche Tael- en Letterkunde.
‘Zwar geht diese alte dichtung zunächst die Belgier an, doch wer hat bei Ihnen seit
jahrhunderten anhänglichkeit und theilnahme für ihre Muttersprache getroffen?
innerste selbstvergessenheit rächt sich allerenden: aus dieser schönen gegend, wo im
mittelalter auch die poesie wohnte, ist sie lange schon fortgezogen und entwichen’
(voorrede in J. GRIMM, Reinhart Fuchs, Berlin 1834); W. DE VREESE (red.), Briefwisseling van Jan Frans Willems en Jacob Grimm, p. 266.
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eeuwenlang in het stof laten liggen.48 Maar hij voegt eraan toe dat het niet te laat
is om er werk van te maken de teksten uit te geven. In zijn tweede brief aan Willems van 15 april 1835 maakt hij concrete suggesties:
Willkommen wäre eine in Belgien erscheinende ausgabe von Maerlant; in Holland
ist jetzt geringe aussicht dazu. Vorerst aber müste man drucken, was in Holland noch
nicht erschien: Naturen bloeme, rîmbibel & c aber die besten hss. werden freilich in
Holland liegen.49

Grimm suggereert bovendien ook historische studies te schrijven en een compleet Vlaams woordenboek voor te bereiden. Willems waardering voor Grimm
blijkt als hij in zijn Reinaert-uitgave zelfs Grimms woorden van de nalatigheid
van de Belgen over hun geringe belangstelling voor hun moedertaal citeert.50
Met Willems, die hij ook uitnodigt voor de eerste Germanistenversammlung
in Frankfurt, maar die helaas kort daarvoor overlijdt, verbindt Jacob Grimm een
lang durende vriendschap. In zijn toespraak op deze bijeenkomst looft hij Jan
Frans Willems met de volgende woorden, die tevens zijn eigen positie t.o.v. de
verhouding van het Nederlands en het Duits markeren:
wie gerne hätte ich an dieser stätte meinen edlen freund Willems aus Gent erblickt,
den im laufe des sommers ein allzu früher tod unerbittlich dahin raffte! ihm lag es
vor allem daran, das alte band zwischen hochdeutscher und niederdeutscher sprache
wieder zu festigen.51

Ook Willems zelf gebruikt de termin Nederduits voor het Nederlands zoals wij
aan het begin hebben gezien en hij is, zoals gezegd, niet de enige die deze term
voor de taal van het huidige Nederlandse taallandschap handhaaft. De Nederlandse taal die weliswaar een sterke band met de Duitse taal heeft, beschouwt
Grimm als zelfstandige eenheid, zoals in dezelfde toespraak tot uitdrukking
komt:
Nur in den Niederlanden hat sich bis heute eine eigenthümliche, unseren nordwesten
sichtbar schwächende gestaltung der sprache aufrecht erhalten, und nun schon seit
jahrhunderten ihren weg für sich eingeschlagen, der nicht selten zu anmutiger aussicht einladet. scheint es kaum möglich ihn wieder zu uns zurückzuführen, so bleibt
es desto wünschenswerther alle verbindungen zwischen ihm und unsrer bahn zu vervielfältigen. es gereicht uns zur groszen freude, dasz auch in dieser versammlung
48
49
50

51

W. DE VREESE (red.), Briefwisseling van Jan Frans Willems en Jacob Grimm, p. 268.
IBIDEM, p. 268.
‘De Belgen (zegt Grimm in zyne opdracht) hebben het meeste belang in den Reinaert;
doch wie heeft (vervolgt hij) sedert eeuwen by hen nog verknochtheid en belangstelling voor de moedertael aengetroffen? Diepe zelfsvergetenheid brengt allerwege hare
eigen straf mede: uit dit schoone Belgenland, alwaer in de middeleeuwen ook de
dichtkunst woonde, is sedert lang alle poësie verdwenen.’ (J.F. WILLEMS, Reinaert de
Vos, naer de oudste beryming door J.F. WILLEMS, Eecloo 1834, p. XI).
J. GRIMM, Kleinere Schriften. Recensionen und vermischte Aufsätze, Berlin 1884,
p. 558.
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mehrere niederländer zugegen sind, welche ihren eifer an den tag gelegt haben die
niederländische sprache in der weise, wie wir es in der hochdeutschen versuchen, geschichtlich zu erforschen.52

Door de Nederlanders zelf wordt Jacob Grimm in de negentiende eeuw hoog gewaardeerd zoals ook blijkt uit het erelidmaatschap dat hij in 1863 van de Maatschappij voor Nederlandse letterkunde ontvangt voor 50 jaar lidmaatschap.53
Zijn buitengewone verdiensten voor de Nederlandse taal- en letterkunde worden
expliciet benadrukt.
Ik kom tot een besluit: Jacob Grimm wordt in de negentiende eeuw in Nederland en België zeer hoog gewaardeerd voor zijn verdiensten voor de Nederlandse
taal- en letterkunde. Nederlands en Nederduitsch worden zowel door de moedertaalsprekers van het Nederlands als ook door Grimm vaak synoniem gebruikt.
Pas in de loop van de negentiende eeuw zal zich de term Nederlands doorzetten.
De beeldvorming over Jacob Grimm moet in die zin worden bijgezet dat hij zich
wel degelijk intensief en met grote ijver voor het Nederlands als Nederlands
heeft ingezet en dat de vooraanstaande wetenschappelijke instellingen zich door
zijn enthousiasme omtrent het bewaren van het culturele erfgoed hebben laten
beïnvloeden.
Op het gebied van de Nederlandse letteren informeert Grimm het Nederlandse
publiek over belangrijke vondsten in Duitsland en het Duitse publiek over belangrijke Nederlandse publicaties. Grimm moedigt voortdurend collega-wetenschappers in Nederland en België aan het bewaarde materiaal uit te geven, na te
vertellen en te bestuderen. Tevens stimuleert hij zijn collega’s in hun ijver voor
hun moedertaal niet na te laten en studies over hun taal en haar historische ontwikkeling te verrichten, en woordenboeken voor te bereiden. De eervolle benoeming in 1863 is te beschouwen als symbolisch teken voor het uiterst positieve
beeld over Jacob Grimm in de Lage Landen in de negentiende eeuw. Door de bestudering van zijn brieven en andere documenten kan de beeldvorming over
Jacob Grimms betekenis voor de neerlandistiek van de afgelopen decennia worden verrijkt met eigentijdse bronnen. De correspondentie levert een uiterst belangrijke bijdrage voor een nieuwe visie op zijn verdiensten als buitenlandse ambassadeur voor de intra- en extramurale neerlandistiek.

52
53

IBIDEM, p. 558.
Verslag van de vergadering: ‘Nadat de namen der nieuw verkozen Leden waren bekend gemaakt, stelt de Voorzitter voor, uit naam van het Bestuur, dat Jacob Grimm,
die juist 50 jaren lid is geweest dezer Maatschappij, tot eerelid zal worden benoemd,
als eene hulde aan zijne buitengewone verdiensten ook ten opzigte van de Nederlandsche Taal- en Letterkunde. Dit voorstel wordt met algemeene toejuiching ontvangen
en goedgekeurd, nadat het eenstemmig urgent was verklaard.’ <http://www.dbnl.
org/tekst/_jaa002186301_01/_jaa002186301_01_0008.htm>, p. 59 (08.05.2008).
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Bijlage: Chronologisch overzicht van de briefwisseling van Jacob en Wilhelm
Grimm met Nederlanders en Belgen (stand: mei 2008)

Van Wijn, Hendrik
Stratenus, Adam Anthony
Tydeman, Hendrik Willem
Bilderdijk, Willem
Kneppelhout, Cornelius J.
Scheltema, Jacobus
Siegenbeek, Matthijs
Ten Broecke Hoekstra, Albert
Reuvens, Caspar Jacob Christian
Wiselius, Samuel Iperuszoon
Westendorp, Nicolaas
Geel, Jacob
Halbertsma, Joost Hiddes
Buddingh, Derk
Willems, Jan Frans
Bolhuis, Joan Hugo
Van Westreenen van Tiellandt, W.H.J.
Hofstede de Groot, Petrus
De Reiffenberg, Frédéric-Auguste
Bormans, Jan Hendrik
Blommaert, Philip
Jonckbloet, Willem J.A.
Serrure, Constant Philip
Van den Bergh, Laurens Ph.C.
Noordewier, Michiel Jan
Grandgagnage, Charles
David, Johan Baptist
Backer, G.H.
De Vries, Matthias
Coussemaker, Charles Edmond
Van Duyse, Prudens
Van Reenen, Gerlach C.J., Minister
van Binnenlandse Zaken
Zwitsers, A.E.
Bodel Nijenhuis, Johannes Tiberius
Janssen, Leonhard J.F.
Du Rieu, Willem Nicolaas

Totaal

1810–1812
1811
1811–1834
1812–1818
1813
1813–1834
1814–1815
1815
1815
1816–1819
1822
1826
1830–1856
1834–1846
1834–1846
1836
1836–1837
1838
1839–1843
1841–1857
1842
1842–1856
1844
1846
1848–1853
1850
1851
1852
1852–1863
1853–1856
1853–1856
1853
1857
1859
1860
1863

van J./W. Grimm aan J./W. Grimm
2
1
–
1
36
31
8
14
–
1
6
12
–
2
5
2
–
3
2
4
–
1
–
1
12
16
2
1
18
17
–
1
–
3
–
1
1
2
2
2
–
1
4
6
–
2
1
1
–
2
1
–
–
1
1
–
9
14
1
2
1
2
1
1
–
1
1

–
–
1
–
1
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Summary
The correspondence between the exponents of Dutch and German philology
forms a very important source for research into the academic relations between
these two fields in the early 19th century. In particular the young Jacob Grimm
showed an eager interest in, and ensured active promotion of, Dutch language
and literature. This is revealed by his correspondence with several colleagues in
Belgium and the Netherlands such as Hendrik van Wijn, Willem Bilderdijk and
Jan Frans Willems. In numerous letters, he encouraged these and other colleagues not to lose any of their enthusiasm for their mother tongue and to study
their language and its historical development, edit Dutch literary works and
promote active research on these texts.
After Jacob Grimm spread the news of the discovery of the famous Comburg
manuscript, various Dutch institutions such as the Hollandse Instituut (the
predecessor of the Royal Academy of Sciences) and the Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde (Society of Dutch Literature) acknowledged his
importance, and this led to a number of honorary appointments.
Research into Jacob Grimm’s correspondence with the Dutch and the Belgians
sheds new light on him as the first foreign pioneer of studies of Dutch language
and literature, both within the Dutch-speaking regions and elsewhere. This
research thus forms an essential source for a more adequate view of early
academic relations between Dutch and German philology.

Zusammenfassung
Der Briefwechsel zwischen Vertretern der niederländischen und deutschen
Philologie ist eine sehr wichtige Quelle zur Erforschung der akademischen
Beziehungen dieser beiden Felder im frühen 19. Jahrhundert. Besonders der
junge Jacob Grimm interessierte sich sehr für die niederländische Sprache und
Literatur und setzte sich aktiv für deren Förderung ein. Dies geht aus seiner
Korrespondenz mit verschiedenen Kollegen in Belgien und den Niederlanden
wie z.B. Hendrik van Wijn, Willem Bilderdijk and Jan Frans Willems hervor. In
diversen Briefen mahnt er nämlich diese und andere Kollegen, die Begeisterung
für die eigene Muttersprache zu wahren, und ermuntert sie, ihre Sprache und
deren historische Entwicklung zu untersuchen, niederländische literarische
Werke herauszugeben und diese Texte aktiv zu erforschen.
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Nachdem Grimm die Nachricht der Entdeckung der berühmten Comburger
Handschrift verbreitet hatte, bestätigten verschiedene niederländische Institutionen wie das Hollandse Instituut (der Vorläufer der Königlichen Akademie
der Wissenschaften) und die Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
(Gesellschaft niederländischer Literatur) die Bedeutung dieser Entdeckung,
woraus sich für Grimm mehrere Berufungen in Ehrenämter ergaben.
Die Erforschung von Jacob Grimms Briefwechsel mit Niederländern und
Belgiern wirft ein neues Licht auf ihn als ersten auswärtigen Pionier bei der
Erforschung der niederländischen Sprache und Literatur, sowohl im niederländischen Sprachraum als auch außerhalb. Dieser Artikel kann somit zu einem
adäquateren Blick auf frühe akademische Beziehungen zwischen niederländischer und deutscher Philologie führen.

ANTOINET BRINK

Lilliputterlanden en goliathgedachten:
Portugal, Nederland en de neerlandistiek
In 2003 was het Nederlands de themataal tijdens de talenbeurs Expolíngua in
Lissabon. De openingslezing werd verzorgd door Gerrit Komrij en hij eindigde
zijn zeer prikkelende lezing als volgt:
Het is begrijpelijk dat lilliputters willen meestampen met hun grote broers, de olifanten. Financieel is dat het voordeligst en het maakt de imposantste indruk. Lilliputters hebben geen baat bij elkaars taal. Maar ze kunnen wel, in manifestaties als
deze, iets opsteken van elkaars dilemma’s.

De lilliputters, waarover Komrij hier spreekt, zijn Nederland en Portugal en deze
landen hebben volgens hem dus geen baat bij elkaars taal. Toch is er sprake van
een zekere traditie op het gebied van het neerlandistische onderwijs aan Portugese universiteiten.
In deze bijdrage zal ik trachten een overzicht van dat onderwijs te geven,
waarbij ik vooral wil onderzoeken hoe en waarom (en ook belangrijk: door wie)
het eerste docentschap Nederlands in Portugal is ontstaan. Daarna kijk ik wat
minder grondig naar het ontstaan van de andere docentschappen, om vervolgens
aandacht te besteden aan de vraag hoe het komt dat alle docentschappen Nederlands op dit moment kleiner en minder belangrijk zijn dan enkele jaren geleden.
Tevens wil ik aandacht besteden aan de vraag in hoeverre Portugezen en Portugal baat hebben bij kennis van de Nederlandse taal en ter afsluiting kijk ik naar
de toekomst.
Deze tekst is gebaseerd op verschillende bronnen: enkele artikelen verschenen
in o.a. Neerlandica Extra Muros van de IVN en Ons Erfdeel1, waarin de stand
van zaken van het Nederlands in Portugal, op het Iberische Schiereiland en in
Zuid-Europa wordt besproken, en op persoonlijke mededelingen van en gesprekken met al dan niet zijdelings betrokkenen: docenten en oud-docenten van de
verschillende docentschappen, (oud-)medewerkers van de Nederlandse Ambassade in Lissabon en medewerkers van de Nederlandse Taalunie. Ook heb ik inzage gekregen in persoonlijke correspondentie van docenten en in een dossier
met correspondentie van de Nederlandse Ambassade in Lissabon betreffende het
docentschap Nederlands in Lissabon.
1

J. KOCH, Nederlands in Zuid-Europa, in: NEM 3 (1995), p. 111–116; L. CRESPO FABIÃO, Het Nederlands hoger onderwijs in Portugal, in: W. THYS/J.M. JALINK (red.),
De Nederlandistiek in het buitenland. Het universitaire onderwijs in de Nederlandse
taal- en letterkunde, cultuur- en politieke geschiedenis buiten Nederland en België,
’s-Gravenhage 1967, p. 101–102; L. CRESPO FABIÃO, Het Nederlands in Portugal, in:
Ons Erfdeel 3 (1969), p. 19–22; J.A.S TROMP, Spanje en Portugal, in: Neerlandistiek
buiten Nederland en België. ’s Gravenhage/Hasselt 1982, p. 91–98.
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1

Het begin: Lissabon

De geschiedenis van de neerlandistiek in Portugal begint zichtbaar in het jaar
1965 op 10 december, toen het lectoraat Nederlandse Taal en Cultuur officieel
werd gepresenteerd aan de Universidade Clássica te Lissabon. De ceremonie
werd voorgezeten door de toenmalige ambassadeur van Nederland, drs. R. Flaes,
beter bekend onder zijn schrijverspseudoniem F.C. Terborgh. Maar het spreekt
vanzelf dat daar enig voorwerk aan vooraf gegaan is. De docent verbonden aan
dit nieuwe lectoraat was Luís Crespo Fabião. Eind jaren vijftig werd hij naar
Utrecht uitgezonden op initiatief en met een studiebeurs van het toenmalige
Instituto de Alta Cultura met de bedoeling de Nederlandse taal te leren, zodat hij
in een later stadium Nederlands op universitair niveau in Portugal zou kunnen
doceren. Dit Instituut voor Hoge Cultuur was in de jaren dertig opgericht om het
wetenschappelijk onderzoek in Portugal te stimuleren en te coördineren.
Maar wat was nu de concrete aanleiding om een lectoraat Nederlands op te
starten en Crespo Fabião naar Nederland te sturen? Het antwoord op deze vraag
vond ik in een fragment van een typoscript uit 1984 van prof. dr. Houwens Post,
een belangrijk lusitanist en de eerste buitengewoon hoogleraar Portugees aan het
Portugees, Spaans en Ibero-Amerikaans Instituut van de Universiteit van Utrecht.
In dat typoscript beschrijft hij de voorgeschiedenis als volgt: in 1956, het jaar van
zijn aanstelling aan de Universiteit van Utrecht, bezoekt hij de secretaris van het
Instituut voor Hoge Cultuur dat ik reeds noemde, om hem te bedanken voor het
feit dat het Instituut heen- én terugreis had betaald voor alle studenten van het
koor van de Letterenfaculteit van de Universiteit van Coïmbra voor een excursie
naar Nederland in het voorafgaande jaar. Ik neem aan dat de vakgroep Portugees
het verblijf in Nederland heeft geregeld en het programma voor het koor verzorgd heeft.
Als tegenprestatie van de vakgroep Portugees in Utrecht vraagt Houwens Post
de secretaris of het niet mogelijk zou zijn dat het Instituut een docentschap Nederlands zou oprichten aan de universiteit van Coïmbra of Lissabon. Hij vult dit
plan verder in en stelt voor een getalenteerde Portugese student te selecteren en
hem met een studiebeurs naar Nederland uit te zenden, zodat hij daar de Nederlandse taal zou kunnen studeren en tegelijkertijd het Nederlands zoals gebezigd
in het gewone dagelijkse leven zou kunnen analyseren. Dat leek hem de beste
manier waarop de geselecteerde persoon op een goede dag in staat zou zijn om
de Nederlandse taal en cultuur aan een Portugese universiteit te onderwijzen. De
secretaris beloofde na te denken over het probleem (zo staat het letterlijk in de
tekst) en te overleggen met de voorzitter en andere bestuursleden van het instituut.
Twee jaar lang hoorde Houwens Post niets meer over zijn voorstel. Maar dan,
eind januari 1959, ontvangt hij een telegram van de secretaris waarin hij de
komst van drs. Luis Crespo Fabião naar Utrecht aankondigt, en wel op 1 februari. Crespo Fabião is afgestudeerd in de Germaanse Filologie en komt met een
beurs naar Utrecht om Nederlands te leren. Fabião begint nog diezelfde week
met het volgen van colleges. Van 1962 tot 1965 is hij werkzaam als lector in de
Portugese taal aan de Universiteit van Utrecht. In 1965 keert hij terug naar
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Portugal en wordt hij benoemd tot lector in de Nederlandse taal- en letterkunde
aan de Universiteit van Lissabon.
Er is sprake van geweest dat het eerste lectoraat Nederlands in Coïmbra gevestigd zou worden. Coïmbra is immers de oudste universiteit van het land en
had een goede reputatie. Maar het werd Lissabon. Reden hiervoor was dat de beroemde Portugese historica prof. Virginia Rau, die zeer bevriend was met de
ambassadeur van Nederland, erop aandrong dat het docentschap in Lissabon zou
worden gevestigd. Dit gezien de vele documenten in het Nederlands die zich in
de Torre do Tombo, het nationaal archief van Portugal, zouden bevinden, betrekking hebbend op de handelsbetrekkingen tussen Nederland en Portugal in de
vijftiende en zestiende eeuw (dit was het specialisme van Prof. Rau), en het feit
dat er niemand was die die kon lezen. Virginia Rau was in die tijd directeur van
het Centro de Estudos Históricos dat ondergebracht was bij de Letterenfaculteit
van de Universiteit van Lissabon. Het lukte prof. Rau om het Instituto de Alta
Cultura te overtuigen van de noodzaak het lectoraat in Lissabon te vestigen.
Prof. Houwens Post die Coïmbra een warm hart toedroeg en Crespo Fabião die
in Coïmbra gestudeerd had en daar vele kennissen had, trokken aan het kortste
eind. Ik denk eigenlijk dat we dit besluit ook kunnen zien als een teken van het
omstreden centralisme van Lissabon.
In de eerste jaren ging het om een vrije cursus. Dat is een collegereeks die de
studenten niet verplicht zijn te volgen en die niet met een examen afgesloten
wordt. Een twintigtal studenten volgden deze cursus. Door de enorme bezieling
en filologische kennis van Crespo Fabião trokken de colleges Nederlands steeds
meer studenten. In 1972 vindt statusverheffing van het vak Nederlands plaats en
is Nederlands een officieel bijvak geworden. De studentenaantallen groeien en in
het begin van de jaren tachtig volgen gemiddeld zo’n tweehonderd studenten de
colleges Nederlands. Dit zijn de absolute topjaren, in ieder geval wat aantallen
betreft. Luis Crespo Fabião gaat in 1997 met pensioen en wordt opgevolgd door
Patricia Couto. Haar lukt het om een derde jaar Nederlands te creëren. Tijdens de
hervormingen voor de bamastructuur is er nog even sprake van een studie met
major Duits en minor Nederlands, maar dan sluit het docentschap aan het einde
van het academiejaar 2006–2007 vanwege bezuinigingsmaatregelen.

2

De andere docentschappen

Eind jaren zestig zijn er contacten tussen de Belgische ambassade, de Dienst
voor Internationale Culturele Betrekkingen in Brussel (bevoegd voor Vlaanderen), de Nederlandse ambassade en het Instituto de Alta Cultura met de bedoeling een docentschap Nederlands op te richten aan de nieuw te creëren letterenfaculteit in Porto. Dit in het kader van het Cultureel Verdrag tussen België en
Portugal. Binnen die faculteit zal een Germaans instituut gaan functioneren en
oprichting van dat instituut is hét moment om het Nederlands in Porto te introduceren. In februari 1971 laat het Instituut weten dat de letterenfaculteit het docentschap accepteert en dat het ten laste komt van België. De eerste docent zal
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Roza Huylebrouck zijn en zij komt in september 1973 in Porto aan. Haar kandidatuur heeft zij via de IVN gesteld. In een persoonlijke brief met een verslag
over die begintijd, schrijft zij me:
Ik moest in 1973 in Porto aankomen maar er was niets. Voor de Germaanse filologie
zijn de colleges met heel grote vertragingen begonnen: het prachtige oude huis in de
oude wijk van Porto was nog niet klaar (en kort daarna al te klein). Toen de revolutie
er was, stopte alles wat regelmatig was. Er kwam een tijd van studentenvergaderingen, voorstellen, stemmingen enzovoort.

Het waren woelige, onduidelijke jaren en pas in het academiejaar 1974–1975 begint Nederlands echt in Porto, kort na de Anjerrevolutie. Over haar werkomstandigheden zegt ze onder meer: ‘De Germaanse opleiding had nog geen echte
bibliotheek. We zaten in precaire, voorlopige gebouwen. In de rijke stadsbibliotheek regende het binnen. In het zaaltje van Nederlands trouwens ook.’
Door de jaren heen zijn er verschillende pogingen ondernomen om een docentschap Nederlands in Coïmbra op te richten. Het eerste docentschap, ingesteld in 1965, zou zoals gezegd óf in Lissabon óf in Coïmbra gaan functioneren.
In 1974 zien we een nieuwe poging om Nederlands in Coïmbra op te starten, ditmaal vanuit het docentschap Porto. In 1974–1975 komt prof. Thijs, voorzitter
van het IVN-bestuur, naar Porto en houdt een lezing. Hij heeft een onderhoud
met Oscar Lopes, de toenmalige voorzitter van het faculteitsbestuur, en gezamenlijk werken zij een voorstel uit, waarin Huylebrouck tegelijkertijd in Porto
én Coïmbra Nederlands zou doceren. Lopes neemt hierover contact op met collega’s in Coïmbra. Het verhaal gaat dat er vanuit Coïmbra een kaartje als antwoord
terugkomt, waarop men laat weten dat op dit moment de revolutie heel wat belangrijker is dan colleges Nederlands in Coïmbra.
Aan de universiteit van Coïmbra vond trouwens ook ‘de eerste ervaring in het
onderwijs van het Nederlands aan een [Portugese] universitaire instelling
[plaats].’2 Zoals ik al stelde, begon de geschiedenis van de neerlandistiek in 1965
in Lissabon met het pionierswerk van drs. Luis Crespo Fabião, maar in een
artikel van zijn hand uit 1969 geeft hij ‘de eer van het pionierschap als docent
voor het Nederlands in Portugal’3 aan prof. dr. M. de Jong, jarenlang verbonden
aan de Universiteit van Amsterdam als docent in de Portugese taal- en letterkunde. Fabião vermeldt dat deze bekende lusitanist in 1935 deelnam aan de zomercursus Portugees als vreemde taal aan de letterenfaculteit van de Universiteit van
Coïmbra die enkele weken duurde. In die tijd heeft hij op uitnodiging van een
bekende Portugese hoogleraar Germaanse filologie, prof. dr. J. Providência
Costa een zomercursus Nederlands verzorgd. Fabião vertelt hierover dat er een
stuk of acht voornamelijk vrouwelijke studenten deelnamen en dat een serie
kinderboekjes dienden als didactisch materiaal. Deze zomercursus krijgt geen

2
3

L. CRESPO FABIÃO, Het Nederlands in Portugal, p. 19.
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vervolg en een ‘lange, sombere stilte van precies dertig jaar daalde neer over deze incidentele poging.’4
Eind jaren tachtig kom ik naar Coïmbra, als laatstejaars studente Portugees
aan de letterenfaculteit van de Universiteit Utrecht, niet gehinderd door enige
kennis van eerdere pogingen het Nederlands te introduceren in Coïmbra. In het
jaar dat ik in Coïmbra verblijf, begint de vakgroep Nederlands van de Universiteit Utrecht aan internationalisering onder leiding van prof. dr. Wiljan van de
Akker die stageplaatsen voor onder andere studenten Nederlands probeert te
creëren bij zusteruniversiteiten. Coïmbra is één van die plaatsen. Ik word stagiaire en na afloop van mijn stageperiode kan ik doorgaan op freelance basis.
Vanaf 1992 ben ik fulltime in dienst van de Universiteit van Coïmbra. Net zoals
in Lissabon en Porto begonnen we met Nederlands als vrije cursus. Vanaf 1991–
1992 krijgt Nederlands de status van bijvak. Het jaar daarna komt er een tweede
niveau en vanaf 1995 biedt Coïmbra ook literatuurcolleges aan waarvoor collega
Arie Pos wordt aangetrokken. Ook wordt het vak Vertalen Nederlands-Portugees
aangeboden als bijvak bij de postdoctorale vertaalopleiding (sinds 2008–2009
MA Vertalen) en vanaf 2003–2004 bieden we een tweejarige postdoctorale specialisatiecursus Nederlands aan, die in 2007–2009 voor de tweede keer functioneert.
Nederlands in Braga is begonnen in oktober 1994 met vrije cursussen op twee
niveaus. Nederlands werd ook gedoceerd bij de tolkenopleiding en had de status
van c-taal. Jeroen Dewulf – toen al werkzaam in Porto als opvolger van Roza
Huylebrouck – was de initiatiefnemer en hij zegt hierover in een aan mij gerichte
e-mail:
Ik heb toen in Braga een brief gestuurd naar het departementshoofd van de Faculdade de Letras. Die man had Europese ambities en zag dat dus wel zitten, hoewel hij
geen idee had wat voor taal dat wel was, hij vond het heel gek dat ik als Belg Nederlands wilde geven ....

Het recentste docentschap Nederlands in Portugal is dat in Faro. Dit is een initiatief van collega Karen Broothaers, die eerder al in Porto en Coïmbra heeft gedoceerd. Sinds 2004–2005 wordt Nederlands aangeboden als vrij keuzevak en nu
ook als bijvak.

3

Gouden jaren

Als we zo de geschiedenis van het ontstaan van de verschillende lectoraten in
Portugal bekijken, dan kunnen we concluderen dat veel voornamelijk is gebeurd
door persoonlijke initiatieven van bijvoorbeeld een docent of een ambassadeur,
geholpen door toevallige omstandigheden en toevallige persoonlijke contacten
van gedreven mensen, en niet zozeer door het voeren van een doordacht beleid.
Misschien is dit beeld wel algemeen en geldt het niet alleen voor Portugal. Die
4
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persoonlijke initiatieven zouden echter zeker niet het behaalde succes hebben
gehad zonder de steun van de Nederlandse Taalunie. De startsubsidie is in ieder
geval in Coïmbra een mooi instrument gebleken om een faculteit over de streep
te trekken het Nederlands aan te bieden en te ontwikkelen.
De gouden periode van de neerlandistiek in Portugal situeer ik ruwweg in de
jaren 1994–2004. Ik noem enkele momenten die ik als hoogtepunten beschouw:
In 1994 organiseerde Roza Huylebrouck een colloquium ter gelegenheid van het
twintigjarig bestaan van het docentschap Porto. Dit was de eerste keer dat er een
wetenschappelijk colloquium over de neerlandistiek in Portugal werd georganiseerd. In 1996 (Universiteit van Coïmbra) en in 2002 (Universiteit van Lissabon) vond de regionale bijeenkomst van docenten Nederlands in Zuid-Europa
in Portugal plaats. Deze activiteiten hadden een positief gevolg en zorgden voor
uitstraling van het vakgebied, vooral binnen de universiteit waar de bijeenkomst
georganiseerd werd.
In 1997 vond in Lissabon de literaire manifestatie Duplo Caminho plaats met
medewerking van onder anderen Hugo Claus, Gerrit Komrij, Anna Enquist, Adriaan van Dis en Margriet de Moor. Dit evenement is van groot belang geweest
voor het aanbod van vertaalde Nederlandstalige literatuur en is de motor geweest
van een niet al te grote maar toch redelijk constante stroom van literaire vertalingen. In 2003 is Nederlands themataal tijdens de talenbeurs Expolíngua in Lissabon, waarbij er naast prominente aanwezigheid van het Nederlands op de beurs
een culturele en literaire manifestatie plaatsvindt op verschillende locaties in
Lissabon. Hierbij zijn onder anderen Arthur Japin, Gerrit Komrij, Tessa de Loo,
Adriaan van Dis, Anne Provoost en Arjen Duinker aanwezig. Ook wordt het
grote woordenboek Portugees-Nederlands, Nederlands-Portugees gepresenteerd.
Ik kan deze opsomming van activiteiten niet maken zonder de naam van Theda van Royen, tweede ambassadesecretaris voor pers- en culturele zaken bij de
Ambassade van Nederland in Lissabon. De literaire manifestatie en aanwezigheid bij Expolíngua zijn projecten, waarin zij een leidende rol gespeeld heeft op
een zeer professionele manier met kennis van zaken en vaak een verrassende
aanpak. Het woordenboek Portugees-Nederlands was al jaren een stokpaardje
van haar en zij heeft actief bijgedragen aan de realisatie van dit project dat vele
jaren gekost heeft. Ook heeft zij zich ingezet voor de status van het Nederlands.
Zij streed voor Nederlands als universitair hoofdvak in Portugal, naar analogie
met Nederland, waar Portugees al sinds de jaren vijftig hoofdvak is. Zover is het
echter nooit gekomen.

4

Neergang

Tot zover het verhaal van opbouw en bloei. Nu is de tijd van de magere koeien
aangebroken en in korte tijd is veel van de neerlandistiek als sneeuw voor de zon
verdwenen: In Porto werd in maart 2007 wegens bezuinigingen het contract van
de docent drastisch verkleind, waardoor de docent zich genoodzaakt zag een andere standplaats te zoeken. Het docentschap Nederlands hield in september 2007
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op te bestaan; Het docentschap Lissabon bestaat niet meer sinds oktober 2007 en
het docentschap Braga is weg sinds februari 2008. Op dit moment heeft alleen
Coïmbra nog Nederlands onderwijs dat de naam universitair waardig is en ook
deze post gaat een zeer onzekere toekomst tegemoet. Voor de rest gaat het om
vrije taalcursussen, meestal op beginnersniveau, waarbij de positie van de docent
zeer precair is en de lessen slechts doorgaan bij een minimumaantal van 10–15
studenten.
Het lijkt onlogisch: Er is veel meer contact tussen Nederland en Portugal dan
in de jaren zestig toen er een Portugees naar Nederland gestuurd moest worden
om Nederlands te leren. In Portugal wonen Nederlanders die Portugees spreken
en in Nederland wonen Portugezen die Nederlands spreken. In beide landen zijn
studenten die geïnteresseerd zijn in colleges op niveau. Men geeft elkaars literatuur in vertaling uit. Er bestaan bilaterale samenwerkingen op veel gebieden.
Waarom is er dan zo weinig wil om het vak op universitair niveau te handhaven?
De intensivering van de contacten zou toch juist een reden moeten zijn om Nederlands wél op universitair niveau aan te bieden? Met het verdwijnen van al
deze docentschappen en docenten gaat een verlies van kennis, contacten en bibliotheken gepaard. De boeken staan er natuurlijk wel, maar de grote vraag is of
ze wel gebruikt worden als er geen Nederlands wordt gedoceerd.
Waarom gaat het nu zoveel slechter met het universitaire onderwijs van het
Nederlands in Portugal? Hiervoor zijn meerdere redenen aan te voeren. In de
eerste plaats gaat het om allerlei redenen slecht met de letterenfaculteiten en
moet er bezuinigd worden. Daar is men zo’n drie à vier jaar geleden serieus mee
begonnen met, zoals we zagen, desastreuze gevolgen voor het Nederlands in
Porto, Lissabon en Braga. De kleine talen zijn in dit proces een makkelijk
slachtoffer onder andere, omdat de lobby binnen de faculteit niet erg machtig is.
Ook lobbypogingen vanuit Nederland en Vlaanderen bij ministeries, rectoraten
en faculteitsbestuur bleven zonder resultaat.
In de tweede plaats is men in Portugal in dezelfde periode bezig met de
invoering van de bamastructuur. Dit heeft ernstige consequenties voor de studentenaantallen van het Nederlands: De vrije ruimte om keuzevakken te kiezen
is bij de letterenstudies enorm afgenomen. Voor studenten van andere faculteiten
bestaat de mogelijkheid om een keuzevak bij letteren te doen, maar de meeste
studenten en docenten zijn hiervan niet voldoende op de hoogte.

5

Vooruitblik

Deze terugloop in studentenaantallen is derhalve niet kenmerkend voor het Nederlands. Eigenlijk hebben alleen Engels en Spaans niet te klagen over klandizie. Arabisch, Chinees, Japans en Russisch zijn op het moment erg in trek,
maar hier gaat het voornamelijk om vrije vakken op beginnersniveau. Dat lijkt
me prima werk voor een talenschool, maar of we dit nu universitair onderwijs
mogen noemen? Op dit moment is er sprake van een tendens, ook voor de (wat
studentenaantallen betreft) succesvolle talen, waarbij men taal als instrument ziet
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en mensen een taal naast hun hoofdvak studeren. Taal als hoofdvak is uit. Wat
betekent dat voor de talenstudies, voor docenten en voor beleidsmakers? Het
betekent dat aanpassing aan deze nieuwe realiteit geboden is.
Naar mijn idee ziet de ideale situatie er als volgt uit: colleges Nederlands op
beginners-, maar zeker ook op gevorderdenniveau én studenten die die colleges
willen volgen. En in Portugal ten minste op één universiteit een kenniscentrum
Nederlandse Taal en Cultuur, waar die colleges gegeven worden en waar andere
wetenschappelijke activiteiten op dit gebied ontplooid worden.
Is dit mijn ideaal? Nou nee, het is eigenlijk het minimaal noodzakelijke. Ten
minste één docentschap (terwijl we er vier op niveau hadden) in Portugal. Laat ik
het breder trekken: een stevig docentschap Nederlands dat de taal en cultuur voor
gevorderden aanbiedt en kan dienen als expertisecentrum en uitstralingsmechanisme voor de Nederlandse taal en cultuur aan minstens één universiteit in iedere
lidstaat van de Europese Unie. De vraag hierbij is wie dat zou moeten stimuleren. Moet dat op nationaal niveau gebeuren, bijvoorbeeld door de ambassades
van België en Nederland? Of vraagt dat om inspanningen op intergouvernementeel niveau? Moet de Taalunie hier een actievere rol in spelen? Hierbij uitgaande van het perspectief dat we het Nederlands willen behouden en willen uitdragen, daar baat bij hebben en daar dan ook middelen voor willen inzetten.
Maar het lijkt me nog beter als we alles in een nog breder perspectief plaatsen,
niet alleen het Nederlands in alle EU-landen, maar alle EU-talen in alle EUlanden.
Ik heb dan ook enige hoop gevestigd op de Europese commissaris voor Meertaligheid, Leonard Orban. In februari 2008 verscheen een rapport van een groep
wijze mannen en vrouwen die op zijn initiatief enkele keren bij elkaar zijn
gekomen en die in dat rapport het begrip ‘adoptietaal’ in de schijnwerpers zetten.
Dat gaat trouwens niet alleen over de EU-talen.
In dit rapport met de titel Een heilzame uitdaging: hoe de taalverscheidenheid
Europa tot een hechter geheel kan maken kunnen we onder andere lezen dat: de
Europese Unie het begrip ‘persoonlijke adoptietaal’ [zou] moeten bepleiten.
Hieronder verstaan wij dat iedere Europeaan ertoe moet worden aangemoedigd
vrij een taal te kiezen die noch zijn identiteitsbepalende taal, noch zijn internationale voertaal is. In onze voorstelling is de ‘persoonlijke adoptietaal’ geen
tweede vreemde taal, maar in zekere zin een tweede moedertaal. Deze taal, die
intensief geleerd wordt en vloeiend gesproken en geschreven, zou deel moeten
uitmaken van het school- en universiteitscurriculum van iedere Europese burger
en van het beroepscurriculum van iedereen.5
Het rapport doet allerlei voorstellen om het hebben of aanleren van zo’n
adoptietaal mogelijk te maken. Zou dit misschien een nieuw paradigma voor het
omgaan met de taalverscheidenheid in de Europese Unie kunnen worden? En
blijft er zo een rol bestaan voor de kleinere talen? Samenwerking tussen alle
landen van de Europese Unie en een gezamenlijke lobby van organisaties als de
5

A. MAALOUF ET AL., Een heilzame uitdaging: hoe de taalverscheidenheid Europa tot
een hechter geheel kan maken, p. 10.
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Taalunie en IVN zijn zeer gewenst. Het is tijd voor een Europees beleid voor
meertaligheid. Anders komt het rapport zijn la niet uit natuurlijk. Of heeft mijn
collega Frans gelijk als ze zegt: ‘Keep on dreaming!’ En accepteren we gewoon
het idee dat het leren van andere talen compleet overbodig en ouderwets is? Ter
afsluiting haal ik Komrij nog eens aan:
Zelfoverschatting mag misplaatst zijn, zonder zelfrespect kan zelfs het kleinste landje
niet. Hoe maak je de ander duidelijk dat je er bent – dat je bestaat – dat je iets waard
bent, zonder lachwekkende borstklopperij, zonder dat de goliathvuist de zwakke
lilliputterborst versplintert. Ziehier het dilemma.
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Summary
Dutch has been taught at university level in Portugal since 1965. This article
shall provide a short outline of the history of Dutch Studies in Portugal, starting
with its inception in Lisbon. Furthermore an overview of its evolution over the
years that followed is given, ending with a perspective on the current situation.

Zusammenfassung
In Portugal wird seit 1965 Niederländisch als akademisches Fach angeboten.
Dieser Artikel bietet eine kurze Geschichte des Faches in Portugal, beginnend
bei seiner Gründung in Lissabon. Ferner wird ein Überblick über die anschließende Entwicklung gegeben, der mit einem Abriss der gegenwärtigen Situation abgerundet wird.

LAURA BRANDT

De historiografie van de neerlandistiek
aan de Université de Liège1
De opzet van deze bijdrage is een kritisch overzicht te geven van de historiografie van de neerlandistiek aan één enkele Franstalige universiteit, namelijk die van
Luik, in België. De reden daarvoor is, ten eerste, dat het de universiteit is met de
oudste leerstoel Nederlands – hij werd namelijk opgericht in 1817 – en ten tweede, dat de geschiedenis van de neerlandistiek aan de Université de Liège, in vergelijking met die aan andere Franstalige universiteiten, het uitgebreidst beschreven is.
We besteden hier aandacht aan de zes meest relevante publicaties over de
geschiedenis van de neerlandistiek aan de Université de Liège. De oudste, uit
1950,2 is die van Irène Simon (1916–1997), die werkzaam was bij de vakgroep
Engels in Luik. Ze behandelt niet de beginjaren van de neerlandistiek aan de
Luikse universiteit, maar houdt zich in feite vooral bezig met de geschiedenis
van de studierichting Germaanse filologie (dit is Engels, Duits en Nederlands),
die pas in 1890 werd opgericht. Vervolgens worden er vier publicaties (19623,
19634, 19645 en 19676) van Mathieu Rutten (1906–1987) besproken, hoogleraar
Nederlandse letterkunde te Luik in de jaren ’60 en ’70 van de twintigste eeuw.
Drie van zijn artikelen vormden een mini-reeks in het Tijdschrift voor levende
talen. Ze behandelden de eerste hoogleraren Nederlands te Luik van 1817 tot
1879. Het laatste, belangrijke werk over de geschiedenis van de neerlandistiek te
Luik dat hier ter sprake komt, is het recent verschenen boek van Janssens en
Steyaert (2008).7 Het behandelt een veel ruimer gebied dan dat van de Université
de Liège alleen. Het onderzoekt het onderwijs van het Nederlands in alle Waalse
Provincies en in Luxemburg, maar beperkt zich tot de tijd van Willem I in het
Zuiden, namelijk van 1814 tot 1830.

1
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3
4
5
6
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Met dank aan prof. dr. G. Janssens voor zijn kritische opmerkingen.
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Bulletin de l’Association des Amis de l’Université de Liège 22/4 (1950), p. 15–51.
M. RUTTEN, Neerlandica aan de universiteit van Luik: Johannes Kinker, in: Tijdschrift voor levende talen 28 (1962), p. 99–133.
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Simon (1950)8 geeft in haar bijdrage een overzicht van de activiteiten van de
medewerkers van de afdeling Germaanse filologie aan de Université de Liège
tussen 1890 en 1950. In de inleiding heeft ze het kort over wat er vóór 1890 aan
de Luikse universiteit gedaan werd aan de studie van moderne vreemde talen en
ze noemt deze periode de ‘préhistoire’.9 Volgens haar bestonden er vóór deze
datum immers geen colleges moderne filologie aan de universiteit. Simon vergist
zich daar echter gedeeltelijk in: er waren vóór 1890 wel academische lessen in
de Nederlandse letterkunde, maar niet in de Duitse of Engelse literatuur. Het ontbreken van filologische vakken in het Duits en het Engels werd trouwens betreurd door de voorstanders van de studie van Germaanse talen binnen de faculteit Wijsbegeerte en Letteren. Studenten die vóór 1890 Germaanse talen wensten
te studeren en daarin onderwijsbevoegdheid wilden verkrijgen, moesten naar de
eveneens te Luik gevestigde Ecole normale des Humanités, een eerstegraads lerarenopleiding voor onder andere geschiedenis, Duits, Engels en Nederlands.
Deze kweekschool ging in 1890 op in de in hetzelfde jaar opgerichte studierichting Germaanse filologie aan de Université de Liège.
Simon behandelt de geschiedenis van de Germaanse filologie aan de Université de Liège in vier perioden: van 1890 tot 1904, van 1904 tot 1920, van 1920
tot 1938 en van 1938 tot 1950. Ze besteedt vooral aandacht aan de opeenvolgende docenten (voor het Nederlands waren dat F. van Veerdeghem (1849–1932),
R. Verdeyen (1883–1949), F. Closset (1900–1964) en W. Pee (1903–1986)), waar
die gestudeerd hebben, voor welke colleges ze verantwoordelijk waren, wat hun
belangrijkste publicaties waren, wat hun andere (bijv. bestuurlijke) activiteiten
binnen de faculteit waren, enzovoort. Vaak geeft Simon ook inlichtingen over
het karakter van deze personen en over hun deelname aan de Eerste of de Tweede Wereldoorlog. Deze informatie geeft ze vooral via citaten uit de talrijke toespraken ter gelegenheid van hun emeritaat of overlijden. Daarnaast behandelt
Simon ook kort de belangrijkste reorganisaties van de afdeling Germaanse filologie: de fusie van de Ecole normale met de Faculteit Wijsbegeerte en Letteren,
de groei en organisatie van de afdeling, het aantal ingeschreven en afgestudeerde
studenten, en de nieuwe colleges die geleidelijk werden ingevoerd (zoals die
over de methodologie van moderne talen, over de dialectologie of de fonetiek).
Na de docenten komen de assistenten aan de beurt: ze worden vermeld met
een kort commentaar op hun werk. Simon besteedt ook aandacht aan de bibliotheken van de studierichting Germaanse filologie en aan de lokalen waarin ze
zestig jaar was ondergebracht. De moeilijke financiële en materiële omstandigheden, waarin de studenten en docenten hebben moeten werken en de verbeteringen die daarin werden aangebracht, worden door Simon met enige emotie beschreven. Waarschijnlijk heeft ze zelf onder deze omstandigheden geleden.
In een nieuwe paragraaf vermeldt Simon de belangrijkste publicaties van de
studenten die gepromoveerd zijn of van wie het werk bekroond werd. Ten slotte
vernemen we nog wie een beurs heeft gekregen om in het buitenland te gaan stu8
9
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deren (wat in een tijd dat het Erasmusprogramma nog niet bestond een groot
voorrecht was) en welke docenten ook aan buitenlandse universiteiten lesgaven.
Simon besteedt dus de grootste aandacht aan de elkaar opvolgende docenten
en aan hun wetenschappelijk werk. Ze geeft echter vrijwel geen informatie over
de colleges en de examens, evenmin als over de gebruikte methodologie. Vreemd
is ook dat Simon zo weinig schrijft over de studie van het Nederlands aan de
Université de Liège vóór 1890. Er werden immers al sinds 1817 colleges in de
Nederlandse taal- en letterkunde aangeboden. Misschien heeft het feit dat Simon
zelf aan de universiteit geen Nederlands doceerde maar Engels hierbij een rol
gespeeld.
De neerlandicus die het meest over de geschiedenis van de neerlandistiek in
Luik schreef, is Mathieu Rutten. Hij wijdde vier artikelen aan de periode 1817–
1890. Waarschijnlijk vond hij – terecht – dat Simon deze periode verwaarloosd
had. Het centrale thema van Ruttens bijdragen is telkens een bepaalde docent.
Rutten baseert zich op primaire bronnen zoals de publicaties van deze docenten
of van hun collega’s, hun correspondentie met vrienden of met de administratie,
officiële verslagen van de universiteit, toespraken gehouden bij bepaalde plechtige gelegenheden, aankooplijsten van bibliotheken, enzovoort. Hij gebruikt ook
biografieën. Dit stelt hem in staat een vrij gedetailleerde beschrijving te geven
van de betroffen personen, hun werk en het milieu waarin ze evolueerden.
De eerste hoogleraar Nederlands te Luik was Johannes Kinker (1764–1845).
Van de twee artikelen (1962 en 1967) die Rutten aan hem en aan het begin van
de neerlandistiek in Luik wijdde, lijkt het tweede, dat in het Frans geschreven is,
een vertaling te zijn (met enkele aanvullingen) van het eerste. De figuur van
Kinker kan niet los worden gezien van koning Willem I en zijn taalpolitiek. Rutten begint dus met de oprichting van de universiteit te Luik door de koning: de
decreten die daarvoor nodig waren, de verschillende faculteiten, de benoeming
van een aantal hoogleraren (onder wie Kinker op 24 juni 1817), hun rechtspositie en de colleges waarvoor ze verantwoordelijk waren. Rutten legt de
nadruk op het feit dat Kinker als hoogleraar Nederlands op gelijke voet stond
met zijn collega voor Franse taal- en letterkunde (waaruit de opwaardering blijkt
die het Nederlands in het Zuiden onder Willem I heeft gekregen). Vervolgens
gaat Rutten nader in op de persoon van Kinker. Na een korte inleiding over zijn
afkomst legt hij uit welke colleges Kinker precies gegeven heeft (Nederduitse
letterkunde en welsprekendheid, algemene taalkunde en Nederlandse grammatica en etymologie) en welke functies hij verder binnen de universiteit heeft uitgeoefend (onder andere die van rector magnificus). Over de inhoud van Kinkers
colleges kan Rutten niet veel kwijt, omdat hij daarvoor over te weinig gegevens
beschikt. Op basis van schriftelijke getuigenissen van oud-studenten en collega’s
kan Rutten wel aantonen dat Kinker een begaafd docent moet zijn geweest.
Een groot deel van de informatie die men over Kinker krijgt, komt uit diens
correspondentie. Rutten maakt daarvan uitgebreid gebruik om feitelijke gegevens te vermelden, zoals het aantal studenten dat naar de colleges kwam, maar
ook om de gevoelens te schetsen van Kinker zelf tegenover zijn opdracht te
Luik. We weten immers dat zijn taak niet eenvoudig was: Kinker had grote be-
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wondering en waardering voor de koning en diens verlichtingsideeën, hij kon
goed overweg met de inwoners van Luik, maar was verbitterd door de politieke
tegenwerking die hij er ondervond in verband met de vereniging met het Noorden en koning Willems vernederlandsingspolitiek.
Een laatste belangrijk onderwerp dat door Rutten wordt behandeld, is het
studentengenootschap dat Kinker heeft opgericht, Tandem. Rutten wijdt bijna de
helft van zijn bijdrage aan deze vereniging. Hij beschrijft in detail wat er op de
vergaderingen gebeurde (bespreking van literaire, filosofische en politieke onderwerpen), wie er aanwezig waren, welke huisregels er van kracht waren, de
onderwerpen waarover gedebatteerd werd, enzovoort. Rutten steunt daarvoor
vooral op de bewaard gebleven notulen van de genootschapsvergaderingen.
De hoogleraar Nederlands die Kinker is opgevolgd, was Jean-François-Xavier
Würth (1800–1874). Würth was een oud-student van Kinker. Rutten begint de
tweede publicatie van zijn mini-reeks (1963)10 met een biografie van Würth, die
voor een deel overlapt met wat we al over Kinker (1962)11 te weten zijn gekomen. In zijn brieven schreef Kinker regelmatig over zijn ‘beste leerling’, Würth,
voor wie hij veel waardering had. Würth was ook een ijverig lid van Tandem.
Aan diens deelneming aan deze vereniging wijdt Rutten opnieuw een aanzienlijk
deel van zijn artikel. Aan de hand van de notulen beschrijft hij de onderwerpen
waarover Würth toespraken hield, of waarvoor hij interesse had. Würth schreef
ook gedichten naar het voorbeeld van Kinker, die hij tijdens de vergaderingen
van Tandem voorlas. Na zijn studies (letteren en rechten) werkte Würth eerst bij
de rechtbank. Daarna werd hij hoogleraar in de oude geschiedenis en de Vlaamse
letterkunde aan de universiteit te Luik.
Voor hij het over de werkzaamheden van Würth heeft, beschrijft Rutten de
veranderingen die de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte na de Revolutie van
1830 heeft ondergaan. In 1835 werd de Faculteit na een overgangsperiode officieel heropend en werd Würth eerst tot docent en later tot buitengewoon hoogleraar benoemd.
Würth was een fervent aanhanger van de zogenoemde universele leerwijze
van de Fransman Joseph Jacotot, een methode die sterk gebaseerd was op geheugenwerk en op het Socratische vraag-en-antwoordsysteem. Hij gaf niet alleen
zijn eigen colleges volgens deze leerwijze, maar organiseerde ook nog eens
gratis repetitielessen volgens de methode-Jacotot voor zwakke studenten in alle
examenvakken van de Faculteit. Dit werd niet geapprecieerd door Würths collega’s en hij moest in 1856 onder hun druk vervroegd het emeritaat aanvragen.
Rutten besteedt verder veel aandacht aan de talrijke leerboeken die Würth
heeft gepubliceerd voor de studie van de Nederlandse taal en literatuur. Het belangrijkste daaronder was de Cours préparatoire à l’étude de la littérature

10
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RUTTEN, Neerlandica aan de universiteit van Luik: Jean François Xavier Würth.
RUTTEN, Neerlandica aan de universiteit van Luik: Johannes Kinker.
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hollandaise (1823),12 die ook buiten Wallonië enige invloed heeft gehad. Ook
gaat Rutten uitvoerig in op de door Würth gebruikte universele leerwijze.
Het laatste artikel van Rutten in de reeks Neerlandica aan de Rijksuniversiteit
te Luik (1964) in het Tijdschrift voor levende talen is gewijd aan Auguste Jean
Stecher (1820–1909).13 Stecher was niet de directe opvolger van Würth. Tussen
deze twee hoogleraren in is Jan Hendrik Bormans (1801–1878) immers verantwoordelijk geweest voor de colleges in de Nederlandse literatuur. Rutten
beperkt zich tot een korte biografie van Bormans, omdat ‘op de persoonlijkheid
van Jan Hendrik Bormans […] door anderen voldoende [is] gewezen geworden.’14 We komen enkel te weten waar hij gestudeerd heeft (namelijk aan de
Luikse universiteit) en welke colleges hij daarna gaf (naast Nederlandse
letterkunde doceerde hij ook Latijnse en Griekse letteren en de geschiedenis van
de Griekse oudheid en van de oudere literaturen).
In juni 1869 werd Stecher belast met de colleges in de Nederlandse literatuur
aan de universiteit te Luik. Rutten begint als naar gewoonte met een biografie
van Stecher. Hij gaat ook in op diens opvattingen over literatuur en literatuurstudie. Stecher maakte namelijk geen scheiding tussen vorm en inhoud. Op basis
van een kladhandschrift van Stecher zelf geeft Rutten de lezer toegang tot een
deel van de lessen van de hoogleraar. Dat manuscript gaat over Stechers indeling
van de Zuid-Nederlandse literatuur in drie periodes (de zogenoemde hoge
middeleeuwen, de burgerlijke, didactische tijd en een derde periode, die wegens
een afbreking van het manuscript niet duidelijk te bepalen is).15 We vernemen
ook dat Stecher een groot vulgarisator was (dit blijkt bijvoorbeeld uit de talrijke
lezingen die hij buiten de universiteit gaf en de openbare universitaire leergangen die hij inrichtte). Dit moet volgens Rutten zonder negatieve connotatie
worden opgevat. Stecher wilde de wetenschappelijke kennis ook toegankelijk
maken voor het brede publiek.
Rutten legt meer dan eens de nadruk op de verzoenende geest van Stecher.
Stecher wilde namelijk niet dat de literatuur van Vlaanderen en Nederland, of die
van Vlaanderen en Wallonië met elkaar in competitie werden gebracht. Dat
wordt aan de hand van Stechers publicaties bewezen, waaraan Rutten een deel
van zijn bijdrage wijdt. In zijn belangrijkste publicatie, Histoire de la littérature
néerlandaise en Belgique (1886),16 toonde Stecher aan dat onze literatuur een
product is van wederzijdse Vlaamse en Franse/Waalse invloeden. Deze verzoenende opstelling maakte van Stecher een bewonderd man in België. Rutten laat
dat zien aan de hand van enkele brieven die schrijvers of vrienden aan Stecher
gestuurd hebben. In deze brieven, die Rutten volledig opneemt, uitten de auteurs
hun dankbaarheid aan Stecher voor zijn steun via zijn positieve recensies of
12
13
14
15
16

J.F.X. WÜRTH, Cours préparatoire à l’étude de la littérature hollandaise, Liège, P.J.
Collardin 1823.
RUTTEN, Neerlandica aan de universiteit van Luik: Auguste-Jean Stecher.
IBIDEM, p. 35.
Vgl. IBIDEM, p. 46–47.
J.A. STECHER, Histoire de la littérature néerlandaise en Belgique, Bruxelles, J. Lebègue et Cie 1886.
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raadgevingen in verband met maatschappelijke problemen. Dit brengt ons tot het
laatste deel van het artikel waarin het maatschappelijke engagement van Stecher,
al vroeger door Rutten aangekondigd, verder besproken wordt via de beschrijving van de Société Franklin. Deze vereniging zorgde voor volksopvoeding door
middel van talrijke activiteiten, zoals de organisatie van lezingen, reizen,
literatuurlessen, de oprichting van bibliotheken, enzovoort. Ook in deze Société
promoveerde Stecher de unie van Wallonië en Vlaanderen door plaats in te
ruimen voor Vlaamse lezingen in het programma van het genootschap. Deze
literaire en sociale bezigheden heeft Stecher tot aan zijn dood met grote overtuiging voortgezet. In dit laatste artikel gaat de aandacht van Rutten dus heel duidelijk naar de persoonlijkheid van Stecher, meer dan naar zijn verantwoordelijkheden als hoogleraar.
Ten slotte somt Rutten nog de opvolgers op van Stecher tot aan zijn eigen tijd,
met name Paul Frédéricq (1850–1920), Raymond de Block (1848–1900), Frans
Jozef van Veerdeghem en als laatste René Verdeyen. Over deze hoogleraren wil
Rutten geen oordeel geven. Hij is van mening dat hijzelf nog te dicht bij deze
collega’s stond om een duidelijke, objectieve en afstandelijke kijk op hun carrières te hebben. Misschien mogen we dit opvatten als een impliciete kritiek op Simon, die sommige van deze professoren – tijdgenoten dus – in haar bijdrage uit
1950 wel had besproken.
De nieuwste publicatie over de neerlandistiek in Luik is het boek van Janssens
en Steyaert (2008).17 Het onderzoeksgebied van dit lijvige werk is het onderwijs
van het Nederlands in de Waalse provincies, Luxemburg en de taalgrensgemeenten onder Willem I (1814–1830). In het eerste hoofdstuk wordt de staatkundige, de politieke en de maatschappelijke context van het Verenigd Koninkrijk geschetst en belichten de auteurs ook de achtergronden, de doelstellingen en
de verschillende stappen van Willems Groot-Nederlandse, natiebouwende (taal-)
politiek. In het tweede hoofdstuk wordt aandacht besteed aan koning Willems
onderwijspolitiek op de verschillende onderwijsniveaus in de Zuidelijke provincies in het algemeen en aan de plaats die hij daarbij heeft toegekend aan de
Nederlandse taal. In hoofdstuk drie behandelen Janssens en Steyaert de maatregelen die de koning en diens regering hebben genomen voor de invoering van
het onderwijs van en in het Nederlands in de Waalse provincies, Luxemburg en
de taalgemengde (taalgrens-)gemeenten, staan ze uitgebreid stil bij de concrete
toepassing of invulling daarvan door de verschillende plaatselijke overheden,
onderwijsinstellingen en leerkrachten, en gaan ze na hoe dit alles door de leerlingen en de bevolking werd ontvangen. Hoofdstuk vier is volledig gewijd aan de
leermethoden en de leermiddelen die werden gebruikt voor het onderwijs van het
Nederlands aan Walen en Luxemburgers, en aan de leerresultaten die dat heeft
opgeleverd. Hoofdstuk vijf handelt over de literatuurgeschiedenissen en de
handboeken over de Nederlandse letterkunde voor Franstalige (en Duitstalige)
inwoners van de Zuidelijke provincies en over het literatuuronderwijs. In
17

JANSSENS/STEYAERT (m.m.v. PIERRET), Het onderwijs van het Nederlands in de
Waalse provincies en Luxemburg onder koning Willem I (1814–1830).
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hoofdstuk zes wordt geprobeerd meer inzicht te verkrijgen in het geheel van
koning Willems maatregelen en acties voor het onderwijs van het Nederlands in
Wallonië en Luxemburg, door een analyse ervan op basis van begrippen en
inzichten uit de recente theorie(ën) van taalplanning. Tevens gaan de auteurs in
dat slothoofdstuk op zoek naar de uiteindelijke betekenis en het belang van het
door Willem I opgezette onderwijs van het Nederlands-als-vreemde-taal in het
uiterste zuiden van zijn Verenigd Koninkrijk.
Aan de universiteit te Luik, die onder Willem I de enige universiteit was in de
door Janssens en Steyaert bestudeerde provincies, wordt veel aandacht besteed.
Na een beschrijving van de algemene hervormingen die door de koning in het
hoger onderwijs werden aangebracht, worden de stichting van de Université de
Liège, de organisatie ervan in faculteiten en vooral de organisatie van de
leerstoel Nederlands besproken (telkens in vergelijking met de universiteiten te
Leuven en Gent). In een ander deel van het boek wordt nader ingegaan op de
persoon van Kinker: zijn karakter, de manier waarop hij zijn taak als hoogleraar
heeft uitgevoerd en zijn studentengenootschap Tandem. In het hoofdstuk over
het literatuuronderwijs vinden we een uitgebreide analyse van twee leerboeken
die Würth (als leerling van Kinker) heeft geschreven, de Cours préparatoire à
l’étude de la littérature hollandaise (1823)18 en de Leçons hollandaises de
littérature et de morale (1825),19 en van hun receptie.
Janssens en Steyaert baseren zich vooral op originele bronnen, te weten op
contemporaine NVT-leerboeken, brievenverzamelingen, archiefstukken, ambtelijke verslagen, geheime en openbare rapporten, krantenartikelen, op monografieën, verhandelingen en de bestaande vakliteratuur.20
Samenvattend kunnen we stellen dat de geschiedenis van de neerlandistiek
aan de Université de Liège al vrij uitgebreid werd beschreven. Rutten besteedde
vooral aandacht aan de opeenvolgende hoogleraren en hun academische
activiteiten tussen 1817 en 1890. Simon had eerder aandacht voor de ontwikkeling van de studierichting Germaanse filologie en de positie die het Nederlands
(en het Engels en Duits) daarbinnen innam(en) in de periode 1890–1950.
Janssens en Steyaert onderzochten de beginjaren van het onderwijs van het
Nederlands te Luik tegen de achtergrond van datzelfde onderwijs in de Waalse
provincies en Luxemburg als geheel. Ze gingen daarbij niet alleen in op de politieke en institutionele aspecten, maar ook op de gebruikte leermiddelen en leermethodes, de behaalde leerresultaten, enzovoort. Een hiaat in de geschiedschrijving van de neerlandistiek aan de Université de Liège is de periode 1950 tot vandaag. Aan de opvulling van die lacune wordt echter volop gewerkt. Begin 2008
werd aan de Luikse universiteit immers een Centre de Recherche en Histoire du
Néerlandais langue étrangère opgericht dat naast de geschiedenis van de neerlandistiek aan de Université de Liège tussen 1950 en vandaag nog verschillende
18
19
20

WÜRTH, Cours préparatoire à l’étude de la littérature hollandaise.
J.F.X. WÜRTH, Leçons hollandaises de littérature et de morale, Luxembourg, SmitBrück 1825.
Vgl. JANSSENS/STEYAERT (m.m.v. PIERRET), Het onderwijs van het Nederlands in de
Waalse provincies en Luxemburg onder koning Willem I (1814–1830), p. 18.
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andere projecten op stapel heeft staan, waaronder de uitgave van een collegedictaat uit 1820 van Johannes Kinker en een wetenschappelijke editie van het Aanteekeningboek van het studentengezelschap Tandem.21 De onderwerpen voor de
geschiedschrijving van de neerlandistiek aan de Université de Liège zijn dus nog
lang niet uitgeput.

21

Voor meer informatie hierover zie <www.nl.ulg.ac.be>.
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Summary
This article is part of broader research into Dutch Studies in French-speaking regions and aims at referencing and analysing all publications relevant for this
area. It presents a critical overview of the historiography of Dutch Studies at the
University of Liège and is based on a number of relevant publications dealing
with this university or its outstanding members. The University of Liège is actually the oldest centre of higher education in the French-speaking area to organize
the study of Dutch, which it started doing in 1817. The article deals with publications by Irène Simon (1916–1997), Mathieu Rutten (1906–1987), Guy Janssens
and Kris Steyaert. After a detailed analysis of these studies, the end of the article
focuses on the current state of research in the field of historiography at the University of Liège and its further evolution in the future.

Zusammenfassung
Dieser Artikel ist im Rahmen eines größeren Forschungsprojektes über die Niederlandistik im französischsprachigen Raum entstanden, das die Erfassung und
Analyse aller für dieses Gebiet relevanten Publikationen zum Ziel hat. Der Artikel liefert einen kritischen Abriss zur Historiographie der Niederlandistik an der
Universität Lüttich und fußt auf relevanten Publikationen, in denen diese Universität beziehungsweise herausragende Mitarbeiter im Mittelpunkt stehen. Die
Universität Lüttich ist die älteste Hochschule im französischsprachigen Gebiet,
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die Niederländisch als Studienfach anbietet. Bereits seit 1817 gibt es dieses Fach
dort. In diesem Abriss werden Publikationen von Irène Simon (1916–1997),
Mathieu Rutten (1906–1987), Guy Janssens und Kris Steyaert behandelt. Nach
einer detaillierten Analyse dieser Studien wird im zweiten Teil des Artikels auf
die heutige Forschungssituation zur Historiographie der Universität Lüttich und
auf deren Zukunftsperspektiven eingegangen.

CLAUDIA HUISMAN

Met de Franse slag? Van pioniers tot professoren of
de gestadige ontwikkeling van de neerlandistiek in Frankrijk
1

Inleiding

40 jaar geleden: mei 1968, les événements … Frankrijk is in rep en roer, arbeiders en studenten werpen barricades op, de bestaande orde is toe aan een revolutionaire vernieuwing.
Nog geen jaar na de gebeurtenissen spreekt André van Seggelen (1932–1996)
in het tijdschrift Ons Erfdeel1 de hoop uit dat de ontwikkeling en stabilisering
van het onderwijs Nederlands in Frankrijk vergemakkelijkt zal worden door de
noodzakelijke vernieuwing van de geest van de Franse universiteit. André van
Seggelen was toentertijd in Straatsburg associé, een statuut van tijdelijk universitair docent met een niet-Franse nationaliteit. En zijn hoop is bevestigd: de neerlandistiek in Frankrijk heeft goed garen gesponnen bij de gereorganiseerde universiteitsstructuur ontstaan dankzij de nieuwe wet op het hoger onderwijs, de zogenaamde Loi d’Orientation.
Maar terug naar het begin! Hoe is de neerlandistiek in Frankrijk ontstaan en
hoe is de belangstelling voor onze taal en cultuur gegroeid?

2

Ontstaan van neerlandistiek

Frankrijk kan niet bogen op een lange traditie van de neerlandistiek. Voor de
Tweede Wereldoorlog werden er in Parijs zo nu en dan lezingen gehouden door
Nederlandse geleerden, maar pas na de Tweede Wereldoorlog werd een begin
gemaakt met het universitaire onderwijs van de Nederlandse taal- en letterkunde,
na de afsluiting van het cultureel verdrag tussen Frankrijk en Nederland in 1946.
Vlak na de oorlog leefde over en weer het verlangen het cultureel en wetenschappelijk verkeer tussen beide landen, dat in de jaren van de rampspoed weliswaar niet geheel was onderbroken, maar sterk was teruggelopen, zonder uitstel te hervatten.2

Zo sprak W.K.N. Schmelzer, minister van Buitenlandse Zaken, tijdens het 25-jarige jubileum van dit cultureel verdrag in 1971. Concreet betekende dit dat vanaf

1
2

A.J.M. VAN SEGGELEN, Het onderwijs van de Nederlandse taal- en letterkunde aan de
universiteit van Straatsburg, in: Ons Erfdeel 3 (1969), p. 82–86, hier p. 85.
Vingt-cinquième anniversaire de l’Accord Culturel franco-néerlandais 1946–1971
Institut Néerlandais, Paris / Vijfentwintig jaar Frans-Nederlands cultureel verdrag
1946–1971 Maison Descartes, Amsterdam, Les Presses Artistiques, Paris.
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1947 in Parijs, Straatsburg en Rijsel3 lectoraten werden opgericht waar lectoren
werden aangesteld die aan een gestaag groeiend aantal studenten Nederlands als
bij- maar vooral als keuzevak doceerden.4
Vanaf de jaren vijftig kwam er verandering in deze situatie. De sleutelfiguren
– namelijk de Fransman Pierre Brachin (1914–2004) in Parijs, de Belg Walter
Thys (1924) in Rijsel en vanaf 1963 de Nederlander André van Seggelen in
Straatsburg – hebben baanbrekend werk verricht om het vak Nederlands aan hun
eigen en aan andere Franse universiteiten te verankeren.5 Zij hebben ieder voor
zich, maar ook in onderlinge samenwerking, een belangrijke rol gespeeld bij het
promoten van de neerlandistiek in Frankrijk.

3

Pierre Brachin

De Franse germanist en neerlandicus Pierre Brachin zat als vertegenwoordiger
van de Franssprekende landen in de eerste werkcommissie van de hoogleraren,
in het leven geroepen tijdens het eerste colloquium van hoogleraren en lectoren

3

4

5

Namelijk aan de Universiteit van Lille III, aan de Katholieke Universiteit was in 1927
een leerstoel opgericht, zie: M. KRAFFT-GROOT, Eurorégions et enseignement des
langues: le cas du néerlandais dans le Nord/Pas-de-Calais, in: Revue Française de
linguistique appliquée (2006 XI–1), p. 61–71, hier p. 66; W. THYS, Intra & Extra
Muros. Verkenningen voornamelijk in de neerlandistiek en het comparatisme, Delft
2008, p. 191.
Dr. H. van der Tuin werd in Parijs aangesteld. Naast de romanist J. Plessen in Straatsburg gaven twee hoogleraren, de germanist professor Fourquet en de romanist Jean
Dagens van 1952 tot 1963 wekelijks in het Frans enkele colleges op het gebied van de
geschiedenis van de Nederlandse taal, letterkunde en beschavingsgeschiedenis aan het
pas opgerichte Institut de Néerlandais van de Faculteit der Letteren van Straatsburg
(A.J.M. VAN SEGGELEN, Het onderwijs van de Nederlandse taal- en letterkunde aan
de universiteit van Straatsburg). In Rijsel is het Nederlands ‘tot stand gekomen door
een uitwisselingsakkoord tussen de universiteiten van Gent en Rijsel die besloten
hebben aan elkaars landstaal meer aandacht te besteden.’ (G. VAN DE LOUW,
Perspectieven voor de neerlandistiek in Noord-Frankrijk, in: Ons Erfdeel 3 (1991),
pp. 347–353, (hier p. 348).
Men leze hun gedetailleerde verslagen: P. BRACHIN, Het Nederlands onderwijs aan
de Franse universiteiten, in: W. THYS/J.M. JALINK (red.), De Nederlandistiek in het buitenland. Het universitair onderwijs in de Nederlandse taal- en letterkunde, cultuur- en
politieke geschiedenis buiten Nederland en België, ’s-Gravenhage 1967, p. 52–59; P.
BRACHIN, Le néerlandais dans les universités parisiennes, in: Septentrion 2 (1972), p.
5–13, Septentrion 3 (1972), p. 89; W. THYS, Nederlands onderwijzen aan een universiteit in Frans-Vlaanderen, in: Ons Erfdeel 4 (1963), p. 14–22; W. THYS, L’enseignement du néerlandais à l’université de Lille III, in: Septentrion 1 (1972), p. 65–73;
A.J.M. VAN SEGGELEN, Het onderwijs van de Nederlandse taal- en letterkunde aan de
universiteit van Straatsburg; A.J.M. VAN SEGGELEN, Neerlandistiek in Frankrijk, in:
Uitleg. Weekblad van het Departement van Onderwijs en Wetenschappen, 29 november 1972, nr. 308, p. 14–16; A.J.M. VAN SEGGELEN, Neerlandistiek buiten Nederland
en België: Frankrijk, in: Neerlandica extra muros 2 (1982), p. 33–42.
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neerlandistiek aan buitenlandse universiteiten in 1961 te ’s-Gravenhage, waaraan
vijf dames en dertien heren deelnamen.
Pierre Brachin ‘was in Frankrijk een grote pionier die voor zijn landgenoten
een bijna volledig onbekend gebied openlegde.’6 Inderdaad, waar de Scandinavische cultuur toch enige bekendheid genoot, had de doorsnee Fransman een
uiterst geringe of onbestaande kennis van de Nederlandse taal- en letterkunde.
Hoewel er in de uiterst nuttige serie Que sais-je in 1952 een werkje was verschenen, getiteld Histoire des Pays-Bas7, was er nog weinig in het Frans gepubliceerd over de taal en de cultuur van de Lage Landen.
Pierre Brachin is degene geweest die, naast talloze zeer gespecialiseerde publicaties, in het Frans enkele belangrijke standaardwerken heeft geschreven, waarbij vanzelfsprekend een onmisbaar werkje van hem moet worden aangehaald dat
in elke bibliotheek Nederlands te vinden was en nog steeds is, namelijk La
langue néerlandaise (1977), dat overigens ook in het Engels en Duits werd vertaald. Ook zijn anthologieën hebben de kennis van het Nederlandse proza van
talloze Franse studenten enorm verrijkt. Brachin was als eerste Fransman hoogleraar Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Sorbonne van 1952 tot aan zijn
pensioen in 1979.8

4

Walter Thys

Walter Thys was oprichter en eerste voorzitter van de Internationale Vereniging
van Neerlandistiek. Hij doceerde als lector vanaf 1953 aan de Universiteit van
Rijsel (Lille III) en werd in 1964 tijdelijk buitenlands (niet-Frans) universitair
docent zonder vaste benoeming. Dit associé-schap bood toentertijd een buitenlander de mogelijkheid gedurende één studiejaar te doceren, waarbij hij nagenoeg hetzelfde salaris verdiende als zijn Franse collega, maar geen pensioenrechten genoot. Hij ijverde voor het creëren van leerstoelen en lectoraten en
stelde met spijt vast dat in 1967 slechts aan drie van de zestien Franse universiteiten Nederlands werd gedoceerd.

6
7
8

A.J.M. VAN SEGGELEN, Neerlandistiek buiten Nederland en België, p. 34.
M. BRAURE, Histoire des Pays-Bas. Que-sais-je, Paris, Presses Universitaires de
France 1952.
S. DE GORTER, Un Français pas comme les autres: Pierre Brachin, professeur de
néerlandais à la Sorbonne, in: Septentrion 2 (1974), p. 86–88; S. DE GORTER, Pierre
Brachin, zendeling van het Nederlands, in: Ons Erfdeel 4 (1979), p. 563–566; S. DE
GORTER, L’échéance de l’âge: Pierre Brachin quitte la Sorbonne après 27 ans de
professorat de néerlandais, in: Septentrion 2 (1979), p. 90–92; C. HUISMAN, In
memoriam: Pierre Brachin, in: Neerlandica extra muros 2 (2004), p. 81.
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Il est surtout regrettable qu’en France on ne puisse étudier le néerlandais qu’à trois
des seize universités, d’autant plus que dans les seize facultés de lettres de France, la
langue et la littérature allemandes sont intensivement étudiées.9

Thys werd tenslotte vast hoogleraar in 1974. Hij bleef dit tot zijn pensioen in
1989 en werd opgevolgd door Gilbert van de Louw (1942). In Rijsel waar het
Nederlands vanwege de geografische, historische en economische context vanzelfsprekend een bijzondere plaats verdiende, kon het vanaf 1974 als hoofdvak
worden gestudeerd.

5

André van Seggelen

Een andere beroemdheid binnen de IVN was André van Seggelen, lid van het
grote bestuur sinds 1979 en voorzitter van 1985 tot 1988. Hij werd in 1963 aangesteld als maître de conférences associé en in 1966 als professeur associé aan
de universiteit van Straatsburg. Deze post zou enkele jaren later worden omgezet
in een volwaardig hoogleraarschap. André van Seggelen heeft zich niet alleen
enorm ingezet voor het behoud en de opvolging van verschillende posten Nederlands in Frankrijk,10 maar ook heeft hij dankzij zijn administratieve en pedagogische inspanningen bijgedragen tot de verbetering van de werkvoorwaarden en
het statuut van de docenten. Aangezien hij een nuchtere kijk op het leven van de
neerlandistiek in Frankrijk had, aarzelde hij niet de vinger op de wond te leggen,
toen hij sprak van ‘een steeds benauwder situatie’ en stelde dat het Nederlands
aan de Franse universiteiten ‘dringend behoefte aan meer, hoger geklasseerd en
vast personeel’ had. Daarbij achtte hij het noodzakelijker onderbezette secties
aan te vullen dan nieuwe in het leven te roepen.11 Hij was ook degene die ervoor
geijverd heeft dat in Parijs de hoogleraarspost na het afscheid van professor Brachin enkele jaren later weer bezet werd, wat in een land als Frankrijk essentieel
is, waar de universitaire hiërarchie tussen A en B posten nog steeds enorm speelt
en een vakgroep met een professeur cadre A in dienst meer aanzien geniet, o.a.
vanwege de onderzoeksmogelijkheden.

6

Sadi de Gorter en Jozef Deleu

Graag wil ik naast deze drie pioniers nog twee andere grote namen noemen. Ten
eerste die van Sadi de Gorter (1912–1994), die van 1957 tot 1977 de eerste di9
10
11

K.H. HEEROMA/W. THYS, Le néerlandais dans le monde. Edition du Comité d’Action
des Professeurs et Lecteurs de Langue et Littérature néerlandaises aux Universités
hors des Pays-Bas et de Belgique, NUFFIC, La Haye 1967, p. 5.
In Besançon bijvoorbeeld wist hij op korte termijn een geschikte opvolger van de
zwaar zieke lecteur te vinden en in Nice heeft hij de toekomstige docent de helpende
hand geboden de cursus Nederlands in te richten.
A.J.M. VAN SEGGELEN, Neerlandistiek buiten Nederland en België, p. 40.
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recteur van het Parijse culturele Institut Néerlandais was. Als Conseiller culturel
aan de Nederlandse ambassade in Parijs organiseerde hij ook in de provincie
verschillende culturele activiteiten, hetgeen ten goede kwam aan de uitstraling
van de departementen Nederlands in de betreffende steden.12 De Gorter
schroomde niet voor het onderwijs van de Nederlandse taal en cultuur aan universiteiten en scholen op te komen en het lukte hem nieuwe lectoraten en cursussen in het leven te roepen. Op zijn initiatief zijn er vanaf 1971 regelmatig
bijeenkomsten gehouden van docenten Nederlands in Frankrijk.13 De Gorter is in
1985 bevorderd tot doctor honoris causa aan de Université des Sciences Humaines te Straatsburg.14
Maar ook ere aan Jozef Deleu (1937), oprichter van het prachtige Franstalige
culturele tijdschrift Septentrion en hoofdredacteur van 1972 tot 2002, die door
zijn promoten van de cultuur der Lage Landen een belangrijke rol heeft gespeeld
bij de ontwikkeling van de neerlandistiek. Daarbij was hij zeer begaan met het
wel en wee van de docentschappen in Frankrijk en nam regelmatig deel aan de
tweejaarlijkse vergaderingen van neerlandici in Parijs.

7

Ontwikkeling universiteiten

Terug naar de universiteiten. Het onderwijs van het Nederlands heeft zich daar
enerzijds kunnen ontwikkelen dankzij de inzet en toewijding van de bovengenoemde baanbrekers. Concreet bestond die inzet uit talrijke briefwisselingen en
gesprekken gevoerd op universiteiten, ambassades en ministeries.
Het Nederlands had al een zeker aanzien in Parijs aan de Sorbonne waar, zoals
gezegd, de Fransman Pierre Brachin professeur was geworden in 1952, het jaar
waarin aan deze universiteit besloten werd een leerstoel Nederlandse taal, literatuur en cultuur op te richten. Nadat in Straatsburg en Rijsel docenten als associé
waren aangesteld en zij geassisteerd werden door een lecteur, kregen zij binnen
de Franse universitaire wereld langzaam maar zeker vaste voet.
Anderzijds hebben er sinds 1967 nogal wat hervormingen in Frankrijk plaatsgevonden. Zo kon het Nederlands gedurende drie in plaats van twee jaren worden gekozen als bijvak, vaak naast het Engels en/of het Duits. Een sectie Duits
met enig aanzien wenste het vak Nederlands graag als verplicht complementair
vak.
Bovendien werden er in middelgrote Franse steden nieuwe universiteiten opgericht, waar vanwege de groeiende studentenaantallen nieuwe docenten – met
name goedkope lecteurs – nodig waren. In de loop der jaren ontwikkelde het vak
Nederlands zich in Nanterre, Asnières, Besançon, Metz, Tours, Grenoble, Roubaix, Duinkerke enzovoort.
12
13
14

Bijvoorbeeld de tentoonstelling over Erasmus en de Elzas in 1970 te Straatsburg.
A.J.M. VAN SEGGELEN, Sadi de Gorter 1912–1994, in: Ons Erfdeel 5 (1995),
p. 684–691.
A.J.M. VAN SEGGELEN, Sadi de Gorter: doctor honoris causa in Straatsburg, in: Ons
Erfdeel 3 (1985), p. 462–463.
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Ten slotte werd in 1975 een vereniging in het leven geroepen, de Association
pour le Développement des Etudes Néerlandaises, die tot doel had de contacten
tussen de verschillende docentschappen te bevorderen en de Franse neerlandistiek te ontwikkelen.
In 1973, 25 jaar na aanvang van het onderwijs Nederlands in Frankrijk, werd
aan acht verschillende universiteiten Nederlands als bijvak aangeboden, in 1990
waren dat er vijftien, waarvan Rijsel het Nederlands als hoofdvak aanbood.
Sinds 1991 bestaat het ook als hoofdvak aan de Sorbonne Paris IV waar in 1999
een tweede hoogleraarspost werd gecreëerd. In het collegejaar 2008–2009 kon je
terecht bij zo’n twintig instellingen met een breed scala aan opleidingen, van het
klassieke programma taalverwerving, taal- en letterkunde, en cultuur als hoofdvak aan de Sorbonne in Parijs, via Nederlands als eerste taal bij de studie Toegepaste Talen in onder andere Roubaix en Straatsburg tot een specialisatie in de
economie te Valenciennes.
In Straatsburg waren er in 2008 in totaal meer dan 250 studenten ingeschreven, in Parijs zo’n 150 waarvan 50 hoofdvakkers, en in Rijsel een veertigtal
hoofdvakkers en meer dan 200 bijvakkers.
In Frankrijk tellen we momenteel vier hoogleraren, vijftien maîtres de conférences (universitair docent) en een aantal lecteurs die op basis van een tweejarig
contract worden aangenomen en dus helaas om de twee jaar weer moeten worden vervangen.

8

Samenwerking en ANBF

Hoe staat het met de onderlinge contacten tussen al deze docenten? Is er sprake
van een samenwerking?
Sinds – dankzij het reeds genoemde initiatief van Sadi de Gorter – de docenten van het universitaire, maar ook middelbare en buitenschoolse onderwijs, zoals dat van het Institut Néerlandais in het verleden één keer in de twee jaar vergaderden, op uitnodiging van de Nederlandse of Belgische ambassade te Parijs,
later ook met steun van de Nederlandse Taalunie en ook elders in Frankrijk,
werden de contacten tussen de verschillende docentschappen en vakgroepen
enigszins aangehaald. Er werd van gedachten gewisseld over nieuwe methodes
taalverwerving, over de inhoud en de didactische aanpak van colleges beschavingsgeschiedenis. Er werd naar mogelijkheden gezocht om getalenteerde
studenten op te leiden tot literaire vertalers waarmee in 1987 gestart is: Philippe
Noble (1949) gaf een speciale cursus literair vertalen op het Institut Néerlandais.15 De stof ter voorbereiding en de inhoud van het baccalaureaat
Nederlands kwamen ter sprake enzovoort.16 Ook werd er een nieuwe vereniging
15
16

Voor een duidelijk overzicht van de groei van het aantal in het Frans vertaalde boeken, zie P. NOBLE, La littérature d’expression néerlandaise en traduction française:
trois décennies à vol d’oiseau, in: Septentrion 3 (2008), p. 2–10.
C. HUISMAN, Vergadering docenten Nederlands in Parijs, in: Ons Erfdeel 4 (1990),
p. 615–616.
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opgericht, de Association Française des Etudes Néerlandaises, die tot doel had
de gemeenschappelijke krachten op het gebied van onderwijs en onderzoek te
bundelen en de communicatie tussen de neerlandici te bevorderen. Ondanks
verschillende pogingen die zijn ondernomen om de AFEN te laten bloeien, is het
niet gelukt deze vereniging in stand te houden.17
In Franstalig België daarentegen wordt sinds een aantal jaren enthousiast samengewerkt tussen neerlandici. Tijdens een IVN-colloquium te Antwerpen in
1994 kwam de behoefte naar voren om contacten te institutionaliseren tussen
neerlandici werkzaam voor een Franstalig publiek op een hoger opleidingsniveau. Ze besloten een vereniging op te richten om recente ontwikkelingen op het
vakgebied te presenteren en wetenschappelijk onderzoek te bevorderen.
Bij deze Association de Néerlandistes de Belgique francophone, opgericht in
1996, zijn sinds een aantal jaren ook de vakgenoten uit Frankrijk zeer welkom.
France is later toegevoegd aan de titel.
Deze bloeiende vereniging organiseert, o.a. met steun van de Nederlandse
Taalunie, studiedagen, onderzoeksmarkten en colloquia, en publiceert het vaktijdschrift n/f. Er bestaat nu dus voldoende gelegenheid om de onderlinge contacten te verstevigen en in dit kader wetenschappelijk onderzoek te presenteren
en van gedachten te wisselen.

9

Middelbaar onderwijs in de regio Nord-Pas de Calais

Hoe is de situatie binnen het middelbaar onderwijs, met name in Noord-Frankrijk? Toen in 1970 de minister van Onderwijs verklaarde dat het Nederlands zou
worden ingevoerd als keuzevak op de middelbare school, konden leerlingen aan
de slag met het Nederlands, wat vooral het geval was in Rijsel en omgeving waar
nog altijd een aan het Nederlands verwant dialect gesproken wordt. Het enorme
tekort aan bevoegde leraren bleek echter een probleem. Weinig kandidaten
schreven zich in voor het facultatieve examen Nederlands van het zware CAPESconcours18 Duits of Engels. In 1996 steeg het prestige van het vak Nederlands
geweldig toen het als hoofdvak van het CAPES kon worden gekozen. In 1999
werd het nog prestigieuzere concours Agrégation de néerlandais ingevoerd.19
Nederlands was nu een volwaardig hoofdvak, zij het met mondjesmaat, want
voor deze beide concours zijn in tien jaar nog geen tien posten gecreëerd in de
regio Rijsel.

17
18
19

P. DE KLERK, Verslag docentenvergadering te Parijs op 2 december 1994, in: Nefoscoop. Revue du néerlandais en France 1 (1996), p. 11–12.
Certificat d’Aptitude au Professorat de l’Enseignement du Second Degré, het aanwervingsexamen van leraren middelbaar onderwijs.
L.P. REGUER, Le néerlandais dans les établissements d’enseignement secondaire du
nord de la France, in: Septentrion 2 (2003), p. 39–44; L.P. REGUER, Tussen passie en
waakzaamheid. Het onderwijs van het Nederlands in Noord-Frankrijk anno 2006, in:
Ons Erfdeel 4 (2006), p. 629–630.
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In Rijsel en omgeving werd in het schooljaar 2006–2007 op alle niveaus Nederlands gedoceerd aan in totaal 6.668 leerlingen waarvan meer dan tweederde
in het basisonderwijs. Aangezien ‘er geen behoefte zou zijn aan nieuwe leerkrachten Nederlands’20 in het middelbaar onderwijs en vanwege de bezuiniging
besloot het ministerie van Onderwijs deze aanwervingsexamens in 2007 noch in
2008 te organiseren. Onbegrijpelijk en onaanvaardbaar, aangezien uit het veld
blijkt dat er wel degelijk nieuwe docenten Nederlands nodig zijn. Gelukkig zou
in 2009 het externe CAPES-concours weer worden gehouden. Wellicht heeft de
minister gehoor gegeven aan de protesten van docenten, aan de bezorgdheid van
Nederlandse en Vlaamse autoriteiten,21 en aan de alarmerende artikelen in de
media.
Een ander goed bericht is dat er een volledig officieel programma, op basis
van de niveaus van het Europees Referentiekader, zal worden opgesteld van het
basisonderwijs tot en met het baccalaureaat voor het Nederlands als eerste en
tweede taal.

10

Huidige positie

Kunnen we na dit laatste positieve geluid vaststellen dat het goed gaat met de
neerlandistiek in Frankrijk? Hoewel het Nederlands nog steeds niet is opgenomen in de officiële lijst van vreemde talen die in de eerste twee jaren van het
collège (de onderbouw van het secundair onderwijs) worden aangeboden, kunnen we constateren dat in het lager en middelbaar onderwijs, met name in
Noord-Frankrijk, het Nederlands succes boekt.22 Sinds 2003 spant de lerarenvereniging APNES (Association des Professeurs de Néerlandais de l’Enseignement Secondaire dans le Nord de la France) zich in voor de ontwikkeling van het
Nederlands als schoolwaardig vak waarvan nu de vruchten geplukt worden.
In het hoger onderwijs heeft het Nederlands na een precaire start een niet onaanzienlijke positie weten te verwerven. Het aantal instellingen is – vergeleken
met het drietal van het begin – enorm gestegen. De site van de IVN geeft zo’n
veertig vaste en onvaste docenten in het hoger onderwijs aan. Er zijn, alle niveaus en richtingen bij elkaar genomen, enkele honderden studenten ingeschreven. Eén van de laatste ontwikkelingen is overigens het onderwijs van het Afri-

20
21
22

L. DEVOLDERE, Meer voluntarisme graag. Over het Nederlands in Noord-Frankrijk,
in: Ons Erfdeel 2 (2007), p. 190–192, hier p. 191.
Onder meer de West-Vlaamse gouverneur evenals Rudi Wester, culturele raad van de
Nederlandse Ambassade en directrice van het Institut Néerlandais, en Jos Aelvoet,
vertegenwoordiger van de Vlaamse regering in Parijs.
Voor de problematiek betreffende de overgang van de lagere naar de middelbare
school zie L.P. REGUER, Tussen passie en waakzaamheid; DEVOLDERE, Meer voluntarisme graag.
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kaans aan de Parijse universiteit Sorbonne Nouvelle dat sinds oktober 2006 als
keuzevak wordt aangeboden aan letterenstudenten.23
Maar toch is het zaak om alert te blijven, want er wordt in Frankrijk hoe langer hoe meer bezuinigd, bijvoorbeeld door docenten die met pensioen gaan niet
zonder meer te vervangen. Zo kan het gebeuren dat een leerstoel zo maar verdwijnt, wat maar weer eens is gebleken bij de vakgroep Nederlands in Parijs IV
waar twee jaar lang een hard gevecht is gevoerd om een nieuwe post te krijgen,
nadat de hoogleraarpost letterkunde was opgeheven. Ook zijn in het verleden
andere kleine talen die niet voldoende studenten trokken aan sommige universiteiten afgeschaft.
Dankzij de studie van de Nederlandse taal en cultuur hebben enkele duizenden
jonge Fransen een heel ander beeld van La Hollande dan het stereotiepe L’autre
pays du fromage. Het Nederlands is voor hen allang geen Duits dialect meer en
er wordt geen Belgisch gesproken in België! André van Seggelen verzucht in
1982 dat er nog een ‘hele muur moet worden gesloopt die voor Frankrijk het
vrije uitzicht belemmert op de taal, de letterkunde en de geesteswereld van bijna
twintig miljoen Nederlandssprekenden aan de onmiddellijke noordgrens van de
Franse taalgemeenschap in Europa.’24
Met de Franse slag? Integendeel! Er is, en er wordt nog steeds, zorgvuldig gewerkt aan de ontwikkeling van de neerlandistiek in Frankrijk. Meer dan 25 jaar
later kunnen we ons verheugen over de vooruitgang die is geboekt. Het slopen
van een groot deel van die muur heeft tot resultaat dat er een vergezicht wordt
geboden op het Nederlands en de daarbij horende culturen.

23
24

L.P. REGUER, Quelle drôle d’idée: L’afrikaans à la Sorbonne nouvelle, in: Septentrion 3 (2008), p. 15–18.
A.J.M. VAN SEGGELEN, Neerlandistiek buiten Nederland en België, p. 42–43.
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Summary
Dutch Studies in France began after World War II, in particular in Paris, Lille
and Strasbourg, where lecturers taught Dutch to a steadily increasing number of
students. In the fifties, Pierre Brachin and Walter Thys and, from 1963 onwards,
André van Seggelen were the pioneers. Thanks to their preparatory administrative and pedagogical work, the study of Dutch was institutionalised and it became possible to develop it elsewhere in France too. Reforms of the French educational system played a prominent role as well. Today, one can study Dutch
language, culture and literature at about 15 French universities, including Afrikaans (at Paris-Nanterre), with staffing ranging from modest single-person operations to fully-fledged departments. Since the establishment of the ANBF
(Association des Néerlandistes de Belgique francophone et de France) in 1996,
colloquia and research forums have been organised every year. As far as primary
and secondary schools are concerned, more than 6,000 pupils study Dutch in the
Nord/Pas-de-Calais region, and Dutch can be chosen as an examination topic for
the French baccalauréat.

Zusammenfassung
Das Studium der Niederlandistik begann in Frankreich nach dem Zweiten Weltkrieg, namentlich in Paris, Lille und Straßburg, wo Niederländisch für eine stetig
wachsende Anzahl Studenten unterrichtet wurde. Die Pioniere dieser Disziplin
waren in den 1950er Jahren Pierre Brachin und Walter Thys und seit 1963 André
van Seggelen. Dank ihrer vorbereitenden administrativen und pädagogischen
Arbeit wurde das Studium der Niederlandistik institutionalisiert und konnte in
Frankreich ausgebaut werden. Auch die Reformen des Bildungssystems spielten
dabei eine wichtige Rolle. Heute kann man die niederländische Sprache, Kultur
und Literatur an 15 französischen Universitäten studieren, einschließlich Afrikaans (an der Universität Paris-Nanterre). Die Mitarbeiterzahl variiert vom
einfachen Lektorat bis hin zu voll ausgestatteten Instituten. Seit der Gründung
des Verbandes ANBF (Association des Néerlandistes de Belgique francophone
et de France) im Jahr 1996 wurden jedes Jahr Kolloquien und Forschungsforen
organisiert. Was die Grund- und weiterführenden Schulen betrifft, so lernen
mehr als 6.000 Schüler Niederländisch in der Nord/Pas-de-Calais-Region, wo
Niederländisch als Prüfungsfach beim französischen Abitur (baccalauréat)
gewählt werden kann.

GUY JANSSENS

Het onderwijs van het Nederlands in Wallonië en
Luxemburg onder koning Willem I (1814–1830):
een didactisch-linguïstische proeftuin
Na de zogenoemde directe methode in het begin van de twintigste eeuw, de audiomondelinge methode vanaf de jaren veertig, de audiovisuele methode in de
jaren zestig en zeventig en de communicatieve benadering vanaf de jaren tachtig
kan de manier waarop veel leraren vandaag in Franstalig België Nederlands onderwijzen mijns inziens het beste getypeerd worden met de stelling dat ze geen
methode meer gebruiken, in ieder geval geen duidelijke, doordacht opgebouwde
en efficiënt gestructureerde methode. Didactici proberen dat gebrek aan methode
te verhullen door te spreken van de postcommunicatieve benadering of eclectische aanpak. Anders gezegd: de leraren kiezen uit alle vroegere methoden de
technieken en oefeningen bij elkaar die ze het meest geschikt lijken om de leerdoelen te bereiken of die ze het beste uitkomen. Ik noem dat – bewust denigrerend – een ratjetoe-methode, of – als ik in een wat vriendelijker bui ben – een
voor-elk-wat-wils-methode. Ik geef toe dat ik mijn oordeel lapidair en apodictisch breng en dat mijn uitspraak op een boutade lijkt, maar ik blijf toch bij de
stelling dat de NVT-didactiek vandaag in Franstalig België in een impasse zit: de
bestaande methoden hebben als zodanig afgedaan en nieuwe zijn er in de praktijk (nog) niet.
Twee eeuwen geleden, ongeveer aan het einde van de achttiende en het begin
van de negentiende eeuw, op de overgang tussen de verlichting en de romantiek,
was de situatie in het onderwijs totaal anders. Het was een tijd van grote opvoedkundige en didactische inventiviteit en vernieuwing. Er zijn toen (of wat eerder)
in Duitsland, Zwitserland en Frankrijk nieuwe pedagogische en linguïstische
ideeën en technieken opgekomen, die in de onderscheiden gebieden van de Lage
Landen, het Noorden en het Zuiden, in verschillende mate weerklank hebben gevonden. Het Noorden stond meer onder invloed van de Duitse filantropijnen en
van de school van de Zwitser Pestalozzi. Het Zuiden – en met name Wallonië en
Luxemburg – was veeleer beïnvloed door de nieuwste opvattingen op het gebied
van het vreemdetalenonderwijs uit de Franse school van Port-Royal. Toen Willem I na de oprichting van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (in 1814–
1815) in het kader van zijn natievormende taalpolitiek voor het eerst op een
systematische manier Nederlandse lessen liet organiseren op een honderdtal
openbare scholen voor lager en voortgezet onderwijs in Wallonië en Luxemburg
en aan de universiteit te Luik,1 werden er door de aldaar aangestelde NoordNederlandse, Waalse en Luxemburgse leraren Nederlands dan ook verschillende
1

Zie G. JANSSENS/K. STEYAERT (M.M.V. B. PIERRET), Het onderwijs van het Nederlands in de Waalse provincies en Luxemburg onder koning Willem I (1814–1830).
Niets meer dan een boon in een brouwketel? Brussel, VUBPress 2008, p. 117–212.
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methoden toegepast. In totaal kwamen er in de periode 1814–1830 niet minder
dan zeven leerwijzen voor: twee traditionele en vijf nieuwe(re).
In het eerste deel van deze bijdrage wil ik graag een verklarend overzicht geven van deze didactische diversiteit in het NVT-onderwijs in Wallonië en
Luxemburg in zijn geheel. In het tweede deel gaan we na welke methoden er
specifiek aan de universiteit te Luik werden gebruikt.

1

Leermethoden voor het NVT-onderwijs in de Waalse
provincies en Luxemburg onder Willem I:
l’embarras du choix2

1.1

Oude(re) leerwijzen

Sommige conservatieve of pedagogisch niet volgens de nieuwste principes opgeleide leraren of taalmeesters in het Verenigd Koninkrijk maakten in de jaren
1814–1830 nog gebruik van methoden die eeuwen eerder het licht hadden gezien
en ondertussen verouderd en voorbijgestreefd waren. De oudste daarvan was de
zogenoemde dialoogmethode. Ze bestond uit het hardop lezen of nazeggen, herhalen, memoriseren en reciteren van tweetalige dialogen, d.w.z. Franse en parallelle Nederlandse modelgesprekken, en het memoriseren van tweetalige woordenlijsten. Het was voor een groot deel een imitatie – erg artificieel weliswaar –
van de manier waarop een volwassene in de dagelijkse praktijk, via contacten en
gesprekken met anderstaligen, een vreemde taal leert. Dialogen hebben lange tijd
een centrale rol gespeeld in het vreemdetalenonderwijs. Een van de oudste voorbeelden van de dialoogmethode om Frans of Nederlands te leren vindt men in
het veertiende-eeuwse Brugse Livre des mestiers (Bouc vanden ambachten).
Bekend is ook de succesvolle Vocabulare van de te Antwerpen onderwijzende
Waalse schoolmeester Noël van Berlaimont, een Nederlands-Frans gesprek- en
woordenschatboekje uit 1527 dat meer dan 140 verschillende heruitgaven en
bewerkingen heeft gekend, tot op het einde van de achttiende eeuw toe.3 Ook in
de tijd van Willem I werden er nog verschillende nieuwe tweetalige gesprekboekjes gepubliceerd.4 Ze werden vooral gebruikt op particuliere (meisjes-)kost2
3

4

‘Keus te over; niet weten wat te kiezen.’
E. STENGEL, Chronologisches Verzeichnis französischer Grammatiken vom Ende des
14. bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts, nebst Angabe der bisher ermittelten Fundorte derselben (1890). Neu herausgegeben mit einem Anhang von H.-J. Niederehe,
Amsterdam, John Benjamins 1976, p. 22–23; D.M. BAKKER/G.R.W. DIBBETS (red.),
Geschiedenis van de Nederlandse taalkunde, Den Bosch, Malmberg 1977, p. 33,
205–206.
Bijvoorbeeld het anonieme Nouveau petit dictionnaire, avec des entretiens en
français et en flamand (Mechelen, P.-J. Hanicq 1817), de Dialogues français et
hollandais, à l’usage de ceux qui veulent étudier une de ces deux langues van A.J.
VAN DER AA (Brussel, Delemer frères 1822) en de Recueil de dialogues […] en
français et en flamand van een zekere ‘D.’ (Brugge, De Moor 1827). G. JANSSENS/K.
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scholen. De dialoogmethode werd in het begin van de negentiende eeuw door
veel leraren duidelijk als ontoereikend en voorbijgestreefd beschouwd. Men
vergeleek het leren van een vreemde taal volgens deze techniek met het leren
spreken ‘aen papegaeyen, of andere klappende vogels, zonder grond of reden,
zonder waerom of daerom’.5 Door modern georiënteerde leraren in koning Willems tijd werden tweetalige, Frans-Nederlandse dialogen enkel gebruikt ter aanvulling bij andere, meer omvattende leerwijzen.6 Ze dienden concreet als uitgangspunt voor verschillende oefeningen: ze werden bijvoorbeeld gelezen met
een medeleerling of met de leraar als ‘gesprekspartner’ ter uitspraakverbetering,
of ze werden vertaald à vue7, waarbij de tekst in de andere taal werd bedekt.
Een tweede eeuwenoude methode die in koning Willems tijd door sommige
leraren nog werd gebruikt, een methode waarmee het ‘waerom of daerom’ (cf.
hierboven) wél werd verklaard en die daarom in vergelijking met de dialoogmethode als een verbetering kon worden beschouwd, was de zogenoemde klassieke grammaticale methode. Ze was in de eerste plaats gebaseerd op het van
buiten leren van grammatica- en spellingregels, en verder op het memoriseren
van thematisch ingedeelde tweetalige woordenschatlijsten, lijsten met uitdrukkingen en spreekwoorden in het Frans en het Nederlands, dialogen, gebeden en
briefmodellen. Ze was duidelijk geïnspireerd door het humanistische onderwijs
van de klassieke talen, het Latijn en Grieks. De oudste leerboeken Nederlands
voor Franstaligen volgens de klassieke grammaticale methode dateren uit de
zeventiende eeuw.8 Het bekendste daarvan is de Grammaire flamande van
Philippe la Grue, gepubliceerd in 1684 te Amsterdam (bij Daniel du Fresne), dat
talrijke herdrukken heeft gekregen. Een andere veelgebruikte klassieke
leergrammatica, iets jonger, namelijk uit 1757, was de Grammaire pour
apprendre le flamand (Brussel, J. Moris), toegeschreven aan Jean des Roches.
Beide leerboeken werden onder koning Willem I nog steeds gebruikt: dat van La

5
6

7
8

STEYAERT, Het onderwijs van het Nederlands in de Waalse provincies en Luxemburg
onder koning Willem I (1814–1830), p. 250, 252, 266.
In de ‘Voorrede’ van Fondamenten of grondregels der Nederduytsche spelkonst van
een zekere ‘P. B.’, Gent, J. Snoeck-Ducaju [ca. 1820].
R. VAN DER PIJL, bijvoorbeeld, publiceerde in 1815 een boekje met Nouveaux élémens
de la conversation, en hollandois et en françois (Dordrecht, A. Blussé & Fils/Brussel,
P.J. De Mat), dat eigenlijk als aanvulling bedoeld was bij zijn Grammaire hollandoise
pratique (Dordrecht, A. Blussé & Fils/Brussel, P.J. De Mat), een leerboek volgens de
grammatica-vertaalmethode (cf. infra). G. JANSSENS/K. STEYAERT, Het onderwijs
van het Nederlands in de Waalse provincies en Luxemburg onder koning Willem I
(1814–1830), p. 285.
D.w.z. onvoorbereid (mondeling) vertaald.
Over deze zeventiende-eeuwse leergrammatica’s van het Nederlands voor Franstaligen wordt aan het Centre de Recherche en Histoire du Néerlandais langue étrangère
van de Université de Liège een publicatie voorbereid die in 2009 zal verschijnen
<www.nl.ulg.ac.be>.
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Grue beleefde een laatste heruitgave in 18149 en dat van (vermoedelijk) Des
Roches kreeg nog edities in 1817, 1821 en 1828.10 Net zoals de dialoogboekjes
werden ook deze klassieke leergrammatica’s door leraren met moderne ideeën
als voorbijgestreefd en verouderd beschouwd, omdat ze te veel een beroep deden
op het geheugen (wat bij de leerlingen meestal tot louter papegaaienwerk leidde)
en omdat ze vooral een theoretische vreemdetalenkennis opleverden. De leerders
werden immers vrijwel niet geoefend in de praktijk van het geschreven en
gesproken Nederlands, receptief noch productief. In tegenstelling tot het
humanistische of neohumanistische onderwijs van het Latijn kwam men in het
NVT-onderwijs volgens de klassieke grammaticale methode meestal ook niet tot
de studie en het vertalen van literaire teksten.
1.2

Nieuwe(re) leerwijzen

Naast de eigenlijk (laat-)middeleeuwse dialoogmethode en de – wat het NVTonderwijs betreft – uit de zeventiende eeuw daterende klassieke grammaticale
methode, werden er in de Waalse provincies en Luxemburg onder koning Willem I ook (en vooral) een vijftal nieuwe(re) leerwijzen (ontwikkeld en) gebruikt.
Deze nieuwe(re) methoden sloten perfect aan bij de ideeën van toenmaals moderne pedagogen en heersende linguïstische stromingen. Ze stelden betere en
snellere leerresultaten in het vooruitzicht, wat tegemoet kwam aan de taalpolitieke verlangens van Willem I, die een spoedige verspreiding van het Nederlands
wenste in de Frans- en de Duitssprekende delen van zijn Verenigd Koninkrijk.
De meeste Noord-Nederlanders die in de Zuidelijke provincies door Willem I
als leraar Nederlands waren aangesteld, gebruikten de zogenoemde grammaticavertaalmethode. Dit was eigenlijk een verdere ontwikkeling van de klassieke
grammaticale methode. In Nederland is de aanzet tot de grammatica-vertaalmethode gegeven door de Franse schoolmeester Antoine Nicolas Agron, met zijn
in 1794 uitgegeven leerboek getiteld Verzameling van opstellen, geschikt om de
Nederlandsche jeugd door middel van haare moedertaal, op eene ordenlijke en
gemakkelijke wijze, tot de kennis der Fransche taal op te leiden. In dit werk
worden de aangeboden stukjes grammatica telkens gevolgd door thema-oefeningen (door Agron ‘opstellen’ genoemd), om de geleerde regels systematisch in
praktijk te brengen. De door Agron gebruikte methode, die een deductieve en
contrastieve opzet had (namelijk eerst de grammaticaregel en dan de toepassing
ervan via vertaaloefeningen T1 > T2), zette de toon voor de didactiek van het
vreemdetalenonderwijs voor de komende generaties. Agron is waarschijnlijk op
het idee van de grammatica-vertaalmethode gekomen door het succes van de
leerboeken van de Frankfurtse taalmeester Johann Valentin Meidinger, die vanaf
9
10

Het werd in 1818 nog gebruikt op het college in het Waalse stadje Ath (G.
JANSSENS/K. STEYAERT, Het onderwijs van het Nederlands in de Waalse provincies
en Luxemburg onder koning Willem I (1814–1830), p. 255).
IBIDEM, p. 260.
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1783 systematisch thema-oefeningen opnam in zijn handboeken voor moderne
vreemde talen. In 1815 paste de in Dordrecht onderwijzende taalmeester
Rudolph van der Pijl de grammatica-vertaalmethode toe op het onderwijs van
het Nederlands voor Franstaligen. Zijn Grammaire hollandoise pratique, verschenen te Dordrecht en te Brussel, volgde bijna letterlijk het model van Meidingers Grammaire allemande-pratique. Van der Pijls leerboek heeft in totaal vier
drukken gekend, de laatste in 1826. Het werd op talrijke secundaire scholen in
Wallonië en Luxemburg gebruikt. Het werk bevatte een uitgebreide behandeling
van de grammatica, vooral van de morfologie van de woordsoorten, tientallen
thematisch ingedeelde tweetalige woordenlijsten en thema- en vertaaloefeningen,
en een lange lijst met uitdrukkingen en spreekwoorden. Leerlingen die met de
grammatica-vertaalmethode Nederlands hadden geleerd, kenden de grammatica
op hun duimpje en waren ook goed in thema en vertaling. De productieve
vaardigheden, vooral de mondelinge, bleven echter onderontwikkeld.11
Vanuit Frankrijk is in de eerste decennia van de negentiende eeuw een methode gekomen die enigszins op de grammatica-vertaalmethode lijkt, omdat ze dezelfde samenstellende elementen bevat, maar waarbij die in omgekeerde volgorde worden toegepast: men begon immers met vertalen en ging pas daarna de
spraakkunst bestuderen. Dit was de zogenoemde vertaal-grammaticamethode.
De leerlingen lazen al vanaf de eerste les een tekst in het Nederlands die interlineair voorzien was van twee Franse vertalingen: een letterlijke, woord-voorwoord-vertaling en een tweede vertaling die de Franse zinsbouw en idiomatiek
perfect respecteerde. Daarna werd de Nederlandse tekst zogenoemd ‘grammaticaal geanalyseerd’, wat vooral neerkwam op een etymologiserende woordontleding. De eerste toepassing van deze methode op het NVT vinden we in twee
werkjes van de Fransman Henri-Augustin le Pileur, die in 1805 en 1807 werden
uitgegeven.12 Het eerste leerboek volgens de vertaal-grammaticamethode dat
speciaal voor het NVT-onderwijs in Wallonië en Luxemburg werd samengesteld,
was La langue hollandaise à la portée de tout le monde van de Luxemburger
Philippe Olinger. Het verscheen in 1821 te Brussel (bij Collette). Drie jaar later
publiceerde ook de Waal Germain Raingo een uitstekend leerboek volgens de
vertaal-grammaticamethode, getiteld Cours théorique et pratique de langue
hollandaise (Mons, H.-J. Hoyois, 1824). Olingers handboek werd herdrukt tot in
1866, dat van Raingo tot in 1829.
In tegenstelling tot de grammatica-vertaalmethode, waarbij de aandacht in de
eerste plaats naar de grammatica ging, kreeg bij de vertaal-grammaticamethode
de tekst in de vreemde taal primair de aandacht. Door het presenteren of maken
van een (letterlijke) vertaling naar de moedertaal naast of onder de vreemdetaaltekst, werd de leerder ertoe gebracht vergelijkingen te maken met zijn moeder11
12

G. JANSSENS/K. STEYAERT, Het onderwijs van het Nederlands in de Waalse provincies en Luxemburg onder koning Willem I (1814–1830), p. 219–222, 276–289, 302–
307.
Traductions interlinéaires de hollandois en françois (Paris 1805) en Elémens de la
langue hollandoise (Leiden/Paris 1807).
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taal, of met andere woorden zelf elementen van de twee talen met elkaar in verband te brengen, waardoor een beroep werd gedaan op de intuïtie van de leerder.
Olinger en Raingo hadden de methode leren kennen tijdens hun eigen schooltijd, in de banken van scholen naar Frans model, waar ze werd gebruikt voor het
onderwijs van het Latijn.13 De vertaal-grammaticamethode was in Frankrijk in
de loop van de achttiende eeuw opgekomen. Ze was gebaseerd op linguïstische
technieken en pedagogische principes van ‘leerlingen’ uit de traditie van de
grammaire générale et raisonnée van Port-Royal (onder wie Du Marsais,
Beauzée, Vidal, Sicard e.a.), zoals de technieken van de interlineaire vertaling en
de grammaticale analyse, en de principes dat alle vreemdetalenonderwijs gebaseerd moet zijn op vergelijking met de moedertaal en dat het inzichtbevorderend dient te werken.14
Naast deze twee methoden die op achttiende-eeuwse tradities gebaseerd waren, de grammatica-vertaalmethode op de leerboeken van de Duitser Meidinger
en de vertaal-grammaticamethode op de Franse leerboeken voor het Latijn uit de
traditie van de school van Port-Royal, was er ook een methode die nauw aansloot
bij de allernieuwste pedagogische ideeën van de Duitse filantropijnen en van de
school van de Zwitser Pestalozzi.
De filantropijnen waren een groep van school- en opvoedingshervormers in
Duitsland, in de tweede helft van de achttiende en het begin van de negentiende
eeuw, die de gedachten van de verlichtingsfilosofie probeerden te concretiseren
op het gebied van de opvoeding. Voor het vreemdetalenonderwijs propageerden
ze een intuïtieve, aanschouwelijke leermethode, waarbij de leerlingen eerst
woorden werden bijgebracht in combinatie met het bekijken van de zaken
waarop ze betrekking hebben (zoals Comenius in de zeventiende eeuw al deed),
en pas daarna teksten gingen lezen en de grammatica bestuderen. De beweging
van de filantropijnen heeft rond 1800 een duidelijke invloed gehad op de Nederlandse onderwijsvernieuwers. Naast de filantropijnen heeft ook de school van de
Zwitser Pestalozzi de Nederlandse pedagogen sterk geïnspireerd. Pestalozzi was
voorstander van waarnemend leren en van onderwijs met een geleidelijke opbouw van moeilijkheidsgraad, wat in het talenonderwijs neerkwam op eerst leren
benoemen en spreken en dan leren lezen en stellen. De ideeën van de filantropijnen en van Pestalozzi werden in Nederland en in het Zuiden verspreid door, onder anderen, de directeurs van de twee openbare kweekscholen, Pieter Prinsen in
Haarlem en Bernard Schreuder in Lier. De Zuidelijke kweekschool te Lier telde
naast Vlaamse studenten ook een aantal Waalse en Luxemburgse kwekelingen,
en deze laatsten kregen van Schreuder bij de aanvang van hun studie eerst enkele
maanden intensief Nederlandse les, omdat alle colleges aan de kweekschool in
het Nederlands werden gegeven. Voor het aanleren van het Nederlands aan deze
Waalse en Luxemburgse jongeren gebruikte Schreuder Pestalozzi’s natuurlijke,
13
14
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intuïtieve methode: dat is de leerwijze die een moeder gebruikt om haar kinderen
de taal te leren en die dus niet van het lezen en schrijven uitgaat en zeker niet
van de grammatica, maar van het luisteren en spreken, en die tegelijkertijd sterk
aanschouwelijk is. Concreet betekent dat: zaken in de leefwereld van het kind of
van de leerlingen aanwijzen en benoemen, woorden en zinnetjes voorzeggen en
doen nazeggen, daarna voor het leesonderwijs gecombineerd met de bekende
‘klankmethode’ van Prinsen. Met deze leerwijze slaagde Schreuder er naar eigen
zeggen in de Waalse en Luxemburgse kwekelingen na enkele maanden zo ver te
brengen dat ze in staat waren om samen met de Vlaamse kweekschoolstudenten
de reguliere colleges te volgen. De door Schreuder opgeleide Waalse en
Luxemburgse onderwijzers gebruikten na hun afstuderen, als ze aangesteld
werden in Wallonië of Luxemburg om Nederlandse les te geven, dezelfde
natuurlijke, intuïtieve methode.15
Veel minder ‘natuurlijk’ was de zogenoemde universele leerwijze van Joseph
Jacotot, een Fransman die vanaf 1818 Franse letterkunde doceerde aan de
universiteit te Leuven. Zijn methode, ontstaan uit een leerexperiment, houdt kort
samengevat het volgende in: de leerders dienen eerst stukje voor stukje een lange
en moeilijke Nederlandse tekst te memoriseren, die ze op eigen houtje moeten
proberen te begrijpen met behulp van een ernaast afgedrukte Franse vertaling.
Als ze de tekst goed in het hoofd hebben zitten, moeten ze zelf het functioneren
van de grammatica en de principes van de spelling zien te ontdekken, daarbij
geholpen door slimme vragen van de leraar (zoals bij de ‘Socratische methode’).
De leraar hoeft zelf geen Nederlands te kennen: hij moet de leerlingen enkel met
een spel van vragen en antwoorden uitnodigen om na te denken over de grammaticale structuur van de tekst en op die manier het proces van zelfstudie stimuleren. Jacotot poneerde voor zijn methode een aantal axioma’s. Ten eerste: ieders
intelligentieniveau is gelijk en alle talen ter wereld zijn gelijkwaardig. Iedereen
is dus in principe in staat om alles te leren begrijpen en verwerven wat anderen
in andere talen tot stand hebben gebracht. Ten tweede: de verklarende uitleg van
een leraar is niet alleen overbodig, hij is zelfs schadelijk. Verklaring door anderen confronteert de leerder immers enkel met zijn eigen onwetendheid, maakt
hem onzeker en ontneemt hem het spontane, aangeboren vermogen om zelf alle
verklaringen te ontdekken. Ten derde: leerprocessen gaan niet lineair van het
eenvoudige naar het moeilijke, maar van het bijzondere naar het algemene. Het
leren van een vreemde taal hoeft dan ook niet bij een eenvoudig begin aan te
vangen, maar kan ook midden in een complexe tekst worden aangevat. Jacotot
stelde dat deze axioma’s en de leermethode die erop gebaseerd is niet alleen
konden worden toegepast op vreemde talen, maar op alle domeinen van de
menselijke kennis, en dat ze in die zin dus ‘universeel’ zijn.
Er kwam snel belangstelling voor de universele leerwijze, niet alleen van
individuele leraren maar ook van de overheid, die met de gedachte speelde de
methode in het Waalse openbaar onderwijs in te voeren. Jacotot beloofde immers
spectaculaire resultaten, en omdat de leraren zelf geen Nederlands hoefden te
15
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kennen zou meteen ook het acute probleem van het tekort aan leraren Nederlands
op de arbeidsmarkt opgelost zijn. De expertiserapporten die de overheid over de
universele leerwijze liet opstellen en de resultaten van de evaluatieve tests die ze
liet uitvoeren waren echter niet onverdeeld positief en het Departement Onderwijs zag van de invoering af. Toch bleef Jacotot een aantal fervente aanhangers
behouden, onder wie de Luxemburgse alumnus van de Luikse universiteit Jean
François Xavier Würth, op wie we straks nog terugkomen.16
Over de laatste, zevende leermethode kunnen we kort zijn. Het was eigenlijk
geen echte, volledig uitgewerkte leermethode, maar eerder een leermiddel of een
techniek. Om de Duitstalige Luxemburgse leerlingen sneller de overeenkomsten
en verschillen tussen hun moedertaal en het Nederlands bij te brengen, heeft
schoolinspecteur Müller in 1827 namelijk voorgesteld vergelijkende tabellen te
gebruiken, waarin de Hoogduitse en de Nederlandse woordvormen en grammaticale kenmerken met elkaar vergeleken werden. Waarschijnlijk heeft Müller zich
daarbij laten inspireren door het in Duitsland opkomende historisch-comparatisme. Het gebruik van vergelijkende tabellen in de lessen Nederlands bleek in korte tijd uitstekende resultaten op te leveren, waarover de gouverneur van Luxemburg zich zeer opgetogen heeft getoond.17
Tot zover het overzicht van de didactische diversiteit in het NVT-onderwijs in
Wallonië en Luxemburg onder koning Willem I.

2

Een didactisch-linguïstische proeftuin

Terugblikkend mogen we, denk ik, stellen dat de leraren Nederlands die in de
periode 1814–1830 in de Waalse provincies en Luxemburg aangesteld waren, de
scholen en klassen waar ze Nederlands onderwezen tot een levensgrote didactisch-linguïstische proeftuin hebben gemaakt voor het vreemdetalenonderwijs,
met niet minder dan zeven verschillende leermethoden. Dat was toe te schrijven
aan een viertal factoren. Ten eerste, aan de zeer verschillende achtergrond van
deze leraren. Onder hen waren immers Noord-Nederlanders, Vlamingen, Walen,
Luxemburgers en Fransen, moedertaalsprekers en vreemdetaalsprekers, traditionalisten en progressieven, aanhangers van de filantropijnen en van Pestalozzi,
adepten van de leerboeken van Meidinger, volgelingen van Jacotot, bewonderaars van de Duitse comparatisten en amateurs van de ideeën en technieken van
Port-Royal. Ten tweede was die didactische proeftuin een indirect gevolg van de
eis van de koning dat het onderwijs van het Nederlands in Wallonië en
Luxemburg snel goede resultaten moest opleveren, wat de leerkrachten heeft
gestimuleerd tot efficiëntie, dynamisme en inventiviteit. Een derde ontstaansoorzaak van de proeftuin is te vinden in het feit dat de koning en het Departement Onderwijs de leraren alle ruimte hebben gelaten voor didactisch verschil
en experiment, door geen enkele methode te verbieden of verplicht te stellen. En
16
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een vierde reden was de scherpe onderlinge concurrentie tussen de leraren die
met het voorstellen van een nieuwe, doeltreffende leerwijze of de publicatie van
een nieuw leerboek in de gratie zochten te komen van de koning, in de hoop op
een gratificatie of een benoeming op een hogere en lucratievere post.
Tegen het einde van de jaren twintig was het Departement Onderwijs tot het
inzicht gekomen dat de leerwijze van Bernard Schreuder, de directeur van de
Lierse kweekschool, de beste was, maar het Departement vond verplichtstelling
niet nodig, omdat het ervan uitging dat de natuurlijke, intuïtieve methode van
Schreuder via zijn kwekelingen, die overal in het land aanstellingen kregen,
vanzelf wel zou gaan bovendrijven. Zover is het echter niet gekomen: in 1830
kwam er door de Belgische Revolutie abrupt een einde aan het onderwijs van het
Nederlands in Wallonië en Luxemburg, en daardoor ook aan de didactische
proeftuin. De lessen Nederlands werden van de Waalse schoolprogramma’s geschrapt: ze deden teveel aan het Hollandse regime denken. In Luxemburg is het
onderwijs van het Nederlands nog enkele jaren op een zacht pitje blijven doorgaan aan het koninklijk atheneum in de hoofdstad aldaar, waar het uiteindelijk
toch ook verdwenen is.
Toen de Revolutie enige tijd achter de rug was en er op een handjevol Waalse
secundaire scholen opnieuw lessen Nederlands werden georganiseerd, was de situatie totaal veranderd. Het onderwijs van het Nederlands was in het jonge
België geen prioriteit meer zoals onder koning Willem I. De Noord-Nederlandse
leraren waren naar huis teruggekeerd of teruggestuurd. De kweekschool te Lier
was gesloten. Door die laatste twee factoren was een groot deel van de didactische diversiteit en vooral ook van de moderniteit of progressiviteit verdwenen.
Het vreemdetalenonderwijs in Wallonië, ook dat van het Nederlands, kwam volledig in de schaduw te staan van het onderwijs van de klassieke talen.18 De lessen Nederlands werden tot een min of meer bewuste nabootsing van die in het
Latijn en Grieks. Wie voor het moderne-talenonderwijs een methode gebruikte
die afweek van de traditionele leerwijze van de prestigieuze klassieke talen, werd
niet voor vol aangezien en kon zelfs tegenwerking krijgen (zoals we straks nog
zullen zien). Het zou tot het einde van de negentiende eeuw duren vooraleer er
weer een methode werd geaccepteerd die echt geschikt was voor het moderne
vreemdetalenonderwijs, namelijk de zogenoemde directe methode, die rond 1900
ook verplicht werd gesteld.19 Deze methode ging uit van direct contact met gesproken vreemdetaalzinnetjes en het gebruik daarvan in interactie met de leerlingen (dus eigenlijk het nabootsen van het natuurlijke taalleerproces), waarbij het
verband tussen de woorden en hun betekenis direct werd gelegd via de visuele
waarneming van de dingen waarnaar de woorden verwijzen. Het leren van een
vreemde taal volgens de directe methode gebeurde in principe zonder een beroep
18
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te doen op de moedertaal, waardoor de leerlingen de vreemde taal ook direct
konden gebruiken, zonder eerst hun ideeën vanuit de moedertaal te moeten vertalen. Eigenlijk was de methode die Bernard Schreuder tachtig jaar eerder had gebruikt om zijn Waalse en Luxemburgse leerlingen Nederlands te leren, de natuurlijke, intuïtieve methode van Pestalozzi, een directe methode avant la lettre.
Maar Schreuder was in 1830 zonder veel omkijken door de Belgen aan de deur
gezet en zijn kweekschool gesloten. Het heeft de Belgische NVT-leraren tachtig
jaar gekost om dat verlies weer goed te maken.
Met deze enigszins bittere vaststelling zijn we aan het einde gekomen van het
eerste deel van deze bijdrage. We gaan nu, zoals daarstraks aangekondigd, nog
even in op de NVT-methoden die onder koning Willem I werden gebruikt aan de
universiteit te Luik, wat dus eigenlijk betekent dat we de leerwijzen gaan verkennen die gebruikt werden in het allereerste extramurale universitaire neerlandistiekonderwijs, want de eerste leerstoel Nederlands buiten het Nederlandse taalgebied was inderdaad die opgericht door Willem I te Luik.

3

NVT-methoden aan de universiteit te Luik

De eerste hoogleraar Nederlands te Luik was Johannes Kinker. Bij zijn aanstelling, in 1817, had Kinker geen noemenswaardige ervaring als leraar.20 Hij was
eigenlijk advocaat, maar had grote belangstelling voor filosofie (met name voor
Kant), literatuur (hij was zelf dichter), taalkunde en musicologie. Hij wilde met
zijn Luikse studenten het liefst zo snel mogelijk teksten bestuderen. Met zijn
enkele Hollandse en Vlaamse leerlingen kon dat onmiddellijk, en ook zijn
Luxemburgse pupillen, van wie de meesten een West-Frankisch dialect spraken
dat sterk verwant is met het Nederlands, waren daar na enige initiatie spoedig toe
in staat. Maar de Walen of Franstaligen, die toch de meerderheid vormden van
Kinkers studentenpubliek, hadden veel meer aanvankelijk taalonderwijs nodig.
Van de precieze inhoud van Kinkers taalverwervingscolleges was tot nu toe
vrijwel niets bekend. De Luikse universiteitsbibliotheek bezit echter een collegedictaat van Kinker, getiteld Principes de la Grammaire Hollandaise, dat ik onlangs heb kunnen inkijken, waarschijnlijk als eerste in bijna twee eeuwen.21 Ik
kan hier dus een tipje van de sluier oplichten over Kinkers taalverwervingslessen. De bewaarde notities staan in een zelfgemaakt schriftje van student JeanFrançois Tielemans en dateren vermoedelijk uit 1820.22 Ze zijn opgesteld in het
20
21

22
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Frans en beslaan 21 dichtbeschreven pagina’s die vrijwel volledig gewijd zijn
aan een gedetailleerde beschrijving van de uitspraak van het Nederlands, met
talrijke voorbeelden en oefeningen. Deze uitspraakleer is om verschillende redenen opmerkelijk. Het is, ten eerste, al opmerkelijk op zich dat Kinker zoveel aandacht besteedde aan de uitspraak van het Nederlands, in een tijd dat de geschreven taal en de studie van teksten primeerden. De meeste leraren op de Waalse
colleges en athenea – schoolinstellingen die in koning Willems onderwijssysteem toch werden beschouwd als de eerste trap van het hoger onderwijs –
besteedden erg weinig of geen aandacht aan de uitspraak. Dit tot grote ergernis
van Kinker, die daarover meermaals zijn beklag heeft gemaakt in brieven en
rapporten aan de minister van Onderwijs.23 Opmerkelijk is ook, ten tweede, dat
Kinkers uitspraakleer systematisch vergelijkend of contrastief is met het Frans,
en dat hij speciaal ingaat op de uitspraakproblemen waarmee Franstalige leerders
geconfronteerd worden, zoals de finale verscherping en het woordaccent. Er is
mij geen enkele andere uitspraakleer voor het NVT uit die periode bekend, ook
niet in de vele leerboeken Nederlands voor Franstaligen die toen op de markt
waren, die even uitgebreid en gedetailleerd is en waarin zo duidelijk en in zo’n
sterke mate met het anderstalige doelpubliek rekening wordt gehouden. En ten
derde is Kinkers uitspraakleer ook opmerkelijk door zijn modern-wetenschappelijk karakter. In tegenstelling tot wat in de meeste toenmalige hand- en
leerboeken gebeurde (zoals bijvoorbeeld in Van der Pijls veelgebruikte Grammaire hollandoise pratique24 uit 1815 – zie 1.2), gaat Kinker bij de beschrijving
van de uitspraak niet uitsluitend uit van letters of grafieën, maar gedeeltelijk ook
van morfemen en soms ook (al) van klanken en beschrijft hij de uitspraak niet op
een amateuristische of impressionistische manier, maar wetenschappelijk, met
een vrij verfijnd fonetisch-articulatorisch begrippenapparaat. Ik geef hiervan een
voorbeeld. Franstaligen hebben veel moeite met de uitspraak van zowel de
zogenoemde zachte-g als de harde-χ, omdat deze klanken in het Frans niet voorkomen. Het probleem in Kinkers tijd was hoe die (voor Franstaligen onbekende)
klanken precies te beschrijven, want de discipline van de fonetiek stond nog in
de kinderschoenen. Van der Pijl schrijft in zijn Grammaire hollandoise pratique
(1815) het volgende over de ‘G’ (op p. 1): ‘La prononciation de cette lettre [sic]
est une des plus difficiles, et il n’est pas possible de l’exprimer par des lettres
françoises, ne pouvant se rapporter à aucun de leurs sons. On consultera donc un
Hollandais pour l’apprendre.’ Van der Pijl was dus niet in staat de uitspraak van
de zachte-g duidelijk te maken: hij verwijst de gebruikers van zijn leerboek
daarvoor laconiek naar een native speaker. Hoe loste Kinker dit probleem op?
Hij maakte in zijn colleges een vergelijking tussen, wat hij noemde, de ‘G
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français’, de ‘G hollandais’ en de ‘CH hollandais’.25 De ‘G français’ definieert
hij als een ‘consonne gutturale muette douce’. Hij geeft dus de articulatieplaats
(gutturaal), de wijze van articulatie (met ‘muette’ doelde hij op de stomme, dat
wil zeggen geen geluid gevende stop die het begin vormt van de explosief) en
het kenmerk stemhebbend (‘douce’ = zacht) aan. De ‘G hollandais’ beschrijft hij
als een ‘consonne gutturale liquida douce’ (‘liquida’ betekent hier fricatief) en de
‘CH hollandais’ als een ‘consonne gutturale liquida aigue’ (‘aigue’ betekent
scherp, dat wil zeggen stemloos). Het enige wat wij vandaag aan deze definities
nog zouden kunnen toevoegen is dat de zachte-g ongespannen is en de harde-χ
gespannen. Voor het overige zijn Kinkers definities correct (weliswaar met een
gedeeltelijk van de onze afwijkende terminologie).
Kinker stond bij zijn studenten en collega’s bekend als een boeiend hoogleraar
met een scherpe en originele geest. De inhoud van het collegedictaat van JeanFrançois Tielemans laat zien dat deze uitstekende reputatie ten volle verdiend
was. Wat Kinker naast de uitspraak van het Nederlands verder nog behandelde in
zijn taalverwervingscolleges komen we in het schriftje van student Tielemans
niet te weten, want de notities houden na de uitspraakleer op. Maar in Kinkers
correspondentie vernemen we dat hij zijn beginnende studenten de officiële
schoolgrammatica aanraadde van Pieter Weiland (uit 1806), in een Franse vertaling van Gerrit van Lennep (uit 1816, tweede druk 1818): Grammaire hollandaise, à l’usage des collèges et des institutions (uitgegeven te Brussel bij Le
Charlier, respectievelijk bij Demanet).26 Het gebruik van dat leerboek kan dan
ook verklaren waarom het schriftje van Tielemans naast de uitspraakleer verder
geen grammaticale leerstof meer bevat: die vonden de studenten immers in de
spraakkunst van Weiland. Ook weten we uit Kinkers correspondentie dat hij veel
belang hechtte aan het maken van vertalingen. Vermoedelijk ging Kinker na de
behandeling van de uitspraak vrij snel over op het lezen en vertalen van (eenvoudige) tekstfragmenten, op basis waarvan hij verder ook de grammatica besprak.
Kinker heeft dus op twee manieren bijgedragen tot de didactische proeftuin voor
het NVT-onderwijs waarvan hiervoor sprake was: ten eerste, door de uitzonderlijk grote aandacht die hij besteedde aan de uitspraakinstructie, en ten tweede,
door de innovatie van zijn systematisch contrastieve en wetenschappelijke aanpak daarbij.
Dat Kinker het uitspraakonderwijs van het Nederlands belangrijk vond en in
dat verband graag vergelijkingen maakte met het Frans of Waals weten we nog
uit een andere bron dan het collegedictaat van student Tielemans. In 1818, toen
hij uit Amsterdam naar Luik zou afreizen om er zijn professoraat op te nemen,
schreef Kinker een lang gedicht met als titel Mijn afscheid aan het Y en den
Amstel, bij mijn vertrek naar Luik.27
25
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Dit 384-regelig vers is grotendeels een lofzang op de klankenrijkdom van het
Nederlands, waarbij ook het Luikerwaals ter sprake komt en waarin Kinker zijn
onderwijsplannen met betrekking tot zijn toekomstige studenten ontvouwt. Ik
kan de verleiding niet weerstaan uit dat gedicht een fragment te citeren,28 niet enkel omdat het amusant is, maar vooral omdat het de inhoud van Kinkers colleges
zo duidelijk aankondigt en illustreert:
’k Zal [in ’t Walenland], hoe men er moog’ smalen,
Wat men afkeure of bedill’,
Onzen rijken noordschen tongval
Kennen doen aan wie maar wil.
[…]
’k Zal er met de G beginnen,
Met de C.H. en S.C.H.
’k Zal de SCHIN er laten klinken,
Klinken zonder wederga:
’k Zal om de uitspraak hun te leeren,
(Zóó als FABIUS mij ried)29
Enkle schoone regels kiezen
Uit een krachtig Hollandsch lied.
Daaglijks laat ik hen die lezen,
Langzaam, duidlijk; maar, vooral,
Met den nádruk, en den klémtoon
Dien ’k den woorden geven zal.
Als ze die van buiten kennen,
Geef ik hun een zwaarder taak,
Waarbij ze alle gorgelslagen
Van de Nederduitsche spraak
Afgewisseld zullen vinden,
Met het blazend lipgefluit,
Met den zachten z- en w-klank
En het sissend tandgeluid;
Voorts de klettrende achterklappers
Aan het einde van een woord,
Of gelijk men die, in ’t midden,
Achter korte klinkers hoort;
Eindlijk nog die lange volle
Dubbelklanken, buigzaam rond,
Die met zachte vloeijing smelten
In een’ welbespraakten mond.
Dus, bij voorbeeld: - ‘Grootsch, maar schriklijk,
Rolt de donder over ’t meer;
Elke bliksemschicht schiet loodregt
Langs de steenrotsklippen neêr,
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’t Golfgeklots beukt strand en oever,
En de stormwind loeit en brult;
De onversaagdste Helden siddren,
Met ontzag en angst vervuld.

Kinker gaat zo nog enkele tientallen regels door met het rijmen van verzen die de
tongen van Franstalige leerders soepel moeten maken voor de uitspraak van het
Nederlands. Hij besluit zijn tongbrekende serie verzen uiteindelijk als volgt:30
Die dees zaamgepriemde verzen
Naar vereisch te vatten weet,
Zonder staamlen, zonder haapren,
Heeft (dit zweer ik) de uitspraak beet. –
Hij zal HOOFT en VONDEL lezen,
HUIJGENS, CATS, ANTONIDES,
En van die nog leven (hoop ik)
Voor het minst’ een stuk vijf, zes.

Kinkers belangstelling voor de uitspraak had waarschijnlijk te maken met zijn
interesse voor klank en ritme als musicoloog. In 1810 had hij al een verband gelegd tussen het spreken en de muziek in zijn Proeve eener Hollandsche prosodia, een studie waarin hij stelt dat de redenaar het lang verwaarloosde contact
met de musicus en toneelspeler moest herstellen en dat ritmisch spreken met behulp van notenschrift en maatstrepen het beoogde effect vergroot.31
Ondanks zijn aanvankelijk blijkbaar grote enthousiasme en motivatie voor het
uitspraakonderwijs van het Nederlands vond Kinker de taalverwervingslessen
aan beginners (in zijn eigen woorden ‘het schoolmeesterlijk onderwys der eerste
gronden’), toen hij eenmaal enkele jaren in Luik was, ‘het alleronaangenaamste
gedeelte’ van zijn leeropdracht.32 Daarover liet hij in brieven niet alleen aan
vrienden, maar ook aan de minister van Onderwijs en die van Justitie geen
twijfel bestaan. Hij liet dat initiële onderwijs zodra het kon dan ook grotendeels
over aan zijn beste student, de Luxemburger Jean François Xavier Würth, die
daarstraks al ter sprake is gekomen (1.2). Würth gaf vanaf 1820–1821 particuliere lessen en voorbereidende colleges aan eerstejaarsstudenten en aan andere
beginnende leerders van het Nederlands, als semi-officieel assistent van zijn
leermeester Kinker. Voor dat onderwijs gebruikte Würth eerst enkele jaren de
vertaal-grammaticamethode, de leerwijze waarmee hij zelf Latijn had geleerd in
de banken van het Collège municipal van Luxemburg-stad, in de Franse tijd. Hij
30
31

32

J. KINKER, Gedichten, p. 187.
M.J. VAN DER WAL, De taaltheorie van Johannes Kinker. Leiden, Publikaties van de
Vakgroep Nederlandse Taal- en Letterkunde 1977, p. 50–61; G. JANSSENS/K.
STEYAERT, Het onderwijs van het Nederlands in de Waalse provincies en Luxemburg
onder koning Willem I (1814–1830), p. 183.
A. DE JONGHE, De taalpolitiek van Koning Willem I in de Zuidelijke Nederlanden
(1814–1830). De genesis der taalbesluiten en hun toepassing. Sint-Andries-bijBrugge, J. Darthet 1967, p. 215; A.J. HANOU/G.J. VIS, Johannes Kinker (1764–1845).
Briefwisseling, dl I, p. 424, 438; dl. II, p. 70.
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lichtte zijn werkwijze toe in het leerboek Nederlands dat hij in 1824 te Luik
publiceerde (bij P.J. Collardin) onder de titel Les principes de la langue hollandaise, mis en pratique. Daaruit kunnen we afleiden dat Würth in zijn lessen concreet als volgt tewerk ging. De studenten werd een passage uit een ‘eenvoudig’
Nederlands dichtwerk voorgelegd (bijvoorbeeld van Jacobus Bellamy), met
daarnaast een letterlijke Franse vertaling. Die passage werd eerst door Würth
voorgelezen en door de studenten herhaald. Vervolgens moesten ze onder elk
Nederlands woord het corresponderende Franse woord schrijven om de Nederlandse tekst te leren begrijpen. Dan volgde een grammaticale analyse: de studenten moesten in elk Nederlands woord de begin- en de slotsyllabe onderstrepen,
en in werkwoordvormen eventueel ook de veranderde stamvocaal. Ze moesten in
hun leerboek de grammaticaregels opzoeken die betrekking hadden op de vorming van de woorden in kwestie en die regels opzeggen of overschrijven. Bij die
grammaticale analyse werden de studenten door Würth geholpen. Soms gaf hij
ze vooraf ook wat initiële grammaticale instructie.33
Na 1825 stapte Würth in zijn manier van lesgeven over op de universele
leerwijze van Joseph Jacotot (die we daarstraks hebben leren kennen – 1.2).
Würth was na lectuur van de in 1823 en 1824 verschenen basiswerken van deze
Franse pedagoog34 en na een succesvolle test om met diens methode zelf Hebreeuws te leren immers overtuigd geraakt van de suprematie van de universele
leerwijze over alle andere. Door die test en overstap heeft Würth actief deelgenomen aan de didactische proeftuin voor het vreemdetalenonderwijs onder
Willem I. Hij heeft ook geprobeerd om via het schrijven van brieven, krantenartikelen, leer- en handboeken, en het opstellen van rapporten voor de overheid
andere leraren en de beleidsmakers op hun beurt te doen opteren voor de ‘methode-Jacotot’.
Toen Würth na de Belgische Revolutie en het vertrek van Kinker zelf tot
hoogleraar Nederlands en oude geschiedenis werd benoemd aan de universiteit te
Luik, in 1837, was hij zó in de ban geraakt van de universele leerwijze dat hij
niet alleen zijn eigen colleges volgens de principes van Jacotot doceerde, maar
ook nog eens volgens dezelfde methode gratis particuliere repetitielessen ging
geven aan zwakke studenten in álle examenvakken van de letterenfaculteit. Dat
heeft bij zijn collega’s in de faculteit veel kwaad bloed gezet. Ze verweten Würth
officieel niet zozeer het gebruik van de universele leerwijze, dan wel het feit dat
het niveau van de aldus gegeven lessen veel te laag was. Ook de studenten
vonden reden tot klagen. Zo uitte tweedejaarsstudent Emile Coppée (uit
Bouvignes bij Dinant) in een brief aan zijn ouders d.d. 8 januari 1850 zijn
ongenoegen over het feit dat professor Würth geen enkele moeite deed om orde
te houden in de collegezaal, waarvan de studenten profiteerden om de boel op
stelten te zetten. Coppée schreef: ‘On fait à son cours plus de bruit que dans une
33
34

G. JANSSENS/K. STEYAERT, Het onderwijs van het Nederlands in de Waalse provincies en Luxemburg onder koning Willem I (1814–1830), p. 232–233.
J. JACOTOT, Enseignement universel. Langue maternelle (Leuven, H. de Pauw 1823)
en Enseignement universel. Langue étrangère (ibidem, 1824).
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école primaire, on rit, on applaudit et on fume; il voit tout et il ne dit rien.’35
Onder de aanhoudende kritiek en druk van zijn collega’s en van de minister van
Onderwijs heeft Würth in 1856 vervroegd het emeritaat aangevraagd. Hij was
pas 56 jaar oud.36
Eigenlijk is Würth in het midden van de negentiende eeuw het slachtoffer geworden van zijn blinde geloof in een onconventionele leermethode en van zijn
onvoorwaardelijke trouw aan pedagogische principes die dertig jaar eerder ontwikkeld waren in het didactische proeflaboratorium van het vreemdetalenonderwijs onder koning Willem I. In tegenstelling tot de Belgische Grondwet, die erg
liberaal en progressief was voor haar tijd, was het didactische en pedagogische
klimaat onder de Belgische leerkrachten in de eerste decennia na de Revolutie
eerder conservatief georiënteerd. De didactische proeftuin waarin onder het
Hollandse regime vrij geëxperimenteerd kon worden, is in het jonge België stilletjes vergrendeld.

35
36

M. COLEAU, Vivre dans l’intimité d’une famille bouvignoise au XIXe siècle, in: Les
Echos de Crèvecoeur, Cercle Bouvignois d’archéologie, d’histoire et de folklore.
Dinant, nr. 27, décembre 2007, p. 4–84, hier p. 40–41.
M. RUTTEN, Neerlandica aan de rijksuniversiteit te Luik. Jean François Xavier
Würth, in: Revue des langues vivantes/Tijdschrift voor levende talen 29 (1963), p.
536–578, hier p. 557–567.
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Summary
In the first part of his article, the author shows how no fewer than seven different
methods for teaching Dutch as a foreign language were developed or used in the
Walloon and Luxemburg regions of the United Kingdom of the Netherlands
(1814–1830) under King William I. This great methodological activity and
diversity was the result of several factors, including King William’s urgent
demand for quick results in the field of national (i.e. Dutch) language teaching,
the fact that neither King William nor the Department of National Education
prescribed or prohibited the use of certain teaching methods and the fact that the
teachers of Dutch, who hailed from different parts of the country (Holland,
Flanders, Wallonia, Luxemburg and even France), were influenced by different
teaching traditions and pedagogical or linguistic schools in Western Europe. In
the second part of his article, the author concentrates on the methods used for
teaching Dutch at the University of Liège in the first half of the 19th century. He
shows that the great methodological freedom and progressiveness that was so
characteristic of the period up to 1830 under William I was quickly abandoned
during the first decades of the newly established Belgian Kingdom (from 1830
onwards) in favour of a return to the more classical language teaching methods
used for Latin and Greek.

Zusammenfassung
Im ersten Teil seines Artikels zeigt der Autor, dass nicht weniger als sieben
verschiedene Lehr- und Lernmethoden für die Niederlandistik in den wallonischen und luxemburgischen Regionen des Königreichs der Niederlande (1814–
1830) unter König Wilhelm I. entwickelt und genutzt wurden. Diese bedeutende
methodologische Leistung und Vielfalt war das Ergebnis verschiedener
Faktoren, unter anderem König Wilhelms dringende Forderung nach schnellen
Ergebnissen auf dem Gebiet des nationalen (d.h. niederländischen) Sprachunterrichts. Ein anderer Umstand war die Tatsache, dass weder König Wilhelm
noch die Einrichtung für nationale Erziehung den Gebrauch bestimmter Lehrmethoden festlegte oder verhinderte sowie die Tatsache, dass die Niederländischlehrer aus verschiedenen Teilen des Landes stammten (Holland, Flandern,
Wallonien, Luxemburg und auch Frankreich) und somit von verschiedenen
Lehrtraditionen und pädagogischen sowie linguistischen Schulen in Westeuropa
beeinflusst waren.
Der zweite Teil dieses Beitrags konzentriert sich auf die Methoden, die in der
ersten Hälfte des 19. Jahrhundert an der Universität Lüttich in der Niederlandistik benutzt wurden. Hier zeigt sich, dass die große methodologische Freiheit und
Fortschrittlichkeit – charakteristisch für die Zeit um 1830 unter Wilhelm I. –
während der ersten Jahrzehnte des neu gegründeten belgischen Königreichs (ab
1830) schnell zugunsten der eher klassischen Sprachunterrichtsmethoden, die
man für den Latein- und Griechischunterricht verwendete, aufgegeben wurden.

KRIS STEYAERT

Het Nederlandse literatuuronderwijs in de Waalse provincies
als prescriptieve Landeskunde (1817–1900)
1

Inleiding

Tijdens de negentiende eeuw hebben zich in Wallonië een aantal radicale ideologische verschuivingen voorgedaan in het academische onderwijs van de Nederlandse letterkunde. Dit literatuuronderricht werd in de eerste plaats opgevat als
een essentiële component van het taalverwervingsproces. Zo stelde op 1 maart
1843 de minister van Binnenlandse Zaken in zijn rapport over het Belgische
onderwijs voor de periode 1830–1842: ‘Dans les cours de langues anciennes et
vivantes, on aura soin d’exercer la mémoire des jeunes gens, en leur faisant
apprendre par cœur des passages choisies dans les auteurs les plus estimés.’1 De
minister had het in de eerste plaats over wat we tegenwoordig het secundair
onderwijs zouden noemen, maar zijn opmerking gold evenzeer het onderwijs op
de universiteit. Zoals de literatuurhandboeken uit die tijd duidelijk maken, zag
men in de Nederlandse letterkunde niet alleen een uitgelezen middel om het
geheugen van de studenten te trainen, maar evenzeer om hun stijlgevoel alsook
de grammaticale principes van de taal bij te brengen. Dit vertaalde zich in de gebruikte nomenclatuur: in de collegeprogramma’s van de Luikse universiteit na de
Omwenteling (1830) wordt het vak ‘Langue flamande’ pas vermeld vanaf de
tweede helft van de jaren 1880. Voordien is er enkel sprake van ‘Littérature flamande’. Deze aanduiding is dus enigszins misleidend, omdat tijdens de colleges
heel wat plaats ingeruimd werd voor een taalkundige benadering van de leerstof.
Naast de geheugentraining, de oefeningen stijlleer en het toegepaste grammaticaonderricht hadden de leermiddelen literatuur nog een vierde functie te vervullen. Die vierde functie was geheel ideologisch van aard en had betrekking op
het grand récit waarin het aangeboden tekstmateriaal tijdens de colleges werd
ingepast. Samen met de puntdichten, fabels, romances, raadselverzen, preken,
redevoeringen, epistolaire stijloefeningen, toneelfragmenten en talloze andere
genres, kregen de studenten immers ook een zorgvuldig geconstrueerd (zelf-)
beeld van de ‘Nederlandse’ geschiedenis en cultuur aangeleverd. Deze impliciete
Landeskunde is in die zin bijzonder omdat de Waalse studenten geacht werden
zelf een facet van deze cultuur te vertegenwoordigen. In de colleges Nederlands
leerden ze dus in essentie over zichzelf, althans dat was het uitgangspunt van een
aantal literaire historiografieën die, uit de aard der zaak, een natievormende
functie hadden.
Zoals in de bijdrage van Guy Janssens wordt vermeld, begon de academische
neerlandistiek in Wallonië in 1817 met de oprichting van de Luikse universiteit
1
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en Belgique des origines au début du XXe siècle, Paris/Brussel/Montréal 1972, p. 69.
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en de allereerste extramurale leerstoel ‘literatura Hollandica, eloquentia et poesis’. Na de pioniersjaren tijdens het Verenigd Koninkrijk en de woelige periode
die volgde op de Belgische onafhankelijkheid brak pas bij de overgang van de
negentiende naar de twintigste eeuw een nieuwe fase aan in de studie Nederlands
en kunnen we echt gaan spreken van een professionalisering van het vak. Een
mijlpaal in deze evolutie was de oprichting van een afdeling Germaanse filologie
(april 1890) binnen de faculteit Letteren en Wijsbegeerte te Luik. In wat volgt,
zal ik mij concentreren op de ontwikkeling van de neerlandistiek tijdens de
decennia die daaraan voorafgingen. In dit overzicht gaat het mij voornamelijk
om het didactische opzet en de taal- en cultuurpolitieke strekking van een aantal
leermiddelen Nederlandse letterkunde, min of meer gelijkmatig gespreid over de
negentiende eeuw. Terwijl de bespreking van elk handboek een momentopname
zal laten zien van de studie Nederlands in de periode 1817–1900, kunnen de werken samen beschouwd worden als representatief voor de ontwikkelingsgang van
de academische literaire neerlandistiek in Wallonië.

2

J.F.X. Würth: ‘Bataaf en Belg’

De eerste handboekenauteur in mijn overzicht is de Luxemburger Jean François
Xavier Würth (1800–1874), achtereenvolgens student, assistent en opvolger van
de allereerste extramurale hoogleraar Nederlands, Johannes Kinker. Opmerkelijk
aan Kinkers carrière te Luik is dat hij geen enkel leerboek heeft gepubliceerd,
hoewel hij als begenadigd wetenschapper vóór zijn aanstelling al een aantal
filologische publicaties op zijn naam had staan, waaronder een Proeve eener
Hollandsche prosodia (1810). Deze bekroonde studie over metrum en ritme was
echter ongeschikt als handboek voor Franstaligen. Enkele overgeleverde collegedictaten uit zijn Luikse periode, waaronder een uitspraakleer, geven aan dat
Kinker zijn colleges Nederlands zorgvuldig voorbereidde en dat hij de leerstof
doceerde op een weldoordachte, methodische manier. De leermiddelenproductie
liet hij echter over aan anderen. Het was Würth die door Kinker met de opdracht
werd belast een beknopte literatuurgeschiedenis en bloemlezing samen te stellen;
een opdracht die hij in 1823 met vrucht zou volbrengen. Het resultaat was een
vrij volumineus en heterogeen boek, getiteld Cours préparatoire à l’étude de la
littérature hollandaise. Dit werk is van groot literair-historisch belang want het
is de allereerste literatuurgeschiedenis specifiek gericht op het Franstalige leerderspubliek in Wallonië.
In het voorwoord bij zijn handboek weidt Würth uit over zijn didactische principes en het algemene opzet van zijn studie. Daarbij volgt hij het typische discours uit die tijd: ‘L’étude simultanée des principes d’une langue, et de quelques
morceaux choisis de littérature de différens genres, est certainement la méthode
la plus sûre de faire des progrès rapides, en même tems qu’elle est la plus agré-
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able.’2 Een vergelijkbare gedachte vonden we ook al terug in de ministeriële
toespraak uit 1843 die in de vorige paragraaf geciteerd werd. Het basisidee is dat
literatuur- en grammaticaonderricht hand in hand gaan. Even karakteristiek in
Würths voorwoord is de volgende bewering: ‘l’étude [...] des grands écrivains de
la Hollande [...] est un des moyens les plus puissans pour unir les cœurs.’3 Uit
deze en andere formuleringen blijkt hoe Würth zijn leerboek inschreef in het
nationalistische eenheidsstreven van koning Willem I. De harten die verenigd
moesten worden waren natuurlijk die van de Noord- en Zuid-Nederlanders. Pas
door Nederlands te leren en Nederlandse auteurs te lezen, konden Walen (en
Luxemburgers) volwaardige landgenoten worden binnen een koninkrijk waarin
slechts plaats was voor één nationale taal, het Nederlands.
Aan zijn programmatische voorwoord liet Würth een gedicht voorafgaan
waarin hij zijn werk opdraagt aan enerzijds Van Hogendorp, minister van staat
en spirituele vader van de grondwet van 1814, en anderzijds Johannes Kinker, de
‘onlie begetter’ van het leerboek.4 De openingsregels zijn veelzeggend:
Bataaf en Belg, zoo lang in ’t barnen der gevaren
Van een gescheurd, zijn nu sinds weinig jaren,
Weêr één in voorspoed hoop en leed:
Zij is voorbij die eeuw, die ’t harte bloeden deed!
Laat vaderlandsche gloed dan aller hart verwarmen
En elk zijn landgenoot met broederliefde omarmen.5

De jeugdige dichter-assistent gaat verder met de verzuchting: ‘O Laat de vaderlandsche taal,/ Die taal waardoor de geest der aangebeden vaderen/ Zo krachtig stroomt de harten zaam vergaderen.’6 Ook hier wordt er expliciet verwezen
naar de noodzakelijke vereniging van harten. Aldus wordt in Würths optiek de
studie Nederlands voor de Waal niets minder dan een morele verplichting.
Kinker moedigde deze sentimenten aan tijdens de wekelijkse vergaderingen van
het genootschap Tandem bij hem thuis waar zijn beste studenten kwamen disputeren in het Nederlands over literaire, staatkundige en historische vraagstukken,
of nationale liederen zongen en toasten uitbrachten op het huis van Oranje. We
mogen rustig stellen dat tijdens de periode van het Verenigd Koninkrijk de academische studie Nederlands in Luik zich conformeerde aan de unificatiepolitiek
van Willem I. Enkele vileine kritieken die verschenen in de Luikse pers na de

2
3
4
5
6

J.F.X. WÜRTH, Cours préparatoire à l’étude de la littérature hollandaise, Liège
1823, p. vii.
IBIDEM, p. vii.
Deze verzen waren een ingrijpende omwerking van Würths gedicht De Zuidnederlandsche jongeling dat in 1821 op Kinkers voorspraak werd geplaatst in De recensent, ook der recensenten.
J.F.X. WÜRTH, Cours préparatoire à l’étude de la littérature hollandaise, p. iii.
IBIDEM.
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publicatie van Würths leerboek bewijzen dat dit niet door iedereen in gelijke mate werd geapprecieerd.7
Het is niet alleen in de paratekstuele omlijsting van Würths handboek dat het
vierde (i.c. ideologische) aspect van de studie Nederlands dat ik hierboven onderscheiden heb aan de oppervlakte komt. De Luikse universiteitsstudenten kregen ook in de gebloemleesde teksten een gekleurde visie mee op de Nederlandse
literatuur. Voor Würth had immers alleen het Noorden, dit wil zeggen het huidige Nederland, bijgedragen aan de nationale letterkunde. Dit kunnen we althans
afleiden uit het feit dat hij in het anthologiegedeelte van de Cours préparatoire
niet één Zuid-Nederlandse, d.i. Vlaamse, auteur heeft opgenomen. Wellicht had
Würth, net als Kinker, geen hoge dunk van de literaire productie in het Zuiden.
Bovendien begon men toen pas de middeleeuwse letterkunde naar waarde te
schatten, de middeleeuwse letterkunde waarin Vlaanderen zowel in kwantitatief
als kwalitatief opzicht de boventoon had gevoerd. Filologen als Jan-Frans
Willems zouden eerst in de jaren dertig van de negentiende eeuw ‘Vlaamse’
teksten, inclusief Van den vos Reynaerde, ontsluiten. En zelfs al had Würth deze
middeleeuwse teksten gekend, dan nog zou het lastig geweest zijn dit materiaal
dienstbaar te maken aan zijn didactische doelstellingen. Middeleeuwse teksten
zijn nu eenmaal niet de meest aangewezen weg om Walen vertrouwd te maken
met de beginselen van het Nederlands. We mogen hier immers niet uit het oog
verliezen dat vooral in de beginperiode van het Verenigd Koninkrijk het Nederlands op de universiteit ab initio onderwezen diende te worden.
Aangezien Würth zich voor zijn tekstkeuze had laten inspireren door zijn
collega’s in het Noorden verschilt het aanbod aan gecanoniseerde auteurs in de
Cours préparatoire weinig van wat in de Noord-Nederlandse handboeken (M.
Siegenbeek, N.G. van Kampen, J. de Vries) terug te vinden is. Een belangrijk
selectiecriterium voor Würth was verder het vaderlandslievende gehalte van het
tekstmateriaal. In het begeleidende commentaar bij de gebloemleesde teksten
worden auteurs vooral gewaardeerd om het exemplarische onderwerp van hun
geschriften. Historische heldendaden, al dan niet aangezet met een romantische
toets, vormden de ideale leerstof. Zoals we ook weten uit de bewaard gebleven
notulen van de Tandemvergaderingen, dienden de Waalse studenten zich te
spiegelen aan het patriottisme van nationale helden als Michiel de Ruyter en
Willem van Oranje. In dit opzicht is Würths literaire historiografie even
didactisch als politiek-ideologisch van opzet. Tekstkeuze, voorwoord, opdrachtgedicht, ...  ze maken alle duidelijk dat Würth de volledige assimilatie voorstond van de Franstalige Walen. Zo kon een hechte natie ontstaan, één volk
waarbij voor de studie en de bevordering van de Nederlandse taal- en letterkunde
de blik strak op het Noorden moest worden gericht. Om het ietwat reductionistisch te stellen: als Würth in zijn opdrachtgedicht in de Cours préparatoire de
Bataven en Belgen tot één volk verbroederd ziet, dan betekent dit eigenlijk dat
7

G. JANSSENS/K. STEYAERT, Het onderwijs van het Nederlands in de Waalse provincies en Luxemburg onder koning Willem I (1814–1830). Niets meer dan een boon in
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alle Belgen (Vlamingen, Walen en Luxemburgers) ernaar moesten streven
Bataven te worden.
Würth werd beloond voor zijn nimmer aflatende bekeringsijver: in september
1823 kreeg hij van de koning een jaargeld toegewezen van 400 gulden en toen in
1825 een nieuwe bloemlezing verscheen, Leçons hollandaises de littérature et de
morale, kon Würth in het voorwoord hiervan een bewonderend dankbriefje
afdrukken van de administrateur voor het onderwijs, de kunsten en wetenschappen, Van Ewijk: ‘Zijne Majesteit doet U Hoogstdeszelfs tevredenheid betuigen
over deze nieuwe blijken van Uwen voortdurenden ijver tot uitbreiding van de
kennis der Nederduitsche Taal en Letterkunde.’8 Het lijdt geen twijfel dat
Würths visie en de concrete uitwerking ervan in zijn activiteiten als neerlandicus
van hogerhand werden gesanctioneerd en aangemoedigd.
In 1830 kwam de opstand en was het uit met de bejubelde unie tussen Bataaf
en Belg. Voor de neerlandistiek in het Zuiden had dit verstrekkende gevolgen.
Op de Waalse colleges en athenea werd het vak Nederlands afgeschaft en aan de
Luikse universiteit werd de hele faculteit Letteren en Wijsbegeerte opgeheven
(16 december 1830). Kinker werd ontslagen uit zijn ambt en keerde onverrichter
zake naar Amsterdam terug. Vijf jaar later, in december 1835, opende de nieuwe
Rijksuniversiteit Luik officieel haar deuren. Würth was er aanvankelijk werkzaam als docent ‘histoire ancienne’. Pas in de zomer van 1837–1838 werd hij in
de faculteitsverslagen aangeduid als ‘professeur extraordinaire’ voor het vak
‘Littérature flamande, cours semestriel, aux jours et heures à déterminer ultérieurement.’9 Maar al gauw werd dit op de leerprogramma’s (vanaf 1842–1843):
‘Littérature flamande, cours semestriel et facultatif pendant toute l’année.’10 In
tegenstelling tot de eerdere periode onder Willem I werden de colleges Nederlands gedegradeerd tot keuzevak.
Vanzelfsprekend werd in de officiële terminologie na 1830 de term ‘hollandais’ angstvallig geweerd. Uit faculteitsverslagen weten we verder dat de cursus
soms jarenlang niet gedoceerd werd.11 Het is dan ook weinig verwonderlijk dat
Würth na de Belgische onafhankelijkheid zijn handboeken Nederlandse letterkunde niet heeft geactualiseerd. De Cours préparatoire was al in 1825 uitverkocht en Würth bleef allicht gebruik maken van de Leçons hollandaises de littérature et de morale, een bloemlezing waarin een literair-historisch overzicht
ontbrak. Een enkele wijziging diende wel te gebeuren. Dit valt af te lezen uit een
ander werk van Würth waarin hij een geschiedenis schetst van Luik en waarvan
in 1851 een tweede druk verscheen. Interessant is dat het werkje wordt
8
9
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11

J.F.X. WÜRTH, Leçons hollandaises de littérature et de morale. Twee delen, Luxembourg 1825, p. vi.
Over de exacte academische status van Würth in die tijd bestaat enige onduidelijkheid. In sommige bronnen wordt hij aangeduid als ‘agrégé’. M. RUTTEN, Neerlandica
aan de Rijksuniversiteit te Luik. II. Jean François Xavier Würth, in: Revue des
langues vivantes / Tijdschrift voor levende talen 29, nr. 6 (1963), p. 536–578, hier
p. 556.
IBIDEM, p. 557.
IBIDEM, p. 561.
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afgesloten met een lijst waarin Würths publicaties worden opgesomd. Daarin
vinden we de Cours préparatoire – abusievelijk met het jaar 1820 in plaats van
1823 – én de Leçons hollandaises terug. Deze lessen verschijnen echter in een
nieuwe gedaante: Leçons flamandes de littérature et de morale.12 Er zijn geen
edities bekend met deze aangepaste titel, dus vermoed mag worden dat Würth
gewoon de oude drukken uit de jaren 1820 bleef gebruiken en er als toegeving
aan de nieuwe staatkundige werkelijkheid naar verwees door middel van een
meer opportuun geachte woordkeuze. Maar in dit geval blijkt het toch een vlag
die de lading niet dekt, want in Würths anthologie is, net als in de oudere Cours
préparatoire, geen enkele Vlaamse auteur stricto sensu opgenomen.

3

F.A. Snellaert: ‘Walen en Onvlamingen’

Met Würths Histoire abrégée des Liégeois zijn we beland in het midden van de
negentiende eeuw, meteen het tijdperk van het tweede leerboek dat ik wil voorstellen. Op 26 januari 1846 vraagt de Brusselse uitgever Alexandre Jamar aan
Ferdinand Augustijn Snellaert een Franstalige literatuurgeschiedenis te schrijven
over de Vlaamse letterkunde.13 Snellaert (1809–1872), arts, filoloog en een van
de voormannen van de negentiende-eeuwse Vlaamse Beweging, aanvaardt de
opdracht na enige onderhandelingen.14 Het werk vergt echter veel meer tijd dan
voorzien en de tekst raakt maar niet gereed. In 1846 verschijnt wél een andere
belangwekkende publicatie die laat zien onder welke grote druk de studie van het
Nederlands in het nieuwe koninkrijk was gekomen. Het gaat hier om het geruchtmakende en immens populaire gedicht De drie zustersteden van Karel
Lodewijk Ledeganck (1805–1847). Het is een gedicht – Ledeganck spreekt over
een vaderlandse trilogie – dat de Vlaamse Beweging een extra impuls moest
geven. Ledeganck klaagt er onder meer in aan hoe het Nederlands uit de klaslokalen werd verbannen, zelfs in Vlaanderen. In de eerste zang (over de stad
Gent) schampert de dichter:
Men zegt, dat gy
De melody
Van eigen spraek miskent, om vreemden na te zingen;
Dat gy uw gouden moedertael,
Uit leeraerstoel en regterzael,
Als ruw en onbeschofd, misdadig laet verdringen15
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J.F.X. WÜRTH, Histoire abrégée des Liégeois et de la civilisation dans le pays des
Eburons et des Tongrois. Tweede druk, Liège 1851, p. 358.
Alexandre Jamar (1821–1888) werd later minister van Openbare Werken en vervolgens gouverneur van de Belgische Nationale Bank.
A. DEPREZ, Kroniek van Dr. F.A. Snellaert (1809–1872), Brugge 1972, p. 76.
C. LEDEGANCK, De drie zustersteden. Vaderlandsche trilogie, Gent/Rotterdam 1846,
p. 13.
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Het is in deze context dat Snellaert begint aan zijn Franstalige literaire historiografie. Aan het eind van het jaar, we schrijven nog steeds 1846, richt Snellaert
zich tot de minister van Binnenlandse Zaken en vraagt een subsidie van 4.000
frank. Hij maakt immers veel kosten want vele primaire en secundaire bronnen
dient hij zelf aan te schaffen. Een deel van de subsidie wordt toegekend, wat aantoont dat ook de overheid het initiatief van uitgever Jamar niet ongenegen was.
Kort daarop stuurt Snellaert een brief naar zijn gelijkgezinde vriend in
Amsterdam, Alberdingk Thijm, vader van de latere schrijver Lodewijk van
Deyssel. Op 23 januari 1847 schrijft hij: ‘ik heb, in ’t belang onzer zaek, aengenomen tegen September gereed te zyn met eene korte geschiedenis (in ’t fransch)
der Nederlandsche Letterkunde in België.’16 Uit deze formulering blijkt dat
Snellaert zich rekenschap gaf van het ideologische potentieel van zijn opdracht,
want de ‘zaek’ waarover hij spreekt houdt natuurlijk verband met de emancipatie
van de Vlaamse bevolking die overheerst wordt door een Franstalige bovenklasse. In een nieuwe brief aan Alberdingk Thijm geeft Snellaert al iets meer toelichting bij zijn opzet (27 juli 1847): ‘Ik schryf ook aen een kleine bugt van fransche
‘histoire de la litterature flamande’ dat ook al zyn nut zal hebben met Walen en
Onvlamingen met onze letterkunde meer bekend te maken. Velen zyn tegen de
hollandsche letterkunde ingenomen; ik zal hun de pil vergulden.’17 Die laatste
zin wordt minder enigmatisch als we een blik werpen op het resultaat van
Snellaerts arbeid. Op 28 november 1848 verschijnt de Histoire de la littérature
flamande. Zoals op de omslag te zien is, wordt dit letterkundige overzicht aangeboden als behorende tot het nationale, i.c. Belgische, erfgoed. De uitgever
Jamar nam het immers op onder de banier van zijn ‘Bibliothèque nationale’.18
Rechtsonder op de omslag zijn twee stenen tafelen afgebeeld met daarop nog net
leesbaar de woorden ‘Constitution belge’. Verder droeg het werk ook nog de
stempel van de officiële goedkeuring van de regering: op de achterzijde van de
omslag prijkt een medaillon met de Belgische leeuw en de mededeling ‘Publiée
sous le patronage du gouvernement’.
Alberdingk Thijm vond een en ander zeer geslaagd en schreef op 2 februari
1849 vanuit Amsterdam: ‘Ik ben verliefd op Uw solide en bevallig boekjen.
Dank en hulde, vriend! De inhoud is degelijk; het uiterlijk allerjentst: gij betoovert door beiden.’19 Het werkje, gedrukt in het zogenaamde ‘format anglais’
(octodecimo), bevat inderdaad een aantal aantrekkelijke gravures (Thijm zou een
ervan gebruiken als illustratie in zijn eigen bundel Palet en harp). Ook de tweede
titelpagina is erg decoratief. In het kader van mijn betoog zijn vooral de drie
dichterportretten bovenaan relevant. Het gaat van links naar rechts om Jean
16
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A. DEPREZ (red.), F.A. Snellaert en J.A. Alberdingk Thijm. Briefwisseling 1843–1872,
Gent 1971, p. 42.
IBIDEM, p. 45.
In dezelfde reeks verschenen onder andere Les musiciens belges (Eduard Fétis, 2
delen), Ruines et paysages en Belgique (Eugène Gens) en Histoire de l’architecture
en Belgique (A.G.B. Schayes, 4 delen).
A. DEPREZ (red.), F.A. Snellaert en J.A. Alberdingk Thijm. Briefwisseling 1843–1872,
p. 60.
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Premier (Hertog Jan I van Brabant, auteur van enkele middeleeuwse minneliederen), P.C. Hoofts, en Kats. Met een droog gevoel voor humor schreef Snellaert
aan Thijm dat de drukker de namen ‘weinig klassiek’ had gespeld. Hoe dan ook,
hoe vallen de portretten van de Noord-Nederlanders Hooft en Cats te rijmen met
de ‘littérature flamande’ waarvan sprake in de titel van de literatuurgeschiedenis? Opnieuw bevat de briefwisseling van Snellaert aan Thijm het antwoord
(29 november 1848): ‘Waerom ik onze letterkunde littérature flamande heb geheten is alleen om niet dadelyk met den tytel sommige menschen naer bed te
jagen.’20 Terwijl Snellaert oorspronkelijk de bedoeling had een geschiedenis te
schrijven ‘der Nederlandsche Letterkunde in België’, zoals in de mededeling aan
Thijm hierboven geciteerd, heeft hij blijkbaar het roer omgegooid. In zijn overzicht beklemtoont hij vooral de eenheid van wat hij noemt de Nederlandse stam,
waarmee concreet Noord-Nederland en Vlaanderen bedoeld worden. Snellaert
beweerde over zijn aanpak niet geheel onterecht: ‘Myn stuk bezit misschien de
verdienste het eerst een overzicht te geven der algemeene Nederlandsche letterkunde en niet der hollandsche of belgische.’21
In tegenstelling tot Würth een kwarteeuw eerder laat Snellaert heel wat
Vlaamse auteurs de revue passeren, maar dan wel als vertegenwoordigers van
een Groot-Nederlandse literatuur. Dit is niet wat de uitgever Jamar voor ogen
had gestaan. Hij wilde een literatuurgeschiedenis waarin de strikt Vlaamse letterkunde als een soeverein, nationaal-Belgisch verschijnsel zou worden behandeld.
Jamar had nog op de valreep bedongen dat Snellaert enige kritische uitlatingen
jegens de Franstaligen wegliet.22 Ondanks deze ingrepen blijft het in het werk
zoeken naar aansporingen tot eenheid tussen Vlamingen en Walen. Bij de nefaste
invloed die het Frans in de loop van de geschiedenis heeft gehad op het literaire
leven in Vlaanderen wordt wel stilgestaan: ‘La troisième époque, qui correspond
à la domination bourguignonne, embrasse la littérature des rhétoriciens, caractérisée [...] par un génie antinational qui réagit sur la langue même.’23 Het antinationale karakter van deze periode laat zich afleiden uit de voorliefde van de
rederijkers voor Franse bastaardwoorden. Met dergelijke opmerkingen sluit
Snellaert aan bij de literaire historiografie van J.F.X. Würth uit 1823 waar sterk
gelijkluidende woorden terug te vinden zijn.
Nadat hij meermaals heeft gewezen op het noodzakelijk combattieve karakter
van de ‘Vlaamse’ literatuur, besluit Snellaert zijn literatuurgeschiedenis met de
volgende overweging: ‘Je dirais seulement que la littérature flamande, continuellement méconnue, a dû employer ses moyens plutôt à combattre ses ennemis, qu’à élever son propre édifice [...]. Mais son mérite, auquel il n’y a rien à
contester, c’est d’être nationale par excellence [...].’24 De woordkeuze is bepaald
gechargeerd. Het citaat doet vreemd aan omdat het nationale karakter van de
Vlaamse literatuur waar Snellaert naar verwijst in de praktijk niet overeenkomt
20
21
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24
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met de staatkundige realiteit. Juist door zich te keren tegen de suprematie van de
Franstalige cultuur, is de Vlaamse literatuur nationaal, aldus de redenering. Maar
die Franstalige cultuur was wel een inherent onderdeel van de Belgische identiteit. Ondanks deze ideologische tegenstellingen en zelfs subversieve onderstroom vond het boek zijn weg naar de klaslokalen, zoals de auteur zelf aangeeft
in het voorjaar van 1866, wanneer er een vierde editie van verschijnt, weliswaar
in het Nederlands.25
Uit het voorgaande blijkt dat Snellaerts Histoire de la littérature flamande
heel wat inclusiever is dan Würths literatuurgeschiedenis uit 1823. Vlaamse auteurs worden ditmaal uitvoerig becommentarieerd. Maar het nieuwe beeld van
deze Nederlands-Vlaamse eenheid impliceert een breuk met het Franstalige zuiden en raakt als dusdanig aan het fundament van de staat. Snellaerts werk staat
onmiskenbaar een supranationale geschiedschrijving voor en dit in een periode
toen België nog zijn status als onafhankelijke en levensvatbare natie diende te
bewijzen en te legitimeren. Franstalige studenten konden in de Histoire de la
littérature flamande lezen dat de letterkundige voortbrengselen van de Vlamingen op zijn minst evenwaardig waren aan de Franse en dat het Vlaamse literaire
erfgoed behoorde tot een rijke traditie. Alleen overschreed deze traditie de met
argusogen beloerde staatsgrenzen en formuleerde Snellaert zijn denkbeelden in
het politiek bijzonder rumoerige jaar 1848, toen een revolutionaire geest door
Europa waarde. Met zijn literatuurgeschiedenis ging Snellaert in tegen het
hegemonische discours dat ten eerste de Franse taal en cultuur propageerde als
bindmiddel tussen Walen en het Vlaamse establishment, en ten tweede in het
Frans als lingua franca een voorwaarde zag voor het voortbestaan van het
koninkrijk België. Tekenend voor de tijdsgeest is dat de Waalse kranten zich in
dezelfde periode openlijk de vraag stelden waarom studenten in het zuidelijke
landsgedeelte Nederlands zouden moeten leren: ‘apprender le flamand à nos en-
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In mei 1849 laat Snellaert de Nederlandse versie uitgeven in boekvorm onder de titel
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fants’, zo schreef La Meuse verwonderd, ‘nous nous demanderions volontiers à
quoi cela peut-il jamais servir.’26
De receptie van Snellaerts literatuurgeschiedenis in Wallonië en het gebruik
ervan in het onderwijs dient nog nader onderzocht te worden. In ieder geval, in
zijn Esquisse des littératures de langue néerlandaise uit 1941 zal de Luikse
hoogleraar François Closset de geïnteresseerde Franstalige student nog altijd
verwijzen naar Snellaerts Histoire de la littérature flamande.27 Een van Clossets
voorgangers had echter heel wat bedenkingen bij de in wezen anti-Franse
stellingname van Snellaerts werk.

4

Auguste Jean Stecher: Germaanse Walen

Het kritische geluid kwam onder meer van een stadsgenoot van Snellaert, de
Gentenaar (Auguste) Jean Stecher.28 Deze Stecher (1820–1909) had al heel wat
onderwijsopdrachten vervuld in zijn geboortestad toen hij in 1850 een aanstelling kreeg als docent klassieke talen aan de Luikse universiteit. Op 15 juni 1869
werd hij er benoemd tot hoogleraar in de geschiedenis van de Nederlandse literatuur, toen nog steeds ‘histoire de la littérature flamande’ genoemd. Het zou
overigens tot februari 1958 duren voor via een Koninklijk Besluit de benaming
‘flamande’ vervangen werd door ‘néerlandaise’. Rutten, die een bijzonder informatief artikel aan hem heeft gewijd, noemt Stecher ‘de werkelijke grondlegger
[...] van de wetenschappelijke beoefening van de geschiedenis der Nederlandse
literatuur aan de Luikse Rijksuniversiteit.’29
De benoeming tot hoogleraar voor het vak ‘histoire de la littérature flamande’
was bijna niet doorgegaan. Stecher torste al een zwaar lessenpakket en het was
pas na een gesprek met de academische autoriteiten dat hij de extra opdracht
aanvaardde. In een brief geeft hij commentaar bij zijn uiteindelijke toezegging:
‘Ce qui m’a tout-à-fait décidé, c’est l’espoir de contribuer par ce Cours nouveau
à l’œuvre de fraternité entre Wallons et Flamands, si noblement poursuivie par le
Gouvernement Belge. [...] je promets d’y (je ne puis que promettre d’y) apporter
le plus vif sentiment du devoir stimulé par le patriotisme. Il m’a toujours paru
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que l’union nationale ne pouvait que se fortifier par la divulgation la plus
complète du passé de nos deux races constitutives.’30
Hier wordt een radicaal andere boodschap gebracht dan we tot dusver hebben
gehoord. Opnieuw is de inzet het aanhalen van broederbanden, maar ditmaal niet
tussen Bataaf en Belg, zoals bij Würth, en ook niet tussen de onderscheiden volkeren van de Nederlandse stam, zoals bij Snellaert, maar tussen Walen en Vlamingen, de twee ‘rassen’ waaruit de Belgische natie is samengesteld. Het was
vanuit deze ideologische overtuiging dat Stecher de Nederlandse letterkunde
wilde gaan doceren aan de Luikse universiteitsstudenten.
De neerslag van zijn visie op het literatuuronderricht vinden we in de Histoire
de la littérature néerlandaise en Belgique uit 1886, een vaak geroemd werk dat
tot ver in de twintigste eeuw voor de colleges Nederlands op de Luikse universiteit werd gebruikt. De titel is betekenisvol en toont dat sedert Snellaerts handboek de gevoeligheden veranderd waren. Stecher gebruikt de term ‘néerlandais’
om twee redenen, zo verklaart hij in zijn voorwoord. Ten eerste is het een betere
vertaling voor het woord ‘Nederlands’, en ten tweede maakt het duidelijk dat in
Vlaanderen dezelfde taal gesproken wordt als bij de noorderburen. Die eenheid
vonden we weliswaar ook bij Snellaert terug in zijn concept van de Nederlandse
stam, maar Stecher drukt zijn studenten op het hart dat deze taalkundige verbondenheid tussen Vlamingen en Nederlanders geen afbreuk doet aan het feit dat het
Vlaamse en Waalse volk, en de Vlaamse en Waalse cultuur samen één onlosmakelijke entiteit vormen. De Nederlandstalige literatuur in België heeft immers
een geheel eigen karakter waardoor die fundamenteel verschilt van de NoordNederlandse.31 Het was onder andere deze stelling die in de Franstalige pers met
instemming werd begroet32 en in de Nederlandstalige dan weer werd gecontesteerd.33 Hoewel Walen en Vlamingen zich van een verschillende taal bedienen,
bestaat er tussen hen wel degelijk een gemeenschappelijk ‘sentiment national’.
Het onderwijs van het Nederlands in Wallonië was volgens Stecher een noodzaak om dit eenheidsgevoel tussen beide ‘rassen’ aan te scherpen.
Stechers houding in dit alles was principieel van aard. Toen een jaar na de
publicatie van zijn literatuurgeschiedenis de Société liégeoise de littérature wallonne het bestond in de Belgische senaat te gaan verkondigen dat ‘le flamand
n’est que la langue d’un peuple voisin’34, zegde hij prompt zijn lidmaatschap van
de vereniging op. Een dergelijke uitspraak druiste in tegen alles waarvoor hij
zich zo had beijverd, niet het minst tijdens de uitoefening van zijn hoogleraar30
31
32
33
34

IBIDEM, p. 41.
Stecher formuleerde dit onder meer zo: ‘Il reste toujours, il y aura même de plus en
plus un tour d’esprit, un style propre à caractériser le Midi’ (J. STECHER, Histoire de
la littérature néerlandaise en Belgique, Brussel [1886], p. vi).
A. CHUQUET, [Recensie van J. Stechers] Histoire de la littérature neerlandaise [sic]
en Belgique, in: Revue critique d’historie et de littérature 22 (1888), p. 375–377, hier
p. 377.
M. ROOSES, De Nederlandsche letterkunde in België, in: De gids 51, nr. 3 (1887),
p. 520–537, hier p. 521–522.
IBIDEM, p. 533.
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schap te Luik. In zijn ontslagbrief aan het genootschap verwees hij uitdrukkelijk
naar zijn Histoire de la littérature néerlandaise en Belgique, die er onder meer
op gericht was komaf te maken met dergelijke vooroordelen en de Walen aanspoorde de taal te leren van hun broedervolk. Reeds in 1858 had Stecher zich
vanuit dit engagement tot de minister van Onderwijs Rogier gericht met het
verzoek een vak (vergelijkende) Germaanse taal- en letterkunde te mogen
organiseren. Dit wilde hij doen vanuit een Belgisch perspectief (‘au point de vue
belge’). In zijn brief wees Stecher erop dat met de Nederlandse taal als uitgangspunt, het nieuwe vak uitermate geschikt zou zijn ‘[à donner] de nouveaux arguments à l’appui de la thèse éminemment nationale des affinités germaniques des
Wallons et des Flamands.’35 Maar indien de Walen voor een deel behoorden tot
de Germaanse cultuur, dan gold voor de Vlamingen evenzeer dat zij doordrongen waren van een Romaanse geest: ‘Or, cet esprit flamand n’est pas exclusivement germanique, comme j’essayerai de le faire voir dans ces leçons ; modifié de
bonne heure par des influences gauloises ou plutôt romanes.’36 Net deze hybriditeit vormde het gemeenschappelijke substraat van de Waals-Vlaamse natie die
zich daarmee differentieerde van de buurlanden. Deze unitaristische these zou in
het nieuwe college voortdurend benadrukt worden.37
Enigszins ironisch is dat Stechers werk verscheen toen hij het vak ‘Littérature
flamande’ al enige tijd had overgedragen aan Paul Fredericq, een oud-student
van hem en neef van Cyriel Buysse. Dit gebeurde in 1879, nadat geen enkele student in Luik zich voor het college had ingeschreven. Niettemin geeft het boek
een goede indruk van hoe er indertijd op de Luikse universiteit aan Nederlands
literatuuronderwijs werd gedaan. De Histoire de la littérature néerlandaise en
Belgique bestond immers al als manuscript in 1875, toen een sterk ingekorte versie werd opgenomen in het derde deel van de Patria Belgica van Eugène van
Bemmel, hoogleraar Franse letterkunde te Brussel. Stecher maakt er voor zijn
studenten geen geheim van wat hij precies had beoogd met zijn colleges. In 1888
richtte hij zich tot hen met de woorden: ‘Dans mon enseignement, je n’ai pas fait
de propagande politique, mais j’ai fait une propagande patriotique pour resserrer
l’union des Flamands et des Wallons.’38 Het jaar daarvoor had hij nog een anthologie uitgegeven van Vlaamse dichters in Franse vertaling, Nos poètes flamands
(1887). Daarin werd bijvoorbeeld ook plaats ingeruimd voor K.L. Ledegancks
De drie zustersteden.
Net als zijn voorgangers werd Stechers literatuurgeschiedenis met officiële
goedkeuring uitgegeven. Op het voorplat prijkt prominent het Belgische wapen
met de wapenspreuk in eentalig Frans. Op de rug werd het monogram van Leo35
36
37
38

P. FREDERICQ, Notice sur Jean Stecher, in: Annuaire de l’Académie royale des
sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique 80 (1914), p. 411–555, hier p. 501.
M. RUTTEN, Neerlandica aan de Rijksuniversiteit te Luik. III. Auguste Jean Stecher,
p. 44.
Stechers verzoek werd echter niet ingewilligd. Pas in 1890, met de oprichting van een
afdeling Germaanse filologie, zou aan de Luikse universiteit de comparitistische benadering die Stecher voor ogen had gestaan, geïnstitutionaliseerd worden.
P. FREDERICQ, Notice sur Jean Stecher, p. 536.
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pold II afgedrukt. Dit laatste lijkt misschien verwonderlijk, tot we de slotalinea
lezen van het werk: ‘[O]n peut enfin répondre fidèlement, décisivement aux paroles prononcées au Sénat, le 11 mars 1855, par le duc de Brabant (aujourd’hui
Léopold II): “[...] la gloire littéraire est le couronnement de tout édifice national”.’39 En aan deze nationale tempel werd in de literatuurcolleges op de universiteit vlijtig voortgebouwd.

5

Besluit

In mijn bondige overzicht, dat niet meer wil zijn dan een eerste aanzet, heb ik
willen aantonen in welke mate leermiddelen Nederlands een afspiegeling zijn
van de cultureel-politieke aspiraties van de natie. Studenten leerden niet alleen
over de Nederlandstalige auteurs maar ze leerden ook hun nationalistische gevoelens te ontwikkelen en die in een bepaalde richting te sturen. Het ideologische potentieel van die leermiddelen komt al even aan de oppervlakte in de titels
van de besproken werken. De verschuiving van ‘hollandais’ naar ‘flamand’ en
ten slotte naar ‘néerlandais en Belgique’ getuigt op microniveau van de taalpolitieke maalstroom die ook de neerlandistiek toentertijd ingrijpend heeft beïnvloed.
Met de oprichting van de leerstoel Nederlands in 1817 werd aan de universiteit te Luik de leerstof meteen in een sterk ideologisch gekleurd raamwerk
ingepast waarbij taal en vaderland onderling in een heel bijzondere relatie kwamen te staan. Na de onafhankelijkheid van België in 1830 bleef van dit oorspronkelijke raamwerk weinig over. Deze breuklijn, die binnen de neerlandistiek
in het Zuiden tot een wezenlijke paradigmatische verschuiving heeft geleid, kunnen we ook traceren in de contemporaine literaire historiografieën en bloemlezingen gebruikt voor onderwijsdoeleinden. Aangezien de letteren werden beschouwd als de uiting van ‘le génie national’ had de hertekening van de landkaart in 1830 problematische gevolgen voor de afbakening van de Nederlandse
letterkunde als studieobject. Bij een nieuwe natie hoorde immers een aangepaste
en geactualiseerde visie op het literaire erfgoed dat zich diende te conformeren
aan een nieuwe staatkundige realiteit. De literatuurgeschiedenissen van Würth
(1823), Snellaert (1848) en Stecher (1886) waren alle drie strikt nationaal, met
dien verstande dat dit begrip telkens een andere invulling kreeg afhankelijk van
het tijdsgewricht en het persoonlijke temperament van de auteur. Bij de studie
van de leermiddelenproductie Nederlands voor Waalse studenten is het dan ook
van essentieel belang te beseffen dat het didactische en inhoudelijke aspect van
dit lesmateriaal niet los kan worden gezien van politiek-ideologische consideraties.

39

J. STECHER, Histoire de la littérature néerlandaise en Belgique, Brussel [1886],
p. 353.
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Summary
This article focuses on three nineteenth-century literary histories written for
French-speaking students of Dutch. The histories illustrate a concern on the part
of the authors (J.F.X. Würth, F.A. Snellaert, and J. Stecher) not only with the
teaching of Dutch literature and the development of a solid Dutch literary
tradition but also with the presentation of their material in keeping with an
underlying ideological framework. In each case their presentation was designed
to reinforce a particular view of country and culture and of the respective roles of
the Dutch, Flemish and Walloon peoples in the creation of a one-nation state.
The differences between them reflect a change in the significance of Dutch
literature as a result of political developments, leading in turn to a paradigm shift
in the teaching of the subject at university. An analysis of the didactic aims and
principles underlying the literary histories written by Würth, Snellaert and
Stecher reveals the extent to which political allegiances and nationalist considerations determined their selection criteria and the organisation of their subject
matter. Not surprisingly, the contemporary critical response to these study books
shows a similar ideological bias.

Zusammenfassung
Dieser Artikel konzentriert sich auf drei Literaturgeschichten des 19. Jahrhunderts, geschrieben für frankophone Studenten der Niederlandistik. Sie illustrieren
nicht nur das Augenmerk der Autoren (J.F.X. Würth, F.A. Snellaert und J.
Stecher) auf die Unterrichtung niederländischer Literatur und die Entwicklung
einer stabilen niederländischen Literaturtradition, sondern auch ihr Interesse
bezüglich des Erscheinungsbildes ihrer Materialien in Übereinstimmung mit
einem zugrundeliegenden ideologischen Rahmen. Ihre Publikationen dienten der
Förderung bestimmter Ansichten über Land und Kultur und der Bestärkung
entsprechender Beispiele bei der Bildung eines Nationalstaates der Niederländer,
Flamen und Wallonen. Die Unterschiede zwischen den einzelnen Lehrmaterialien spiegeln die Veränderung des Stellenwertes der niederländischen Literatur als Ergebnis politischer Entwicklungen wider, was wiederum zu einem
Paradigmenwechsel in der Lehre des Fachs an der Universität führte. Die Analyse der didaktischen Ziele und der den Prinzipien zugrundeliegenden Literaturgeschichten von Würth, Snellaert und Stecher zeigt, wie stark politische
Loyalität und Nationalismus Auswahlkriterien und Lehrorganisation bestimmen.
Wenig überraschend zeigt die zeitnahe, kritische Resonanz auf die Lehrbücher
eine ähnlich ideologische Tendenz.

ARTHUR VERBIEST

Een klap van de molenwiek: neerlandistiek in Spanje
1

Inleiding

In het achtste hoofdstuk van de beroemde Spaanse ridderroman Don Quichot
ontwaren de dolende ridder en zijn schildknaap Sancho Panza dertig of veertig
windmolens die de hoofdpersoon, zoals u allen weet, verwart met reuzen.
‘Zie vriend Sancho Panza, ginds doemen ons dertig geweldige reuzen op, of een paar
meer – wat zou het? – met dewelken ik slag denk te leveren en wien ik allen het
leven zal ontnemen. Daarna zullen we ons verrijken met den op hen gemaakte buit;
want dit is goede en wettige oorlog en het is godgevallig werk zulk gemeen gespuis
van het oppervlak der aarde weg te vagen.’
‘Wat voor reuzen?’ zei Sancho Panza.
‘Die je ginds ziet’, antwoordde zijn meester, ‘met die lange armen. Daar zijn er zelfs
bij van wel twee mijl lang.’1

U weet allen hoe dit verhaal afloopt en ik zal de citaten dan ook tot een minimum beperken, maar enkele regels later als Don Quichot de bekende klap van de
molenwiek heeft gekregen, roept zijn schildknaap uit: ‘God bewaar me, [...] ik
heb U Ed. nog zo gezegd: bezin eer ge begint. Want het waren immers maar
windmolens en alleen een mens die zelf met molentjes loopt kon dat niet in de
gaten hebben.’2
Ik moet u bekennen dat een docent Nederlands in den vreemde af en toe het gevoel krijgt met de genoemde ‘molentjes’ te lopen. Het valt namelijk niet mee om
duidelijk te maken waar het Nederlands zoal gesproken wordt en dat het om een
springlevende taal gaat die ook in België en Suriname officieel is. Of dat neerlandés de enige correcte aanduiding van deze taal is en niet holandés of flamenco.
Een beschrijving geven van de geschiedenis van de neerlandistiek in een land
als Spanje is echter een nog hachelijker avontuur, meer dan eens heb ik het gevoel gekregen strijd te leveren met windmolens. Dit artikel pretendeert dan ook
niet volledig te zijn, maar is slechts een bescheiden aanzet om in de toekomst tot
een doorwrochte geschiedschrijving van de neerlandistiek in Spanje te komen,
waarvoor diepgaander onderzoek een vereiste is.
In dit artikel zal ik in de eerste plaats een overzicht geven van de verschillende
vakgroepen neerlandistiek die al of niet onder de paraplu van de germanistiek
opereren of geopereerd hebben. Ten tweede wordt ingegaan op de persoonlijkheden die een rol spelen of gespeeld hebben op het gebied van onderwijs en onderzoek en ten derde zou ik willen kijken naar de inbedding van de neerlandis1
2

M. DE CERVANTES SAAVEDRA, Don Quichot. 1605. Vertaling van El Quijote door
J.W.F. WERUMEUS BUNING/C.F.A. VAN DAM, Amsterdam 1992, p. 65.
DE CERVANTES SAAVEDRA, Don Quichot, p. 66.
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tiek binnen de Spaanse maatschappij en in hoeverre zij een breder publiek heeft
weten te bereiken.

2

Institutionele geschiedenis

Het begin van de neerlandistiek in Spanje dienen we te situeren in de jaren vijftig
van de vorige eeuw. In 1956 wordt er melding gemaakt van de mogelijkheid onder Henk Oostendorp Nederlandse taal en literatuur te studeren aan de Universidad Complutense van Madrid (toen nog opererend onder de naam van Universidad Central) en in 1957 wordt aan de Universidad de Barcelona door Theo
Stols (1908–1990)3 al het keuzevak Lengua y Literatura Neerlandesa gegeven.
Madrid en Barcelona of andersom, Barcelona en Madrid, daar liggen de wortels van de Spaanse neerlandistiek.4 De neerlandistiek maakt deel uit van de
afdeling Duitse en Engelse Filologie, zoals in veel andere landen, en pas veel later komen daar, in deze volgorde, Salamanca (1989)5, Granada (1995) en Sevilla
(1999)6 bij. Ook aan deze universiteiten valt de neerlandistiek onder de germanistiek en het Nederlands wordt er als keuzevak, bijvak of vrijwillig keuzevak
gegeven.
Als we kijken naar het onderwijsveld buiten de universiteiten, springt de Escuela Oficial de Idiomas in het oog waar het Nederlands als Vreemde Taal wordt
onderwezen. In 1985 wordt door Ana Crespo (1961–2006)7 het Nederlands als
één van de officiële talen aan de Officiële Talenschool te Madrid8 aangeboden en
vanaf 1997 is dat onder leiding van Frans Oosterholt ook in Barcelona het geval.9 Het cursusaanbod van de EOI kent geen twee- of driedeling in keuzevak-

3
4

5

6
7
8
9

Overlijdensbericht uit de Spaanse krant La Vanguardia (Barcelona), 15-07-1990.
Sinds oktober 1986 is Anne van Raemdonck hoofddocente aan de Universiteit van
Barcelona. Haar voorgangers waren Luis Caturla Poch (van 1978 tot september 1986)
en Theo Stols (van 1956–1957 tot 1978). A. van Raemdonck, e-mailuitwisseling, 16
januari 2008.
De universiteit van Salamanca heeft sinds 1989 een uitwisselingsprogramma voor
docenten met de KU Leuven. De eerste docente (van oktober 1989 tot en met
september 1994) was Goedele de Sterck opgevolgd door respectievelijk Patrick
Goethals, Peter Matthijs, Olivia Koentges en Bram de Saeger. Sinds oktober 2008 is
Hanne Bongaerts aan de Universiteit van Salamanca verbonden. B. de Saeger,
e-mailuitwisseling, 21 december 2007.
Sinds 1999 zijn Manuel Sánchez Romero en Francisco Sánchez Romero docent aan
de universiteit van Sevilla. M. Sánchez Romero, e-mailuitwisseling, 11 januari 2008.
A. VERBIEST, In memoriam Ana Crespo Solans, in: Neerlandica extra muros 45/2
(2007), p. 82.
De vakgroep Nederlands werd in 1985 door Ana María Crespo Solans opgericht. Van
1985 tot en met 2006 was zij hoofddocente. Johanna Sattler is sinds februari 2007
haar opvolger waar zij samen met Arthur Verbiest werkt (sinds oktober 1989 docent).
De vakgroep Nederlands werd in 1997 door Frans Oosterholt opgericht. Hij werkte
daar tot en met juni 2006. Anne Logman was van september 2001 tot en met juni
2007 docente. Haar opvolger is (sinds september 2007) Patrick Roca. Anne Baude
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ken, bijvakken of vrijwillige keuzevakken. Het gaat hier om taalverwerving op
de niveaus van het Europees Referentiekader: A1, A2, B1, B2 enzovoort.
De neerlandistiek in Spanje is niet meer zo heel jong, is ook niet oud te noemen, misschien is de term ‘oudere jongere’ op zijn plaats. Deze vijftig jaar hebben flink wat opgeleverd: het aantal onderwijsinstellingen waar de studie van het
Nederlands een plaats(je) heeft, is uitgebreid van twee naar zeven, en wat veel
belangrijker is, de neerlandistiek in Spanje is definitief op de kaart gezet en kan
zich in een blijvende belangstelling verheugen.

3

Stuwende persoonlijkheden

Laten we enige aandacht besteden aan de persoonlijkheden achter deze institutionele geschiedenis en aan een aantal publicaties. De eerste namen die we bij dit
speurwerk tegenkomen zijn Henk Oostendorp (Madrid)10 en Theo Stols (Barcelona). Deze pioniers hebben tal van publicaties op hun naam met pakkende titels
als Spanje op weg naar zelfaanvaarding (1965)11 en Spanjes pracht en praal
(1955).12 Beide docenten publiceerden indertijd meer over Spanje in de brede zin
van het woord dan over het Nederlands en de Nederlandstalige literatuur.
In 1959 strijkt de bekende hispanist Cornelis Frans Adolf van Dam (1899–
1972)13 in Madrid neer, bekend onder meer van de Nederlandse vertaling van
Don Quichot waaruit het hierboven aangehaalde citaat stamt. Ook hij schrijft
meer over Spanje en de Spaanse taal- en letterkunde. Toch zijn er van de hand
van voorgenoemden interessante publicaties te vinden op het gebied van de
neerlandistiek, zoals een vergelijking van Vondel en Calderón de la Barca14 van
de hand van de hispanist en pionier-neerlandicus Henk Oostendorp, en later in
1982 verschijnt de onvolprezen Gramática Neerlandesa15 van Oostendorp, Van
Dam, Bernárdez en Tromp. Voor docenten én studenten Nederlands in Spanje is
deze contrastieve grammatica een begrip.

10
11
12
13

14

15

werkt sinds 1999 aan de EOI-Drassanes. A. Baude, e-mailuitwisseling, 5 december
2007.
Henk Oostendorp was docent van 1956 tot en met 1959 aan de Complutense Universiteit van Madrid. J. Grande, e-mailuitwisseling, 4 februari 2008.
H. TH. OOSTENDORP, Spanje op weg naar zelfaanvaarding, Bussum 1965.
T. STOLS, Spanjes pracht en praal, Amsterdam 1955.
C.F.A. van Dam was docent van 1959 tot en met 1968 aan de Complutense Universiteit van Madrid. Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (1973):
http://www.dbnl.org/tekst/_jaa003197301_01/_jaa003197301_01_0009.htm (geraadpleegd op 25 april 2008) en J. Grande, e-mailuitwisseling, 4 februari 2008.
H.TH. OOSTENDORP, La casa de David en el eatro de Vondel y Calderón, in: K.-H.
KÖRNER/D. BRIESEMEISTER, Aureum Saeculum Hispanum: Beiträge zu Texten des
Siglo de Or – Festschrift für Hans Flasche zum 70. Geburtstag, Wiesbaden 1983,
p. 245–259.
C.F.A. VAN DAM/H.TH. OOSTENDORP/H. TROMP/E. BERNÁRDEZ, Gramática Neerlandesa, Madrid 1982.
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Bij het noemen van deze namen zullen velen van u er zeker wel één kennen.
Laatstgenoemde is de bekende Hans Tromp die van 1 oktober 1968 tot en met 26
december 1995 aan de Complutense Universiteit verbonden was. Het is wellicht
goed om even bij hem stil te staan aangezien hij in drie opzichten veel voor de
Spaanse neerlandistiek heeft betekend. Meer dan vijfentwintig jaar was hij het
gezicht van de neerlandistiek in Madrid. Hij was aanspreekpunt, vraagbaak en
iemand met veel oog voor vertalingen. Er staan tal van publicaties op zijn naam,
het zou te ver voeren die allemaal te gaan noemen, maar het themanummer over
Nederlandstalige literatuur uit oktober 1988, verschenen in La República de las
Letras,16 is zeker vermeldenswaardig alsmede zijn bijdrage aan het tiende colloquium neerlandicum in 1988.17 Dankzij Hans Tromp heeft de neerlandistiek
definitief wortel geschoten en is er een lichting van enthousiaste studenten gekomen die zich als docenten en vooral ook als vertalers hebben kunnen ontwikkelen. Ik denk dan met name aan Fernando García de la Banda,18 María José Calvo, Julio Grande19 en Ana Crespo Solans die als docenten en vertalers zeer goed
werk verrichten of verricht hebben. Crespo Solans is in 2006 overleden hetgeen
een enorm verlies voor de neerlandistiek is.

4

Uitstraling

Ten slotte enige aandacht voor het derde punt van deze bijdrage, de zogenaamde
toegepaste neerlandistiek. De centrale vraag van dit laatste punt is: wat doet of
wat heeft de neerlandistiek in Spanje gedaan om een breder publiek te bereiken?
Naast de uitstraling van de publicaties van de al eerder genoemden is het misschien zaak om op Expolingua in te gaan. Expolingua, een jaarlijks evenement
dat in veel Europese landen bekend is als congres op het gebied van taalonderwijs, heeft in het verleden als uithangbord voor het Nederlands gefungeerd. In de
jaren 1995, 1996, 1998, 2000 en 2001 is er in totaal vijf keer een stand voor het
Nederlands geweest20 waar de taal en de cultuur onder de aandacht van het publiek werden gebracht. Hoogtepunten in deze jaren waren 1995 toen het Nederlands de themataal was en 2001 toen het Europees Jaar voor de Talen werd
gevierd. Deelname aan Expolingua heeft altijd tot doel gehad een zo breed
mogelijk publiek te bereiken, maar na verloop van tijd bleek dat het resultaat
nauwelijks opwoog tegen de inspanningen. Het kraampje Nederlands werd dan
ook na 2001 gesloten. In 2006 is daar trouwens, in samenwerking met Portugal,
16
17
18
19
20

H. TROMP, Las letras neerlandesas a través de los siglos, in: República de las Letras,
nr. 3 extra, Literatura Neerlandesa, Madrid 1988, p. 9–21, hier p. 9.
H. TROMP, De docent extra muros als literair vertaler, in: Handelingen Colloquium
Neerlandicum 10, Woubrugge 1989, p. 79–83, hier p. 79.
Sinds februari 1995 is Fernando García de la Banda docent aan de Universiteit van
Granada. F. García de la Banda, e-mailuitwisseling, 21 december 2007.
Julio Grande (sinds 1995) en María José Calvo (sinds 1996) zijn docenten aan de
Complutense Universiteit. J. Grande, e-mailuitwisseling, 4 februari 2008.
Fundación Actilibre, telefoongesprek, 4 maart 2008.
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een andere – virtuele – stand voor in de plaats gekomen, een webstek voor het
Nederlands met informatie over de onderwijsinstellingen, naslagwerken, cursussen online, links en wat dies meer zij.21
Als we kijken naar wat er in de afgelopen vijftig jaar aan Nederlandstalige
literatuur naar het Spaans is vertaald dan ontwaren we een stijgende tendens. Afgaand op de gegevens uit de databank22 van het Nederlands Literair Productie- en
Vertalingenfonds zijn er in de beginperiode 1950–1960 elf vertalingen verschenen. Een decennium later komen daar nog eens 48 titels bij en in de periode 1970–
1980 vinden we 25 nieuwe uitgaven. Misschien moet hier even een kanttekening
bij geplaatst worden; het NLPVF heeft deze boeken in de databank ingevoerd
ongeacht het feit of ze met subsidie uitgegeven zijn of niet. We mogen er dus van
uitgaan dat het hierbij gaat om het totale aantal titels fictie en non-fictie.
In de periode 1980–1990 zien we dat er 79 vertalingen op de Spaanse markt
verschijnen en dan is er een spectaculaire stijging. In de jaren ’90 verschijnen er
maar liefst 182 vertalingen. Ook hier is een kanttekening op zijn plaats. In 1995
werd er volop aandacht aan de Nederlandstalige literatuur besteed aangezien de
Spaanse uitgeversbeurs Liber het Nederlands als themataal had uitgekozen. Eerder werd er al genoemd dat Expolingua niet geheel toevallig in 1995 ook extra
aandacht aan het Nederlands besteedde. Deze bundeling van krachten heeft de literaire markt in ieder geval geen windeieren gelegd. De stijgende tendens van uitgaven uit het Nederlands naar het Spaans heeft zich ook in de afgelopen jaren
doorgezet: tussen 2000 en 2008 wordt er al melding gemaakt van 237 nieuwe titels.

5

Besluit

Concluderend zouden we kunnen zeggen dat de neerlandistiek in Spanje in de
afgelopen vijftig jaar definitief wortel heeft geschoten: er is universitair onderwijs, er zijn instellingen met cursussen taalverwerving, de Spaanse lezer kan
sinds ruim tien jaar een keur aan Nederlandstalige fictie en non-fictie ter hand
nemen en zelfs de arbeidspositie van de docenten – grosso modo – is verbeterd
aangezien er meer vaste aanstellingen dan ooit zijn. Dit betekent niet dat de toekomst is veiliggesteld, nee, dat zou te mooi zijn om waar te zijn. De in 2010 in te
voeren BaMa-structuur kan veel roet in het eten gaan gooien, evenals de
afnemende belangstelling voor talenstudies in het algemeen. En het grote publiek
weet el neerlandés nog steeds niet goed te plaatsen, daarin is eerlijkheidshalve
weinig verandering in gekomen. Terugblikkend op de jaren vijftig zien we twee
eenzaam dolende ridders, één in Barcelona en een andere in Madrid, vechtend tegen de windmolens. Verspreid over het hele land ontwaren we momenteel elf
dolende ridders die minder eenzaam en beter bewapend tegen de moderne windmolens hun strijd leveren.
21
22

Portaal Nederlands in Portugal en Spanje: <www.neerlandes.org>.
Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds (geraadpleegd op 9 april 2008):
<http://www.nlpvf.nl/vertalingendb/search1.php>.
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Summary
This article presents an overview of the situation of the study of Dutch language
and literature in Spain to date. It will focus not only on the (academic) situation
in the various different departments in Spain but will also outline when this study was introduced in Spain and by whom in particular. In addition, some
attention will be paid to the impact which the study of Dutch language and
literature may have had on Spanish society, and if so, to what extent.

Zusammenfassung
In diesem Beitrag wird ein Überblick der heutigen Situation des Studiums der
niederländischen Sprache und Literatur in Spanien präsentiert. Der Fokus liegt
dabei nicht nur auf der (akademischen) Situation der zahlreichen Institute in Spanien, sondern auch auf der Gründungszeit dieses Faches in Spanien und seinen
Initiatoren. Außerdem wird dem möglichen Einfluss des Faches niederländische
Sprache und Literatur auf die spanische Gesellschaft Aufmerksamkeit geschenkt.

WILKEN ENGELBRECHT

Tegen de verdrukking in – een korte geschiedenis van de
neerlandistiek in Tsjechië en Slowakije
De geschiedenis van de neerlandistiek in Tsjechië en Slowakije wijkt in vele opzichten af van het gebruikelijke stramien in Centraal-Europa. Om met de opmerkelijkste feiten te beginnen:







Er zijn op dit moment op 15 miljoen inwoners – 10 miljoen in Tsjechië en 5
miljoen in Slowakije – maar liefst vijf faciliteiten neerlandistiek, te Praag
(1921), Bratislava (1927/1990), Brno (1947), Olomouc (1947/1991) en
Ružomberok (2002).
De academische neerlandistiek begint al ver voor de Wereldoorlog II en is
eigenlijk sinds 1921 nooit helemaal gestopt. Daarmee behoort TsjechoSlowakije in Centraal-Europa tot de gebieden met de oudste extramurale
neerlandistiek.
De Tsjechische en Slowaakse neerlandistiek is, anders dan die van andere
vestigingen in Centraal-Europa, niet nauw verbonden met de neerlandistiek
te Leipzig (al gaat dit niet volledig op voor de Slowaakse neerlandistiek).
De neerlandistiek in dit gebied was tot voor kort extreem neerlandocentristisch ingesteld.

In de onderhavige bijdrage zullen enkele voor dit gebied belangrijke neerlandici
worden voorgesteld ten einde zo een licht te werpen op het wetenschappelijke
beeld van de Tsjecho-Slowaakse neerlandistiek.
Op dit moment is er weinig bekend over hoe de germanistiek was opgezet bij
de Duitstalige universiteit van Praag. Deze universiteit ontstond in 1882 als gevolg van de taalkundige opdeling van de oude Universitas Carolina (sinds 1654
Universitas Carolo-Ferdinandea) in een Tsjechischtalige Universita Karlova en
een Duitstalige Karl-Ferdinands-Universität von Prag. De Duitstalige universiteit
bestond tot maart 1945 en werd op 18 oktober 1945 bij presidentieel decreet met
terugwerkende kracht per 17 november 1939 gesloten.1 Het is dus niet uitgesloten dat de geschiedenis van de Tsjecho-Slowaakse neerlandistiek nog verder
teruggaat dan tot nog toe kon worden vastgesteld.

1

D.w.z. dat alle bullen, promoties e.d. tussen november 1939 en maart 1945 ongeldig
werden verklaard. Deze merkwaardige constructie was een Tsjechische reactie op de
sluiting van de Tsjechische universiteiten per 17 november 1939.
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Kalda, aartsvader van de Tsjecho-Slowaakse neerlandistiek

Voor de neerlandistiek in dit gebied kan de germanist en klassiek filoloog František Kalda (1884–1969) als grondlegger worden gezien.2 Kalda was de oudste
zoon van de dominee František Kalda sr. (1851–1924) en van Mathilda Szalatnayová (1858–na 1924), eveneens uit een geslacht van protestantse dominees
afkomstig. Hij werd op 11 januari 1884 in Velím in Bohemen geboren. Na zijn
schoolperiode in Kolín en een studie klassieke filologie en germanistiek te
Praag3 werd hij in 1908 gymnasiumleraar Duits, klassieke talen, Tsjechisch en
filosofische propedeutica te Praag en in een serie andere steden. Direct na de herwonnen onafhankelijkheid van Tsjecho-Slowakije in 1918 kreeg hij een aanstelling als lector Duits bij de Hogeschool voor Technische Wetenschappen en de
Handelsacademie te Praag. Kalda was toen al bezig met het Nederlands, voor
welke taal hij in het jaar 1919 de historisch eerste beëdigde vertaler extra muros
werd. Waar hij Nederlands heeft geleerd is onbekend, maar uit zijn publicaties
weten we dat hij al zeker sinds 1908 actief met de taal bezig was – zijn eerste
wetenschappelijke publicatie over het Nederlands, K nizozemské deklinaci (Over
de declinatie van het Nederlands) werd al in 1914 gepubliceerd in het destijds
nieuwe Tsjechische linguïstische tijdschrift Časopis pro moderní filologii a literatury (Tijdschrift voor Moderne Taalkunde en Literaturen).4 Daarnaast kan Kalda ook worden gezien als de eerste afrikanist van Tsjecho-Slowakije – in 1916
en 1920–1921 gaf hij gedichten van Leipoldt in het Duits en Tsjechisch uit en
stelde een korte schets van het Afrikaans op.5 Dit profiel doet vermoeden dat hij
zijn kennis in protestantse kringen heeft opgedaan.6
2

3
4
5
6

Gegevens omtrent Kalda’s leven ontleend aan: F. KALDA, Het onderricht in de Nederlandse taal- en letterkunde aan de Tsjechoslowaakse hogescholen, in: W. THYS/J.M.
JALINK (red.), De Nederlandistiek in het buitenland. Het universitair onderwijs in de
Nederlandse taal- en letterkunde, cultuur- en politieke geschiedenis buiten Nederland
en België, ’s-Gravenhage 1967, p. 109-112; V. SCHWANZER, K sedemdesiatinám prof.
dr. Františka Kaldu, in: Časopis pro moderní filologii 36 (1957), p. 44-46; E.
TERRAY, In memoriam prof. Františka Kaldu, in: Časopis pro moderní filologii 51
(1969), p. 239–340 en voorts aan eigen recherche (enquêtering van collega’s in
Bratislava in de jaren 1991–1994 en 2007–2008).
Terray’s necroloog vermeldt dat Kalda bij de Karlova univerzita heeft gestudeerd (E.
TERRAY, In memoriam prof. Františka Kaldu, p. 239). Het is dus waarschijnlijk dat
hij bij de Tsjechischtalige universiteit heeft gestudeerd.
F. KALDA, K nizozemské deklinaci, in: Časopis pro moderní filologii a literatury 4
(1914–5), p. 174–175.
Dit betreft de publicaties: F. KALDA, Südafrika, Prag 1916; F. KALDA, C. Louis
Leipoldt. Příspěvek k dějinám jihoafrické řeči a literatury, in: Časopis pro moderní
filologii a literatury 7 (1919–21), p. 84–91, 157–165, 217–223.
Kalda verwijst zelf naar zijn leraren Arnošt Kraus (1859–1943), Josef Janko (1869–
1947) en Josef Zubatý (1855–1931) als naar degenen die hem inspireerden. Tevens
stelt hij dat hij zich sinds 1908 geheel wijdde aan het Nederlands (KALDA, Het onderricht in de Nederlandse taal- en letterkunde, p. 109). Kraus en Janko waren vooraanstaande germanisten, Zubatý indoloog, maar zover bekend heeft geen van hen zich
echt aan het Nederlands gewijd, dus Kalda’s bron van kennis van het Nederlands
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In de jaren na de Wereldoorlog I reisde Kalda regelmatig naar Nederland en
Engeland. Deze reizen versterkten zijn oriëntatie op het Nederlands en in 1921
habiliteerde hij op het thema Západogermánská flexe se zvláštním zřetelem k nizozemštině (Westgermaanse verbuigingen met speciale aandacht voor het Nederlands).7 Na deze habilitatie kreeg Kalda in datzelfde jaar het aanbod om privaatdocent Nederlands te worden bij de vakgroep germanistiek van de Karelsuniversiteit. Dit jaar wordt gezien als het officiële begin van de Tsjecho-Slowaakse
neerlandistiek en is onlangs bij het regionaal colloquium neerlandicum in Praag
(2007) gevierd. Overigens continueerde Kalda tot 1936 tevens zijn aanstelling
bij de Technische Hogeschool.
Kalda is ook de aartsvader van de Slowaakse neerlandistiek. In 1927 accepteerde hij een beroeping naar de pas opgerichte Filosofische Faculteit van de
Comenius Universiteit in Bratislava met de opdracht om de germanistiek op te
bouwen.8 De neerlandistiek kwam daarbij niet te kort, want Kalda bouwde in
Bratislava eveneens lectoraten Nederlands en Scandinavische talen op en was
vanaf 1934 als lid van het zogenaamde Scandinavisch en Nederlands Bureau
voor Slowakije werkzaam.
Kalda’s werk bewoog zich vooral op klassiek taalkundig gebied, waarbij de
historische grammatica, vergelijking van het Nederlands met het Plattdeutsch en
de Scandinavische talen zijn zwaartepunten waren. Hoewel Kalda tientallen
publicaties op zijn naam had staan en als beëdigd tolk-vertaler actief was, is er
maar één literaire vertaling van zijn hand bekend, van Spinoza’s Korte Verhandeling over God, de mens en diens geluk (1932).
In 1939 werd Tsjecho-Slowakije onder Duitse dwang in twee staten gesplitst.
Aan de Tsjechische kant werden na studentenprotesten tegen de bezetter in november 1939 alle Tsjechischtalige universiteiten gesloten. In de nieuwe Slo-

7

8

moet elders liggen. Op het moment dat Kalda zijn overzicht Het onderricht in de Nederlandse taal- en letterkunde aan de Tsjechoslowaakse hogescholen schreef (1966–
67), was een kerkelijke achtergrond niet bepaald een aanbeveling, dus het spreekt
vanzelf dat hij hierover zweeg.
Deze publicatie wordt in Kalda’s levensbeschrijvingen vermeld, maar is helaas bij de
Univerzita Karlova niet meer aanwezig. In Bratislava bevond zich ooit een kopie,
maar deze is bij een brand in het Germaans Seminarie verloren gegaan. De resultaten
zijn echter in bijgewerkte en beknopte vorm gepubliceerd in: F. KALDA, Nástin práce
‘Západogermánská flexe zájmena rodového se zvláštním zřetelem k nizozemštině’, in:
Časopis pro moderní filologii a literatury 9 (1923), p. 51–56; F. KALDA, Praeteritopraesentia v němčině a nizozemštině a vývoj jejich konjugačního systému, Bratislava
1936, p. 27. De reeds genoemde hoogleraar Josef Janko gaf Kalda de impuls om zijn
kennis in de vorm van een habilitatie te gieten.
Het is niet geheel duidelijk waarom Kalda in 1927 Praag verliet, al bleef hij ook nadien in contact met zijn oude post. Naast carrière-overwegingen (de positie van gewoon hoogleraar i.p.v. die van privaat-docent) kunnen persoonlijke redenen een rol
hebben gespeeld. Zo kwam de familie van zijn moeder (Szalatnay) oorspronkelijk uit
Hongarije en had banden met het Hongaarstalige deel van Slowakije dat vlakbij Bratislava ligt (de familie leefde sinds 1818 in het Tsjechische Nymburk). Ook gebrek
aan begrip voor de nieuwe richting die de Praagse linguïstiek medio twintiger jaren
insloeg (structuralisme) kan een rol hebben gespeeld.
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waakse staat werden Tsjechische staatsburgers meestal het land uitgezet, maar
bij gebrek aan specialisten kregen veel Tsjechische docenten in Bratislava het
verzoek om bij de universiteit te blijven, onder wie ook Kalda. Daarbij zal zeker
een rol hebben gespeeld dat Kalda in 1933–1934 decaan en in 1934–1935 en
1939–1940 vice-decaan van de Filosofische Faculteit was geweest en als zodanig
een sleutelrol had gespeeld bij de opbouw van de jonge faculteit.
Na zijn pensionering in 1959 keerde Kalda naar Praag terug, waar hij op 7 mei
1969 stierf. Kalda gaf overigens tot aan zijn dood taalcolleges aan de Faculteit
Geesteswetenschappen van de Karelsuniversiteit, terug dus op zijn oude stek.
Helaas is er van zijn werkzaamheden in Bratislava weinig overgebleven, omdat
de bibliotheek van het Germaans Seminarie na de oorlog bij een brand verwoest
werd.
Er bestond met zijn leerlinge, de literair-vertaalster Júlia Májeková (1919–
1991) zeker een goede kandidate voor zijn opvolging in Bratislava.9 Maar
Nederlands was als ‚westtaal‘ politiek minder gewenst en daarom werd het
lectoraat in Bratislava na Kalda’s pensionering op non-actief gezet. Pas in 1990
zou het lectoraat weer worden bezet. Májeková was wel van belang voor de
literaire receptie van de Nederlandstalige cultuur, omdat zij tussen 1944 en haar
dood in 1991 ettelijke boeken uit het Nederlands in het Slowaaks heeft vertaald.
Dankzij haar functie als redactrice bij de literaire uitgeverij Tatran kon ze deze
ook vrij gemakkelijk uit laten geven.

2

Praag na Kalda’s vertrek

Te Praag viel na Kalda’s acceptatie van het hoogleraarschap in Bratislava de
neerlandistiek allerminst stil. Zoals gezegd continueerde Kalda zijn aanstelling
bij de Praagse Technische Hogeschool tot 1936. Bij de Karelsunversiteit hield
Kalda tot aan de splitsing van Tsjecho-Slowakije in 1938 ook zijn privaatdocentschap aan. Deze universiteit had bovendien geluk met uitstekende docenten.
Twee daarvan waren van belang voor het voortbestaan van het Nederlands als
vak: de literair historicus en germanist Arnošt Vilém Kraus (1859–1943) – een
van degenen die Kalda naar de universiteit had gehaald – en de linguïst en anglist Bohumil Trnka (1895–1984). Kraus was de grondlegger van de Tsjechische
scandinavistiek en vanaf 1930 de eerste leider van het zogenaamde Scandinavisch en Nederlands Bureau, waarvan Kalda sinds 1934 het lid in Slowakije was.
Hij was de man die formeel instond voor het lectoraat Nederlands.
Inhoudelijk was echter Trnka van meer belang.10 Hij studeerde tijdens Wereldoorlog I Germaanse filologie en Tsjechisch aan de Tsjechischtalige Karels9

10

Gegevens over Májeková afkomstig uit haar in memoriam: R. Dvořáková-Žiaranová,
Za Júliou Májekovou, in: Literárny týždennik 4.6 (1991), p. 2; resp. uit de niet-gepubliceerde afstudeerscriptie van L. DOLEŽÁLEKOVÁ, Júlia Májeková – Život, dielo a
Prekladateľská koncepcia, Bratislava 2006, p. 68.
De gegevens over Trnka zijn afkomstig uit: J. NOSEK, The life and work of Professor
Bohumil Trnka. On the Occasion of his seventy-fifth Birthday, in: Philologia Pragen-
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universiteit te Praag en verdedigde in 1920 met succes zijn dissertatie over de
oorsprong van de zwakke Germaanse werkwoordelijke vervoeging. In 1925
kreeg hij na zijn habilitatie op de these Syntaktická charakteristika řečí anglosaských památek básnických (Syntactische analyse van de taal van Angelsaksische gedichten) te Praag een aanstelling als hoogleraar Engelse taal en oudere
Engelse literatuur. In datzelfde jaar was hij samen met zijn leermeester Vilém
Mathesius (1882–1945) medeoprichter van de befaamde Praagse Linguïstische
Kring waarvan hij feitelijk de secretaris werd. Trnka had een krachtig aandeel
aan de opkomst van de structuralistische taalkunde. In 1939 schreef Trnka, vlak
voordat de oorlog begon, het eerste Tsjechische leerboek Nederlands Učebnice
holandštiny se slovníkem (Leerboek van het Hollands met woordenlijst), samen
met de leraar Nederlands van het Gymnasium Haganum, L.J. Guittart. Hij leidde
twee voor de Tsjechische neerlandistiek belangrijke leerlingen op – Přemysl
Janota (1926–2008) en Olga Krijtová (*1931). Voor de neerlandistiek was met
name zijn vergelijkende fonetische werk van belang.
Na de beëindiging van Kalda’s functie te Praag in 1938 als gevolg van de
splitsing van de staat en de opheffing van de Eerste Republiek voorzag de
Nederlandse lector dr. J.W. Weevers (1911–1961) kort in de leemte.11 In 1938
doceerde hij een jaar lang Nederlands aan de Karelsuniversiteit totdat deze door
de bezetter werd gesloten. In 1939–1940 vervulde hij zijn dienstplicht in
Nederland om na de demobilisatie onder te duiken. Na de oorlog promoveerde
hij in Leiden om dan voor een tijdje als docent Nederlands in Melbourne te fungeren.
Toen de Karelsuniversiteit in mei 1945 na de bevrijding heropend werd,
kwam mevr. drs. J.M. Vorrink als lectrice en studente slavistiek naar Praag. Over
haar is niets naders bekend.12 Na de communistische machtsovername in februari
1948 moest zij het land verlaten en nam Přemysl Janota het lectoraat over. Janota
studeerde bij de Karelsuniversiteit fonetiek, algemene taalweten-schap, Engels
en filosofie. Als student maakte hij deel uit van een groep vrijwilligers die na de
oorlog noodhulp in het Zeeuwse Walcheren verrichtte, wat mede een rol speelde
bij zijn oriëntatie op het Nederlands. Hij volgde in Amsterdam colleges fonetiek
bij de belangrijke hoogleraar experimentele fonetiek, Louise Kaiser (1891–1973)
en promoveerde na terugkomst in Praag in 1950 op het thema K otázce dynamiky
řeči (Aangaande de kwestie van de dynamiek van de spraak). Ter illustratie
ontwierp en construeerde Janota een indicator van spraakdynamiek, een apparaat
dat sindsdien in veel fonetische laboratoria wordt gebruikt. Kaiser droeg na haar
emeritaat in 1958 Janota als opvolger voor wat Janota om politieke redenen pas

11
12

sia 14.1 (1971), p. 39–41; J. NOSEK, Commemorating Professor Bohumil Trnka, in:
Philologia Pragensia 27.4 (1984), p. 209–210; J. NOSEK, In memory of Professor
Bohumil Trnka’s life and work, in: Philologia Pragensia 28 (1985), p. 113–116.
F. KALDA, Het onderricht in de Nederlandse taal– en letterkunde, p. 111–112.
IBIDEM, p. 112 stelt dat mw. Vorrink ‘omstreeks 1949’ in Praag werkzaam was. J. RŮŽIČKOVÁ-HRONOVÁ, Het Nederlands in Praag, in: Ons Erfdeel 37 (1994), p. 616–
620, hier p. 617 stelt dat zij in 1948 het land moest verlaten. Dit laatste lijkt meer
overeen te komen met de feitelijke politieke situatie na 1948.
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veel later te horen kreeg. Janota was lange tijd vicepresident van de International
Society of Phonetic Sciences en nam bij de Praagse neerlandistiek de taalkunde
voor zijn rekening. Janota is op 24 september 2008 na een lang leven in dienst
van de wetenschap ontslapen.13
Voor de vorming van de Praagse neerlandici waren ook de colleges van de
historicus prof. PhDr. Josef Polišenský, DrSc. (1915–2001) van belang. Van
diens gigantische historische oeuvre zijn 23 publicaties gewijd aan de geschiedenis van de Nederlanden, waarbij het accent ligt op de rol van de Republiek in
de Dertigjarige Oorlog. Vooral zijn laatste publicatie The Tragic Triangle, The
Netherlands, Spain and Bohemia 1617–1621 (1991) was van belang voor de
Tsjechische beeldvorming van de Nederlandse geschiedenis.

3

Krijtová, de nestor van de neerlandistiek na Wereldoorlog II14

Een bijdrage over de neerlandistiek in Tsjecho-Slowakije kan onmogelijk over
Olga Krijtová zwijgen. Mede dankzij haar vele – inmiddels ruim 90 – literaire
vertalingen heeft zij als geen ander het beeld van de Nederlandstalige literatuur
in Tsjechië na Wereldoorlog II bepaald. Zij is hiervoor meermalen onderscheiden: in 1969 de Martinus Nijhoff Prijs, buitenlands erelid van de Koninklijke
Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde te Gent van 1986 tot 2007,
Officier in de Orde van Oranje-Nassau (2001), de Cena Josefa Jungmanna 2005
(voor haar vertaling van Cees Nooteboom, Het volgende verhaal), de Tsjechische Magnesia Litera prijs 2006 (voor haar vertaling van Hugo Claus, De Geruchten) en tenslotte de NLPVF-vertalersprijs 2007 werden haar deel, vermoedelijk de grootste collectie onderscheidingen die ooit een literair vertaler in Tsjechië ten deel zijn gevallen.
Minder bekend is dat zij ook als wetenschapster voor zeer lange tijd het gezicht van de naoorlogse neerlandistiek in Tsjecho-Slowakije bepaalde. Olga
werd op 30 maart 1931 geboren als Olga Fuchsová in Hradec Králové en beleefde een groot deel van haar jeugd in het ooit door Nederlanders gestichte stadje
Nymburk. In de jaren 1950–1955 studeerde zij aan de Karelsuniversiteit Nederlands en Engels bij Kalda’s opvolger Bohumil Trnka (1895–1984). Zij promoveerde in 1955 op Het heden en verleden in het werk van Theun de Vries. Hierna
werd zij als medewerkster aangenomen aan de Karelsuniversiteit en werd de
rechterhand van haar vroegere leermeester. Met Trnka publiceerde zij in 1962
een herziene versie van het eerste Tsjechische leerboek Nederlands Učebnice
holandštiny. Hiervan kwam in 1968 een door haarzelf volledig herziene versie
13
14

IBIDEM, p. 618–619. Gegevens over Janota voorts afkomstig uit: Z. PALKOVÁ, Jubileum profesora Přemysla Janoty, in: Slovo a slovesnost 57 (1996), p. 322–323.
Gegevens ontleend aan: J. RŮŽIČKOVÁ-HRONOVÁ, Het Nederlands in Praag, p. 616–
620; J. RŮŽIČKOVÁ-HRONOVÁ, K historii nederlandistiky u nás, in: Časopis pro moderní filologii 80.2 (1998), p. 123–126; Z. HRNČÍŘOVÁ, De oudste vakgroep Neerlandistiek in Tsjechië te Praag, in: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica. Philologica 96, Neerlandica 3 (2008), p. 103–108.
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met de nieuwe titel Učebnice nizozemštiny uit. Deze versie werd ettelijke malen
opnieuw uitgegeven. Kort geleden (2007) kwam een volledige herziene en
uitgebreide zevende druk uit.
Onder Krijtová heeft zich de neerlandistiek in Praag tot een echte vakgroep
ontwikkeld waarbij de aandacht vooral uitging naar de letterkunde. Dit blijkt ook
uit het merendeel van Krijtová’s publicaties, waarvan de eerste geschiedenis van
de Nederlandstalige literatuur in het Tsjechisch Průvodce dějinami nizozemské
literatury (Wegwijzer door de geschiedenis van de Nederlandse literatuur, 1990)
het belangrijkste is. Op zich is deze ontwikkeling logisch, omdat Krijtová vooral
bekendheid verwierf als literair vertaalster van vooral Noord-Nederlandse literatuur. Desniettemin publiceerde zij ook een methode Nederlandse conversatie en
een leerboek over land en volkkunde van Nederland en Vlaanderen.
Belangrijk is dat zij ook op theoretisch terrein publiceerde over literair
vertalen – Pozvání k překladatelské praxi (Uitnodiging tot de vertalerpraktijk,
1996) – en nooit naliet om haar studenten actief te stimuleren om zelf te gaan
vertalen. Vrijwel de gehele huidige generatie van literaire vertalers – Jana
Pellarová (*1972), Veronika Havlíková (*1972), Petra Schürová (*1948) en
Ruben Pellar (*1949) – zijn dan ook ex-studenten van Krijtová.
Voor de neerlandistiek wellicht het belangrijkste wapenfeit is dat zij door
diplomatiek schipperen, de haar aangeboren bescheidenheid en vooral noeste
arbeid samen met de reeds genoemde foneticus Přemysl Janota (1926–2008) niet
alleen de Praagse neerlandistiek voor de ondergang wist te behoeden, maar er in
1968 zelfs een officieel zelfstandig studievak, een vijfjarige masterstudie, van
wist te maken. Deze status heeft de Praagse neerlandistiek sindsdien nooit meer
verloren.

4

Praag na Krijtová15

Krijtová ging in 2001 met emeritaat, al is zij nog altijd bij de neerlandistiek
betrokken als lid van examencommissies en begeleidster van doctorandi. De vlag
werd overgenomen door PhDr. Zdenka Hrnčířová (*1940) die voordien al het
vak Nederlands op de Taalschool van Praag garandeerde en na de Fluwelen
Revolutie bij de vakgroep kwam werken. Hrnčířová is taalkundige met een
nadruk op lexicologie en gaf al voor de revolutie samen met de vooraanstaande
taalkundige prof. PhDr. František Čermák DrSc. (*1940) het Nederlands-Tsjechisch woordenboek (1989) uit dat inmiddels is herdrukt (1997) in een herziene en
uitgebreide versie. Deze nieuwe druk werd in datzelfde jaar bekroond als tweede
beste dat jaar nieuw uitgekomen woordenboek en beleefde al twee herdrukken
(2000, 2005).16 Hrnčířová wordt bijgestaan door de Leidse letterkundige en neerlandica dr. Ellen Krol (*1948). Sinds 2008 fungeren bovendien het hoofd van de
15
16

Z. HRNČÍŘOVÁ, De oudste vakgroep Neerlandistiek in Tsjechië te Praag, p. 103–108.
Zie de lijst van bekroonde woordenboeken op de website van de Tsjechische Unie
van Tolken en Vertalers <http://www.jtpunion.org/SlovnikRoku/C-laureati.htm>.

Wilken Engelbrecht

242

neerlandistiek aan de Sorbonne, prof. dr. Jan Pekelder, en dat van de neerlandistiek te Bratislava, doc. PhDr. Jana Rakšányiová, CSc. (*1949), als hoogleraren in deeltijd. De belangrijkste recente ontwikkeling van de vakgroep wordt
gevormd door de zogenaamde Praagse Perspectieven, thematisch georganiseerde tweedaagse colloquia die sinds 2002 vrijwel jaarlijks worden gehouden en
een belangrijk platform vormen voor de Tsjecho-Slowaakse neerlandistiek.

5

Brno17

Het begin van de beide Moravische vakgroepen neerlandistiek gaat terug tot de
eerste jaren na Wereldoorlog II. Te Brno hield de germanist en mediëvist Leopold Zatočil (1905–1991) zich onder andere bezig met het Middelnederlands.
Tussen 1950 en 1953, dus vlak voordat Olga Krijtová bij de Praagse neerlandistiek begon te werken, reisde hij regelmatig naar Praag om daar colleges historische grammatica en oudere Nederlandstalige literatuur te geven. Na het aantreden van Krijtová beëindigde hij deze reizen.
Het toeval wilde dat de jonge Nederlandse germaniste Erika Montijn (*1912)
in 1947 trouwde met een jonge Tsjech. Omdat zij haar studie nog af moest
maken, meldde ze zich bij de universiteit en kreeg het voorstel van het instituutshoofd Antonín Beer (1881–1950) om cursussen Nederlands te gaan geven. Beer
was voor Wereldoorlog II in 1928–1929 decaan van de faculteit geweest en dus
de juiste persoon om de nieuwe lectrice te ondersteunen.
Anders dan in Praag en Bratislava had de vakgroep heel lang geen echt wetenschappelijk profiel. De achtereenvolgende lectoren – Erika Solařová-Montijn
(*1912), Josef Skopal (1916–2001) en Ems Máčelová-van den Broecke (*1914)
– hielden vooral het lectoraat overeind. In 1950 zagen de perspectieven voor het
vak er ineens beter uit toen een verhoging van de status van het vak naar die van
een afstudeerrichting werd goedgekeurd. Helaas betrof dit slechts één enkele
generatie studenten en in 1955 werd het Nederlands weer tot een facultatief
bijvak gedegradeerd, hoewel Solařová haar graad in 1957 behaalde. In 1969 ging
Erika Solařová met pensioen en nam Josef Skopal de fakkel over. Skopal was
voor de oorlog in Brno germanistiek en geschiedenis gaan studeren en had daar

17

De gegevens over de vakgroep te Brno zijn afkomstig uit: E. SOLAŘOVÁ-MONTIJN,
Nederlands als bijvak in Brno in de vijftiger en zestiger jaren, in: L.R.G. DECLOEDT/
W.W.K.H. ENGELBRECHT, Didactiek van de Nederlandse Taal en Cultuur in Middenen Oost-Europa/Didaktika jazyka a kultury nizozemštiny ve střední a východní
Evropě, Olomouc 1997, p. 149–151; L.R.G. DECLOEDT, Brno: een stad waar het Nederlands thuis is, in: L.R.G. DECLOEDT/W.W.K.H. ENGELBRECHT/K. MÁLKOVÁ
(red.), 50 jaar neerlandistiek in Moravië/50 let nederlandistiky na Moravě, Brno/
Olomouc 2000, p. 61–66; N. RAMPART, De ontwikkeling van de neerlandistiek te
Brno, in: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica. Philologica 96, Neerlandica 3 (2008), p. 109–114. De nieuwste ontwikkelingen zijn rechtstreeks van de betrokkenen vernomen.
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interesse gekregen voor de Nederlandse geschiedenis.18 In 1939 kreeg hij een
studiebeurs voor een jaar studie historiografie te Leiden. Na de bezetting van
Tsjecho-Slowakije door de Duitsers keerde hij niet terug, maar werkte als
arbeider bij de Baťa schoenenfabrieken in Eindhoven, waar hij o.a. Tsjechische
les gaf aan kinderen van het Tsjechische personeel. In 1946 keerde hij terug naar
Brno, waar hij beëdigd tolk-vertaler Duits en Nederlands was en daarnaast ook
als lector cursussen in beide talen aan de universiteit gaf. Hij bleef tot 1999
actief als docent.
In 1967 bracht de germanist Zdeněk Masařík (*1928), later hoofd van de
vakgroep germanistiek, met een Humboldtbeurs een jaar in Groningen door. Na
terugkeer diende hij een subsidieaanvraag bij het Nederlandse Ministerie van
Wetenschap in. Zo kon vanaf 1969 gestaag een serieuze handbibliotheek worden
opgebouwd. Na plotselinge ziekte van Skopal in 1988 nam de Nederlandse Ems
Máčelová-van den Broecke het estafettestokje over.
Te Brno was vóór 1989 na het met emeritaat gaan van Zatočil geen sprake van
strikt wetenschappelijke activiteit op neerlandistisch terrein. Op praktisch gebied
weerde het lectoraat zich echter uitstekend: Josef Skopal en Ems Máčelová-van
den Broecke stelden in hun vrije tijd een Tsjechisch-Nederlands handwoordenboek samen dat inmiddels (1997) in een volledig herziene versie uitkwam. Na
verwerving van een volledige status in 1999 begon de vakgroep zich in een snel
tempo te ontwikkelen met een duidelijk intercultureel profiel. Dit is vooral de
verdienste van de twee Vlaamse vakgroepshoofden. Dr. Leopold Decloedt
(*1964) voerde de vakgroep tijdens zijn functioneren (1993–1998) naar een
bijvakstudie en zijn opvolgster lic. Nele Rampart (*1972) maakte er een volwaardig Bachelor-Master-curriculum van. Na Ramparts vertrek in 2006 werden
tweemaal afgestudeerden uit Olomouc hoofd van de vakgroep, beiden taalkundig
georiënteerd. Mgr. Alexandra Andreasová, PhD (*1971) richtte zich in haar
onderzoek vooral op werkwoordelijke uitgangen. Zij vertrok als gevolg van haar
huwelijk in 2008 naar Duitsland en werd opgevolgd door de fonetica Mgr. Marta
Nováková, PhD (*1978).

6

Olomouc onder Van Santen

In Olomouc werd na de oorlog in 1946 bij decreet de oudste Moravische
universiteit hersteld. De Brno’se godsdienstfenomenoloog en hoogleraar filosofie Josef Ludvík Fischer (1894–1973) werd tot eerste rector benoemd. Deze had
de oorlogsjaren ondergedoken in Nederland doorgebracht, waar hij bevriend was
geraakt met zijn Groningse collega Gerard van der Leeuw (1890–1950), de
grondlegger van de godsdienstfenomenologie en eerste naoorlogse minister van
Onderwijs van Nederland. Fischer werd na de oorlog zelf voorzitter van de
Tsjecho-Slowaaks-Nederlandse vriendschapsvereniging, een functie die hij tot
18

Gegevens over Skopal afkomstig uit: Z. MAREČEK/N. RAMPART, In Memoriam Josef
Skopal, in: Neerlandica extra muros 40.1 (2002), p. 81.
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een paar jaar na de communistische machtsovername in februari 1948 vervulde.
Hij zocht de jonge eerste ambassadesecretaris van de weer heropende Nederlandse ambassade aan om een lectoraat Nederlands op te bouwen. Deze
ambassade-secretaris was de slavist Aimé van Santen (1917–1988)19, vermoedelijk een van de meest kleurrijke vertegenwoordigers die de extramurale
neerlandistiek ooit heeft gekend.
Van Santen was Kafka-specialist en was in het Olomouc van vlak na de oorlog in een complete Kafka-stemming terechtgekomen. Hij omschreef Olomouc
als ‘een van de weinige oorden in de wereld, waar men het verleden kan ruiken,
een eigenaardige sensatie.’20 Van Santen zou in de jaren 1947–1951 de eerste
grondslagen voor de neerlandistiek in Olomouc leggen. Hoewel er van zijn
pogingen weinig rechtstreeks is overgebleven – de faculteit was tussen 1953 en
1958 om politieke redenen opgeheven – heeft zijn verschijning een onuitwisbare
indruk achtergelaten bij veel Olomoucer collega’s. Dat was mede aanleiding
voor hen om in 1990 te streven naar heroprichting van het lectoraat.

7

Engelbrecht en de heroprichting van Bratislava en Olomouc

Tot aan de zogenaamde Fluwelen Revolutie van november 1989 waren er sinds
het einde van de jaren vijftig in Tsjecho-Slowakije maar twee vakgroepen neerlandistiek – een volwaardige vakgroep te Praag en het lectoraat te Brno. De lectoraten in Bratislava en Olomouc waren weliswaar formeel nimmer opgeheven,
maar waren om politieke redenen ‚niet bezet‘. Hierin kwam in oktober 1990
verandering.
In beide gevallen was dit een kwestie van toeval en van herinneringen aan
resp. Kalda en Van Santen van germanisten die na de Fluwelen Revolutie op
sleutelposities terecht waren gekomen. In het kader van zijn postgraduale
onderzoek bracht Wilken Engelbrecht (*1962) in 1990–1991 een onderzoeksperiode in Tsjecho-Slowakije door. De germanisten in Bratislava en Olomouc grepen de gelegenheid aan om de neerlandistiek een nieuwe impuls te geven.21 Engelbrecht is de zoon van een tolk-vertaler, van huis uit mediëvist en daarnaast
om persoonlijke redenen geïnteresseerd in historische en culturele banden van de
Lage Landen met Centraal-Europa. Dit heeft in eerste instantie de wetenschappe19

20
21

Gegevens over Van Santen ontleend aan: N. BOKHOVE, Dat hopeloze stadje hier. Olomouc als bakermat van Aimé van Santens Kafkavisie, in: L.R.G. DECLOEDT/
W.W.K.H. ENGELBRECHT/K. MÁLKOVÁ (red.), 50 jaar neerlandistiek in Moravië/50
let nederlandistiky na Moravě. Brno/Olomouc 2000, p. 245–267 en aangevuld met
mondeling door PhDr. Tomáš Hrbek (kanselier van de Univerzita Palackého) en doc.
PhDr. Lucy Topoľská, CSc., geb. Hrbková (voorheen hoofd van de germanistiek in
Olomouc) verstrekte details.
N. BOKHOVE, Dat hopeloze stadje hier, p. 245.
Te Bratislava waren dit doc. PhDr. Rudolf Gedeon, CSc. (1938–2001) en doc. PhDr.
Jana Rakšányiová, CSc. (*1949), te Olomouc prof. PhDr. Ludvík Václavek, CSc.
(*1931), en doc. PhDr. Lucy Topoľská, CSc. (*1933).
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lijke richting van zowel Bratislava als Olomouc na 1990 bepaald. Door de sterke
nadruk van de germanistiek in Bratislava op tolken en vertalen was dit een goede
start die door prof. PhDr. Jana Rakšányiová, CSc. (*1949), en haar studenten
werd overgenomen.
In Olomouc lag het wat minder eenvoudig, omdat de toenmalige Tsjechische
accreditatiecommissie een studie tolken en vertalen niet als voldoende wetenschappelijk beschouwde. Het lectoraat werd in februari 1991 heropgericht. In
1993 werd een bijvakstudie geopend, in 1997 een vijfjarige masterstudie,
gevolgd door een studieprofiel Zakelijk Nederlands in 2000. De vakgroep heeft
in de afgelopen jaren een duidelijk profiel gecreëerd dat is gericht op vertalen,
tolken – sinds 2008 heeft de vakgroep zelfs een eigen tolklokaal – en contrastieve taal- en letterkunde. Hierin past ook systematische aandacht voor het Fries en
Afrikaans. De vakgroep ging als eerste neerlandistiek in Centraal-Europa al in
2003–2004 op de zogenaamde Bachelor-Masterstructuur over.22 Anders dan bij
veel andere vakgroepen het geval was, kreeg de vakgroep in Olomouc de
mogelijkheid om ex-studenten aan te stellen en een compleet scala aan interessen
in te vullen. Zo zijn Mgr. Lucie Smolka-Fruhwirtová (*1979) en Mgr. Iwona
Piotrowska (*1970) literair-theoretisch bezig, dr. Lianne Barnard (*1967) wijdt
zich aan genderliteratuur, Mgr. Kateřina Křížová, PhD (*1975), is taalkundige,
Mgr. Milan Kříž (*1975) wijdt zich aan de pedagogisch-theoretische kant van
tweedetaalverwerving, de lector drs. Bas Hamers (*1971) voelt zich thuis op het
terrein van zakelijke correspondentie en conversatie, Mgr. Pavlína Knap-Dlouhá
(*1979) is een van de specialisten op het gebied van juridisch Nederlands en
PhDr. Eva Brázdová-Toufarová (*1975) is vooral op tolken gericht.
Van belang voor de Tsjecho-Slowaakse neerlandistiek is het docentenplatform
ONETS23 dat in 1994 door Engelbrecht en Decloedt werd geïnitieerd en sinds
2004 is geïnstitutionaliseerd. Engelbrecht was tevens medeoprichter van het
Centraal-Europese docentenplatform Comenius dat van 1995 tot 2001 zijn zetel
officieel in Olomouc had en tijdens het regionaal colloquium neerlandicum te
Olomouc in 1995 werd opgericht. Engelbrechts activiteiten als organisator van
samenwerking werd in 1997 bekroond met de ANV-Visserneerlandiaprijs en het
lidmaatschap van de Maatschappij voor de Nederlandse Letterkunde te Leiden
(2000). De speciale aandacht die in Olomouc ook aan het Fries wordt gegeven –
er werd in Olomouc tweemaal (1997, 2001) een Centraal-Europese zomercursus
Fries georganiseerd – werd bekroond met het lidmaatschap van de Fryske Akademy (1998). Het accent dat in Olomouc wordt gelegd op de praktijk, kwam van
pas bij grote overstromingen die heel Moravië teisterden in 1997. Studentes hielpen onder leiding van Engelbrecht als tolken voor Nederlandse hulpverleners.
Als dank kreeg Engelbrecht de Prijs van de Stad Olomouc voor het jaar 1997.

22
23

De eerste masterstudenten nieuwe stijl werden in 2006–2007 aangenomen.
Overleg Neerlandici Tsjechië en Slowakije.
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8

Bratislava24

De neerlandistiek te Bratislava gaat, zoals al gezegd, terug op het functioneren
van František Kalda als hoofd van de vakgroep germanistiek sinds 1927. Na zijn
vertrek in 1959 was het lectoraat Nederlands niet vervuld. Tijdens haar studie
maakte de scandinaviste en germaniste Jana Rakšányiová (*1949) gedurende een
studieverblijf in Leipzig kennis met het Nederlands en besloot zich ook hierin te
specialiseren. Haar engagement was van beslissend belang voor het functioneren
van Wilken Engelbrecht van 1991 tot 1994, drs. Abram Muller van 1994 tot
1996 en drs. Paul van den Heuvel van 1996 tot 2000 in Bratislava. In 1996 werd
het lectoraat omgebouwd tot een volwaardige vakgroep waarvan Rakšányiová
het hoofd is.
De vakgroep neemt deel aan allerlei projecten. Zo is het eerste handwoordenboek Nederlands-Slowaaks in uitvoering, waarvan de verschijning eerstdaags
kan worden verwacht. Het accent ligt in Bratislava op tolken en vertalen en op
juridisch Nederlands, op het terrein waarvan vooral Mgr. Markéta Škrlantová,
PhD., (*1978) veel publiceert, vaak in samenwerking met haar reeds genoemde
collega Mgr. Pavlína Knap-Dlouhá uit Olomouc. Daarnaast is de vakgroep ook
actief als propagandiste van de Nederlandstalige cultuur in Slowakije. Voor de
Tsjecho-Slowaakse neerlandistiek als geheel moet het eerste colloquium van
doctorandi Neerlandistiek in Tsjecho-Slowaakse context worden genoemd dat in
maart 2006 te Bratislava werd georganiseerd en voor het eerst in de geschiedenis
van de Tsjecho-Slowaakse neerlandistiek aan de jonge generatie neerlandici de
kans gaf om zich te presenteren.

9

Bžoch25

Ter afsluiting van dit overzicht van de Tsjecho-Slowaakse neerlandistiek moet
de vermoedelijk belangrijkste hedendaagse Slowaakse neerlandicus worden genoemd, doc. dr. Adam Bžoch (*1966) die tevens een van de belangrijkste moderne literatuurwetenschappers van Slowakije is. Bžoch studeerde Duits, Engels en
Nederlands in Leipzig. Daarmee is hij samen met Rakšányiová de enige TsjechoSlowaakse neerlandicus die duidelijke banden met dit oude Centraal-Europese
centrum van de neerlandistiek heeft. Daarna specialiseerde hij zich op literatuurtheorie, werkte een tijdje als lector Nederlands in Bratislava en is sinds 2002
verbonden aan de Katholieke Universiteit van Ružomberok, waar hij is begonnen met de opbouw van een vakgroep neerlandistiek. Daarbij wordt hij bijge24

25

Een goed overzicht van de recente ontwikkelingen en tevens van de geschiedenis van
de vakgroep biedt: J. RAKŠÁNYIOVÁ, De neerlandistiek in Slowakije, in: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica. Philologica 96, Neerlandica
3 (2008), p. 115–126.
Gegevens op basis van: M. MAŇÁKOVÁ, Literair vertalen van Nederlandstalige literatuur in Slowakije sinds 1993. Olomouc 2006, p. 105 en door Bžoch zelf verstrekte
data.
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staan door Mgr. Marta Maňáková (*1982) die zich specialiseert op de historie
van de Slowaakse neerlandistiek en vertaalwetenschap.
Bžoch kan het beste worden vergeleken met Krijtová – ook in zijn geval gaat
een grote activiteit als vertaler van Nederlandstalige literatuur samen met wetenschappelijke activiteit. Bžoch kreeg de Slowaakse staatsprijs Cena Jana Hollého
(1997), de NLPVF Vertalersprijs (2006) en werd Ridder in de Orde van OranjeNassau (2008). Zijn aandacht gaat uit naar intellectuele literatuur. Bovendien
weet hij zijn interesse in de Nederlandstalige literatuur te combineren met zijn
huidige functie als directeur van het Instituut voor Wereldliteratuur van de
Slowaakse Academie van Wetenschappen.

10

Besluit

De Tsjecho-Slowaakse neerlandistiek heeft dus in Centraal-Europa een eigen gezicht. De grondlegger was de germanist František Kalda die zowel te Praag
(1918–1921) als te Bratislava (1927) de neerlandistiek oprichtte.
De neerlandistiek te Praag behoort tot de oudste extramurale centra en wisselde een taalkundige periode (1921–1939, 1945–1955) af met een letterkundigvertaalkundige periode (1955–2001) en is nu weer meer taalkundig georiënteerd.
De vakgroep bracht verschillende generaties literaire vertalers voort en stond aan
de basis van een zeer grote hoeveelheid literaire vertalingen van Nederlandstalige literatuur.
Bratislava heeft sinds Kalda (1927–1959) stabiel een taalkundig profiel dat
zich na de heroprichting in 1990 meer in translatologische richting heeft ontwikkeld. Bratislava is tevens een belangrijk centrum voor onderzoek op het terrein
van juridisch Nederlands en terminologie.
Brno was van 1947 tot 1993 een lectoraat. Sindsdien ontwikkelde de vestiging
zich tot een volwaardige vakgroep met een intercultureel profiel. Anders dan in
Praag en Olomouc (en lange tijd in Bratislava) is de vakgroep sterk georiënteerd
op Vlaanderen.
Olomouc was als gevolg van de positie van de universiteit lang de speelbal
van politieke ontwikkelingen. Het lectoraat werd opgericht in 1947, in 1951
feitelijk opgeheven en in 1990 weer opgericht. Sindsdien heeft het zich ontwikkeld tot vooralsnog het enige zelfstandige Tsjecho-Slowaakse instituut neerlandistiek met een duidelijke oriëntatie op contrastieve taal- en letterkunde, tolken
en vertalen.
De jongste loot aan de neerlandistieke stam is het lectoraat in Ružomberok dat
dankzij Adam Bžoch in 2002 werd geopend en zich snel ontwikkelt met een accent op literair vertalen.
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Summary
The history of Dutch Studies in former Czechoslovakia is somewhat different
from that in other countries. Within a small area with some 15 million inhabitants, there are five facilities for Dutch Studies – Prague (1921), Bratislava
(1927/1990), Brno (1947), Olomouc (1947/1991) and Ružomberok (2002). The
academic study of Dutch has a tradition which dates back as far as 1919 and has
never stopped since then. The founding father of Dutch Studies was František
Kalda (1884–1969), the eldest son of the protestant reverend František Kalda sr.
(1851–1924), and he was active in the field from at least 1908 onwards. In 1919
he began lecturing Dutch and other subjects at the University for Technical
Studies in Prague, in 1921 he founded a Dutch lectureship at Charles University
and in 1927 he did the same in Bratislava. His successors in Prague were the
English philologist Bohumil Trnka (1895–1984) and Trnka’s former students
Přemysl Janota (1926–2008) and Olga Krijtová (*1931), both Netherlandists of
international importance. The lectureship in Bratislava remained unoccupied
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until 1991. In Brno and Olomouc, Dutch Studies started after WW II, in 1947.
Important teachers were Erika Solařová-Montijn (*1912) for Brno and Aimé van
Santen (1917–1988) for Olomouc. After the Velvet Revolution, in particular
Olomouc and Bratislava became important centres for Dutch Studies. In Bratislava
the institute was refounded by Wilken Engelbrecht (*1962), who is at present the
head of the only independent Czechoslovakian chair for Dutch Studies in Olomouc, a
facility he restarted in 1991. In Prague, Krijtová’s former student Zdenka
Hrnčířová is head of the department, and in Brno this post is occupied by
Olomouc alumna Marta Nováková (*1978). Bratislava developed under the
guidance of Jana Rakšányiová (*1949) into an important facility for Dutch
translating and interpreting. Not long ago, a new facility was founded in
Ružomberok by the literary scholar and translator Adam Bžoch (*1966).

Zusammenfassung
Die Geschichte der Niederlandistik in der früheren Tschechoslowakei unterscheidet sich von der anderer Länder. Innerhalb eines kleinen Gebietes mit
ungefähr 15 Millionen Einwohnern gibt es fünf Institutionen, an denen Niederlandistik gelehrt wird. Dies sind Prag (1921), Bratislava (1927/1990), Brünn
(1947), Olmütz (1947/1991) und Ružomberok (2002). Die Niederlandistik
besitzt als akademische Disziplin in diesem Gebiet eine bis ins Jahr 1919
zurückreichende, ununterbrochene Tradition. Gründungsvater der Niederlandistik war František Kalda (1884–1969), ältester Sohn des evangelischen Pfarrers
František Kalda sr. (1851–1924), der sich nachweislich seit mindestens 1908 mit
diesem Fach beschäftigte. 1919 begann er unter anderem Niederländisch an der
Technischen Universität Prag zu unterrichten, 1921 gründete er eine Dozentur
Niederländisch an der Karlsuniversität und im Jahr 1927 wiederholte er dies in
Bratislava. Seine Nachfolger in Prag waren Bohumil Trnka (1895–1984), ein
Anglist, sowie Přemysl Janota (1926–2008) und Olga Krijtová (*1931), zwei
ehemalige Studenten Trnkas und international angesehene Niederlandisten. Die
Dozentur in Bratislava blieb bis 1991 unbesetzt. In Brünn und Olmütz wurde
nach dem Zweiten Weltkrieg im Jahre 1947 das Fach Niederländisch angeboten.
Bedeutende Lehrkräfte waren Erika Solařová-Montijn (*1912) in Brünn und
Aimé van Santen (1917–1988) in Olmütz. Nach der ‚Samtenen Revolution‘
entwickelten sich vor allem Olmütz und Bratislava zu wichtigen niederlandistischen Zentren. In Bratislava wurde das Fach von Wilken Engelbrecht (*1962)
im Jahr 1991 erneut gegründet. Er ist heute in Olmütz der Leiter des einzigen
unabhängigen Lehrstuhls Niederlandistik in Tschechien. In Prag leitet derzeit
Krijtovás ehemalige Studentin Zdenka Hrnčířová das Fach und in Brünn hat die
Olmützer Absolventin Marta Nováková (*1978) diesen Posten inne. Bratislava
entwickelte sich unter der Leitung Jana Rakšányiovás (*1949) zu einer wichtigen
Institution für niederländisches Übersetzen und Dolmetschen. Unlängst wurde in
Ružomberok vom Literaturwissenschaftler und Übersetzer Adam Bžoch (*1966)
eine neue Einrichtung gegründet.

JUDIT GERA

Hongaarse neerlandici avant la lettre

De kring rond Nicolaas en Adriaan Beets1
1

Inleiding

‘Het is bij de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde niet de gewoonte dat,
in de reeks der Levensberichten harer afgestorven leden, ook biographieën verschijnen van buitenlandse leden die haar door den dood zijn ontvallen.’ – schrijft
Adriaan Beets (1860–1937), zoon van de legendarische Hildebrand alias Nicolaas Beets (1814–1903) in het levensbericht over de Hongaarse Zsigmond Nagy
(1860–1922).2 Genoemde Maatschappij maakt nog een andere uitzondering voor
een andere Hongaar: Karel Szalay (1859–1938). Het levensbericht van deze
laatste werd door de vrouw van Adriaan, H.A.C. Beets-Damsté (1871–1954), opgesteld in het Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde in
1939.3 Waarom die uitzonderingen? Wie waren deze twee Hongaren die de
maatschappij zo aan het hart lagen?

2

De kring rond Nicolaas en Adriaan Beets

Zsigmond Nagy, zo blijkt uit het levensbericht, werd te Szolnok, een stadje in
Centraaloost-Hongarije geboren en ging met het Stipendium Bernardinum naar
Nederland om daar zijn theologische studies te voltooien. Dit Stipendium – naast
het in 1735 opgerichte Stipendium Ewerwijn – werd in 1761 in Utrecht gesticht
en had ten doel de financiële steun van Hongaarse studenten die aan de universiteit van deze stad kwamen studeren. Opmerkelijk is het feit dat tussen de
oprichting van de Universiteit te Utrecht, in 1636, en de Franse Revolutie 800
Hongaarse studenten in Utrecht hebben gestudeerd. Tussen 1789 en 1919 daalde
dit aantal tot 186. In deze periode bestond 90% van de Hongaarse peregrinatie
naar Nederland uit studenten die zich naar de Universiteit van Utrecht begaven.
Gedeeltelijk bestond het inkomen van het Stipendium Bernardinum uit de finan-

1
2

3

Dit artikel is mede tot stand gekomen met de steun van de Hongaarse OTKA beurs:
T/F 04713.
ADRIAAN BEETS, Levensbericht van Dr. Zsigmond Nagy, in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1923, p. 1–8. Online beschikbaar via de
DBNL (geraadpleegd op 20 april 2008): <http://www.dbnl.org/tekst/_jaa0031923
01_01/_jaa003192301_01_0012.htm>.
H.A.C. BEETS-DAMSTÉ, Levensbericht van Karel Szalay, in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1939, p. 107–113. Online beschikbaar via de
DBNL (geraadpleegd op 20 april 2008): <http://www.dbnl.org/tekst/_jaa00319
3901_01/_jaa003193901_01_0011.htm>.
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ciële bijdragen van oud-studenten.4 Als alumnus van dit Stipendium keerde Nagy
nog twee keer terug om lessen aan de theologische faculteit in Utrecht te volgen.
Hij was daar onder andere student van Nicolaas Beets. Na zijn terugkeer naar
Hongarije heeft hij zich op het protestants-gymnasiaal onderwijs gericht.
Daarnaast wijdde hij zich aan de bestudering en vertaling van de Nederlandse literatuur. Hij vertaalde in 1913 de Lucifer (1654) van Vondel, stukken uit de Camera Obscura (1839) van Hildebrand5 en Vrouwen uit de Heilige Schrift (1897)
van Abraham Kuyper (1837–1920). Hij sprak perfect Nederlands en noemde Nederland ‘mijn tweede, mijn geestelijk vaderland’, ‘mijn adoptief vaderland’ en
‘mijn pleegvaderland’.
Toen hij nog in Nederland vertoefde, gaf hij Hongaarse les aan Helbertina Anna Cornelia Beets-Damsté. Op deze manier is zij begonnen Hongaars letterkundig werk te vertalen, onder andere werken van één van de belangrijkste negentiende-eeuwse Hongaarse prozaschrijvers, Kálmán Mikszáth (1847–1910), die
naast zijn schrijverschap ook als kamerlid van de liberalen in het toenmalige parlement zat. De vertalingen van mevrouw Beets-Damsté zijn vanaf 1904 in Het
nieuws van den dag verschenen. Daarnaast schreef ze recensies over de Hongaarse literatuur voor tijdschriften als Neophilologus en Museum. Ze kan worden
gezien als de eerste beoefenaar van de hungarologie in Nederland, net als
Zsigmond Nagy dat voor de neerlandistiek in Hongarije was. Zijn verdiensten
waren zo groot dat de Hongaarse regering vlak na de Eerste Wereldoorlog besloot om een leerstoel Nederlands op te richten. In het voorjaar van 1922 was het
bijna zover: Nagy zou worden benoemd als hoogleraar van de Nederlandse taalen letterkunde aan de universiteit van Debrecen, maar Nagy overleed onverwachts. Van de leerstoel is toen niets gekomen.
Het andere levensbericht, geschreven door mevrouw Beets-Damsté, betreft
Karel (Károly) Szalay. Hij werd in Sárospatak geboren, een stadje in NoordHongarije dat een lange traditie van de protestantse opleiding had; hier werd in
1531 een Hervormd College opgericht dat toen de belangrijkste school van het
land was. Vanaf 1650 gaf ook Comenius (1592–1670) hier les. Szalay is eveneens met het Stipendium Bernardinum naar Nederland gegaan en net als Nagy
mocht hij met de hulp van hetzelfde Stipendium zijn theologische studies te
Utrecht en Leiden voortzetten. Hij was student van Nicolaas Beets en andere belangrijke theologen. Net als Nagy koesterde hij een nooit aflatende liefde voor de
Nederlandse taal- en letterkunde en voor Nederland zelf, waarop hij een romantische lofzang heeft geschreven. Van de theologie keerde hij zich tot de klassieke
filologie. Hij werkte 35 jaar aan het protestants gymnasium te Boedapest als leraar van de klassieke filologie. Na de Eerste Wereldoorlog stuurden Adriaan
Beets en zijn vrouw regelmatig materiaal voor een bundel Nederlandse gedichten, die hij in het Hongaars vertaalde en in 1925 in de vorm van een dichtbundel
4
5

G. GERCSÁK, Néhány művelődéstörténeti emlékünk Hollandiában, in: Magyar Tudomány 9 (2004), p. 1024.
Hij vertaalde Najaarsmijmeringen. Een onaangenaam mensch in den Haarlemmerhout; Jongens en De familie Kegge, Verre vrienden en Gerrit Witse.
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uitgaf met de titel Holland költőkből, i.e. ‘Uit Nederlandse Dichters’. Trots
schreef hij: ‘Ik geloof niet, dat er in Europa één andere natie te vinden is, die een
dergelijke achtenswaardige Hollandsche anthologie in haar literatuur kan
aantonen. Al had ik nooit iets anders geschreven, dan zou ik toch op grond van
dezen enkelen bundel met Horatius durven verklaren: Non omnis moriar,
multaque pars mei vitabit Libitinam.’6 Deze bundel die in Hongarije enthousiast
werd ontvangen en die door de toenmalige Hongaarse minister van Onderwijs
voor het onderwijs op de scholen werd aanbevolen, was dan ook de aanleiding
voor de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde om Szalay in 1925 tot haar
buitenlands lid te benoemen. Hij had nog andere plannen: hij wilde namelijk ook
de Hongaarse letterkunde voor het Nederlandse publiek bekend maken. Hij
maakte letterlijke prozavertalingen van de Hongaarse klassieke dichters en een
dertigtal anderen, waarbij hij de juiste prosodie aangaf ten behoeve van de
Nederlandse dichters die dan de literaire vertalingen zouden maken. Bij zijn
latere bezoeken aan Nederland, onder andere aan Noordwijk, had hij al
afspraken gemaakt met Albert Verwey (1865–1937) omtrent dit grote project
waarvoor Verwey zijn medewerking had aangeboden. Ook Alice Nahon (1896–
1933), de Vlaamse dichteres, was zeer onder de indruk van het dichterlijke talent
van Szalay. Ze schreef: ‘Ik zie, dat Gij een echte dichter zijt en niet alleen de
taal, maar ook het gedicht en zijn diepten vertaald hebt. Het is mij als een
wonder hoe Gij rhythme en rijm hebt volgehouden waar de taal toch anders is! U
zijt een groot artiest!’7
Na zijn terugkeer in Hongarije ging Szalay enthousiast aan de slag, maar een
onverwachte en langdurige oogziekte belemmerde hem het project te voltooien.
Hij werd naar eigen wens zonder enige opsmuk in Lajosmizse begraven. Aan het
eind van zijn lange gedicht Aan Nederland vertaald door J. Vreede, de toenmalige vice-consul van Nederland in Boedapest, schreef hij:
Mijn dag spoedt reeds ten eind, de droomen zijn vervlogen,
Schipbreuk’ling sta ik hier aan ’t zwaar geteisterd strand,
En zuchtend roep ik uit, met tranen in de oogen:
‘Verloren Paradijs, mijn heerlijk Nederland!’8

De Hongaarse kring rond Nicolaas en Adriaan Beets moet nog met twee namen
aangevuld worden. In de eerste plaats met Géza Antal (1866–1934), die eveneens als theologiestudent naar Utrecht kwam waar hij onder andere met professor C.W. Opzoomer (1821–1892) en diens dochter Adèle kennis maakte. Hij
trouwde met haar in 1888. Antals vrouw schreef zelf treurspelen en historische
romans onder het pseudoniem A.S.C. Wallis (1856–1925). Annie Romein-Verschoor (1895–1978) noemt haar in het eerste hoofdstuk van haar Vrouwenspiegel
(1935) de opvolgster van Geertruida Bosboom-Toussaint. Vrijwel zeker heeft
Wallis van haar man Hongaars geleerd. Ze leefden jarenlang in Hongarije, maar
6
7
8

IBIDEM. Ik zal niet helemaal sterven want mijn werk zal mijn naam vereeuwigen.
IBIDEM.
K. SZALAY, Holland költőkből, Budapest 1925, p.VIII.
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keerden in 1920 terug naar Nederland waar ze hun werk met betrekking tot de
Hongaarse en Nederlandse literatuur voortzetten. Uit deze samenwerking ontstond onder andere de Nederlandse vertaling van het filosofische drama De tragedie van den mensch (1862/1922) van Imre Madách (1823–1864), één van de
belangrijkste schrijvers van de negentiende-eeuwse Hongaarse literatuur.9

3

De eerste literatuurgeschiedenis van de Lage Landen
in het Hongaars

In deze paragraaf zal ik nader ingaan op de literatuurgeschiedenis van de Lage
Landen geschreven door Zsigmond Nagy in 1907, omdat dit werk bij mijn weten
de eerste integrale geschiedenis van de Nederlandse literatuur in het Hongaars is.
Nagy schreef dit werk op verzoek van prof. Gusztáv Heinrich (1845–1922). Het
vormde een hoofdstuk in de derde bundel van de vierdelige Hongaarstalige Algemene Literatuurgeschiedenis (1903–1911).10 De geest van deze literatuurgeschiedenis is positivistisch te noemen. Zo streefden de verschillende auteurs van
de diverse onderdelen naar objectiviteit en neutraliteit. Deze opstelling is vooral
te danken aan de hoofdredacteur Gusztáv Heinrich. Hij kwam uit een burgerlijke
familie van Duitse afkomst. Deze Duitse families in Hongarije hebben een hele
generatie van wetenschappers voortgebracht, die zich vanaf de jaren 60 van de
negentiende eeuw langzamerhand geïntegreerd hebben in de half-feodale, adellijke Hongaarse maatschappij met zijn strenge hiërarchische orde. Ze hebben hun
burgerlijke ethos behouden, maar ze hebben de rol zonder voorbehoud geaccepteerd die het Hongaarse establishment aan de adellijke laag had aangeboden.
Heinrich stond voor het Duitse positivisme op het gebied van wetenschappelijk onderzoek: dit hield in dat er hier geen sprake was van een ideologische, kritische interpretatie van de verzamelde feiten, richtingen en literaire werken. De
tijdperken van de literatuurgeschiedenis kwamen met de diverse eeuwen overeen. Het geheel biedt een rijkdom aan feiten, richtingen, namen en scholen, maar
het geeft een verbrokkelde indruk zonder diepere samenhang. Het blijft dus bij
een steriel onderzoek. Toch heeft Heinrich heel veel gedaan voor de moderne
Hongaarse filologie en voor het vak vergelijkende literatuurwetenschap. Zijn
ideeën omtrent literatuurgeschiedschrijving vinden hun weerklank uiteraard ook
in het deel geschreven door Nagy over de literatuur van de Lage Landen. Nagy
schrijft aan de hand van de beoordeling van de literaire kwaliteit van Jacob van
Maerlant: ‘De [literatuur]geschiedenis mag de gebeurtenissen niet op grond van
emoties beoordelen, zijn taak is uitsluitend feiten objectief vast te stellen.’11
Antal Sivirsky (1909–1993), docent, filoloog en vertaler van Hongaarse afkomst, die meer dan 50 jaar in Nederland woonde, bestempelt de literatuurge9
10
11

IMRE MADÁCH, De Tragedie van den Mensch. Vertaling: H.A.C. WALLIS, Amsterdam/Antwerpen 1922.
GUSZTÁV HEINRICH (red.), Egyetemes Irodalomtörténet, Budapest 1907.
Z. NAGY, Németalföld, in: G. HEINRICH, Egyetemes irodalomtörténet, Budapest 1907,
p. 341–398, hier p. 350.
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schiedenis van Nagy als ‘geen betrouwbare gids.’12 Als leerling van Beets geeft
Nagy een nogal eenzijdig beeld van de Nederlandse literatuur, aldus Sivirsky.
Deze stelling is voor mij de aanleiding voor het stellen van de vraag, waarom de
literatuurgeschiedenis van Nagy ondanks haar vrij conservatieve karakter toch
tot op de dag van vandaag interessant is. Om op deze vraag antwoord(en) te vinden, geef ik in het navolgende een beschrijving van het betreffende werk in de
hoop dat al beschrijvend de antwoorden zich zelf zullen voordoen.

4

Beschrijving

Op de eerste pagina van de literatuurgeschiedenis pronkt een gravure van het
kleine rijkswapen van Nederland met het opschrift ‘Je maintiendrai.’ Dit weerspiegelt het feit dat Nagy de nadruk legt op de literatuurgeschiedenis van het
Noorden en veel minder op die van het Zuiden.
Nagy begint het verhaal met de Oudgermaanse poëzie en de ontwikkeling van
de Nederlandse taal. Vooruitwijzend stelt hij vast dat na de ‘spijtige degeneratie’
van het Nederlands door de invloed van de Franse taal en door andere vreemde
elementen er pas in de zestiende eeuw een beschaafde Nederlandse omgangstaal
ontstond. Deze opmerking is helemaal in de trant van de negentiende-eeuwse,
krampachtige ijver naar zuiverheid en die van de nationale trots die in de ‘zuivere’ taal zijn uiting vond.
Het volgende tijdvak zijn de middeleeuwen, en dat zijn volgens Nagy de dertiende en veertiende eeuw. Hij noemt de meest uitnemende schrijvers, de verschillende genres en de belangrijkste werken. Hij karakteriseert deze kort en
bondig. Over Van Veldeke schrijft hij: ‘De geschiedenis van de literatuur van de
Lage Landen begint met Heinrik van Veldeke in het midden van de 12de eeuw in
Limburg. Hij was degene die de geest van de toen al bloeiende Franse literatuur
naar Nederland en Duitsland heeft overgebracht.[...] Eneït, de oudste roman van
dit genre [van de Alexander-romans – J. G.] werd door Veldeke in de tweede
helft van de twaalfde eeuw uit het Frans vertaald, maar het werk in het Nederlands is verloren geraakt [...]. Heinrik van Veldeke is de vader ook van de lyrische poëzie van de Lage Landen. Hij heeft ongeveer dertig ridderlijk-galante,
melodieuze liefdesliedjes in de stijl van de Fransen op zijn naam staan.’13
Heel soms geeft hij een korte samenvatting van de inhoud, zoals bij Karel
ende Elegast. Meestal blijft het echter bij het noemen van namen, summiere biografieën en bij het kort omschrijven van genres en werken. Hij stelt vast dat de
Lage Landen als het vaderland van het dierenepos beschouwd moeten worden.
Hij beschrijft in een halve bladzijde hoe het genre uit het Latijn ontstaan is en later met Arabische bemiddeling naar West-Europa is gegaan. De Latijnse Reinar-

12
13

A. SIVIRSKY, Vijf eeuwen Hongaars-Nederlandse culturele betrekkingen, Den Haag
1987, p. 30.
Z. NAGY, Németalföld, p. 346–347, 349.
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dus Vulpes of eerder Isengrimus werd dan – door Willem ‘die Madoc maakte’ –
in het Diets vertaald.
Grappig en anachronistisch is zijn opmerking dat Van Maerlant enerzijds
voorloper van de hervormers was vanwege zijn kritiek op de zedeloze priesterstand van zijn tijd, en dat hij anderzijds het communisme propageerde, omdat hij
in zijn geschriften de gelijkheid van de mensen predikte en pleitte voor het opheffen van de horigheid. Nagy maakt verder geen gewag van Hadewych terwijl
Ruusbroec wel vermeld wordt.
Bij het volgende tijdvak, de vijftiende en zestiende eeuw, wordt de maatschappelijke achtergrond ook niet besproken. Het woord Bourgondië valt in het
vorige deel noch hier. De rederijkers worden uitgebreid besproken, in het bijzonder Anna Bijns, die gedichten tegen de Lutherse ketterij schreef. De naam Erasmus wordt merkwaardigerwijze nergens genoemd.
Het volgende deel omvat de zeventiende eeuw. Keurig behandelt Nagy de
grote namen en tegen zijn eigen principes in velt hij hier en daar toch waardeoordelen. Zoals bij de bespreking van Jacob Cats. Hij schrijft onder andere dat hem
de overdreven eer ten deel is gevallen dat zijn werken bij alle Nederlandse gezinnen naast de Bijbel op de plank stonden. Even later gaat hij nog verder: ‘In zijn
werken diepte noch dapperheid noch edele, grote gedachten te vinden
zijn [...]’.14 Wat dit onderdeel bijzonder aardig maakt zijn de kopergravures
van de portretten van Cats, Huygens, Vondel en Hooft, en ook van een embleem
uit de Sinnepoppen van Roemer Visscher. Ook de titelbladen van Hoofts Emblemata amatoria en Vondels Lucifer zijn ter illustratie afgedrukt. De lezer krijgt
eveneens het huis van Vondel in Amsterdam te zien. Ook in dit onderdeel ontbreekt elke verwijzing naar de maatschappelijke, economische en politieke achtergrond.
Pas in het vierde deel, van 1680 tot 1780, geeft Nagy een korte samenvatting
van de maatschappelijke achtergrond. Hier stelt hij bij wijze van een algemene
waarheid vast dat stilte in het politieke leven ook stilte in de literatuur veroorzaakt. De bloei van de Nederlandse literatuur viel samen met de vrijheidsstrijd
tegen de Spanjaarden, maar hoe vreedzamer het leven onder De Witt en Willem
III werd, hoe saaier de literatuur. Problematisch vindt hij de expansie van de
Franse taal, die volgens hem aan de terugtrekking (1685) van het Edict van
Nantes (1598) te danken is waarvan het gevolg de grootscheepse uitwijking van
de gereformeerden uit Frankrijk naar Nederland is. Ze hebben in Nederland dan
de Franse zeden en gewoonten en de Franse literatuur laten gelden.
Het vijfde tijdperk bestrijkt de periode 1780–1830. Hier begint hij eveneens
met de historische achtergrond. Na een lange periode van vrede en rust komt er
verandering, beweert hij. Na 1780 raakt Nederland in oorlog met Engeland, daarna wordt het door de Fransen ingelijfd. Eindelijk is het land in 1813 weer herrezen. Hij legt een verband met de Duitse literatuur, namelijk dat de Duitsers fel
tegen de Franse invloed optraden en dat deze houding ook terrein heeft gewonnen in Nederland. Spijtig vindt hij echter dat de Nederlandse literatuur juist door
14

IBIDEM, p. 358.
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de eerste fase van de Duitse romantiek beïnvloed werd, namelijk door de vermenging van motieven als ‘kletterende beken, glurend maanlicht, eenzame kerkhoven, hopeloze liefdes, verlepte bloemen, duistere nachten en grimmige graven.’ Uit dit alles ontstonden slechts ‘invalide’ werken. Maar daarna begon er inderdaad een grote bloei met onder andere Hieronymus van Alphen, Jacobus
Bellamy, Rhynvis Feit, Johannes Kinker, Betje Wolff en Aagje Deken, Helmers,
Tollens en nog vele anderen. Merkwaardig is de manier waarop Nagy de Nederlandse schrijversnamen hanteert. Soms geeft hij die in hun Nederlandse vorm
weer, soms verhongaarst hij ze: Betje Wolff wordt Wolff Erzsébet en Aagje Deken wordt Deken Ágotha.
Het zesde tijdperk begint in 1830 en eindigt bij de eigen tijd van Nagy. Ook
hier krijgt de lezer een korte samenvatting van de belangrijkste gebeurtenissen
uit die tijd. Hij noemt het Weense Congres dat in 1815 de twee Lage Landen opnieuw verenigde. Om de zaak duidelijker te maken, vermeldt Nagy tussen haakjes waarom de twee landen ooit uit elkaar gingen in de zestiende eeuw. Onder
Willem I kreeg België de Nederlandse taal terug onder andere doordat deze koning in Gent een Nederlandstalige universiteit stichtte. Deze instelling werd de
motor van de Vlaamse Beweging, aldus Nagy. Hij stelt vast dat het typisch voor
het volkskarakter van de Belgen was dat alleen de meest beschaafden de nieuwe
orde graag begroetten. De lagere klassen, de meerderheid, daarentegen beschouwden hun noordelijke broeders die hun vrijheid brachten als inbrekers. Ze
wilden niets horen van het herstellen van hun eigen taal en wilden hun gebrekkige Frans dat verder nergens anders begrepen werd, geenszins loslaten. Hier vindt
men dus weer een Noord-Nederlands perspectief.
Na het geestdriftig noemen van een heleboel dominee-dichters, waaronder Ter
Haar, De Genestet en Ten Kate, komt Nagy met een bekentenis: hij kan geenszins objectief blijven bij het bespreken van Nicolaas Beets. Hij was immers de
man door wie Nagy de Nederlandse natie, de Nederlandse taal en literatuur voorgoed in zijn hart sloot. Beets was niet alleen zijn meest uitnemende docent aan
de Utrechtse universiteit, maar ook zijn vaderlijke vriend met wie hij twintig jaar
lang (1883–1903) contact hield. Na een lange lofzang over de unieke prestaties
stelt hij vast dat zelfs indien de Nederlandse literatuur niets anders dan de Camera obscura had voortgebracht, het ter wille van dit ene boek en zijn poëtische
uitnemendheid, het de moeite waard zou zijn Nederlands te leren. Multatuli blijft
in de schaduw van Beets en de andere dominee-dichters: hij krijgt een korte alinea en de kwalificatie een volksfilosoof te zijn. De Max Havelaar valt de lof ten
deel tot de beste werken van de Europese literatuur van de negentiende eeuw te
behoren. De latere werken van Multatuli geven niet hetzelfde esthetische genot
met uitzondering van zijn drama de Vorstenschool.
Bijzondere aandacht besteedt Nagy aan het tijdschrift De Gids. Hij noemt de
oprichting van het tijdschrift de belangrijkste gebeurtenis van het nieuwste literaire tijdperk. Hij eindigt zijn lofzang met de vaststelling dat alleen de ontaarde
volgers van decadentie en secessie niet tevreden waren met De Gids en in dienst
van hun eigenzinnige smaak de Nieuwe Gids oprichtten. In dergelijke stijl
schrijft hij even verderop over Hélène Swarth en de Nieuwe Gidsers: ‘terwijl
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eerstgenoemde perfecte sonnetten schreef, hebben de jongere dichters die haar
probeerden na te bootsen, de lezers alleen maar met idiotismen gemarteld die ze
sonnet noemden.’ Een opmerkelijke kijk op de prestatie van de enige vrouwelijke Tachtiger tegenover in de canon gevestigde namen als Kloos, Verwey of Gorter. Op dit punt houdt Nagy op met het voorstellen van de literatuur van zijn eigen tijd. Hij vindt dat deze periode pas later beoordeeld kan worden, nadat de
tijd haar selectie heeft gemaakt.
Nagy sluit het hoofdstuk over de literatuur van de Lage Landen af met het bespreken van de Vlaamse Beweging. Na een korte schets over de politieke achtergrond noemt hij onder andere Jan Frans Willems, Karel Lodewijk Ledeganck,
Julius Vuylsteke, Hendrik Conscience en Anton Bergman. Vreemd genoeg
wordt van Gezelle geen melding gemaakt.

5

Wat zijn de waardevolle eigenschappen van deze
literatuurgeschiedenis van de Lage Landen?

Zoals eerder gezegd, was de literatuurgeschiedenis van Nagy het eerste werk in
zijn soort dat in het Hongaars voor het Hongaarse publiek een overzicht van de
Nederlandstalige literatuur gaf. Daarnaast zijn er nog enkele andere belangrijke
facetten van dit werk van 63 bladzijden die het belangwekkend maken. Het is namelijk niet alleen door zijn Hongaarse taal voor het Hongaarse publiek bedoeld.
Er is meer. Men vindt hier en daar referenties naar de Hongaarse literatuur en de
geschiedenis. Op die manier worden parallellen getrokken en verbanden gelegd
tussen de twee literaturen en geschiedenissen. Een voorbeeld is de regent van het
Statencollege op de Leidse universiteit, Jacobus Revius. Van dit college vertelt
Nagy dat het door de Zuid-Hollandse staten opgericht was met het oog op theologiestudenten. Dit had een cultureel belang ten opzichte van ons, Hongaren, aldus Nagy, aangezien er op dit college vele Hongaarse gereformeerde theologiestudenten werkten en woonden die allemaal aan de Universiteit van Leiden studeerden.
Een ander aspect zijn de kleine verwijzingen naar de Hongaarse context, bijvoorbeeld wanneer Nagy bij de bespreking van Vondel tussen haakjes opmerkt
dat Vondel op dezelfde dag werd geboren als de Hongaarse achttiende-eeuwse
dichter Csokonai (17 november). Een derde voorbeeld voor de Hongaars-Nederlandse betrekkingen is Gerard Brandt (1626–1685), die onder andere een biografie over Michiel de Ruyter schreef. Dit feit is voor de Hongaren van bijzonder
belang, omdat het boek ook het verhaal van de Hongaarse protestantse galeislaven beschrijft die door De Ruyter bevrijd waren. Een vierde voorbeeld vormt de
dominee-dichter Bernard ter Haar (1806–1880) die twintig jaar lang directe invloed heeft uitgeoefend op de Hongaarse theologiestudenten die hem op de Universiteit van Utrecht als docent van kerkgeschiedenis en ethiek meemaakten. Deze studenten zingen nog steeds – in de tijd van Nagy – een lofzang op Ter Haars
persoonlijke innemendheid en op de vermakelijke manier van zijn lesgeven, aldus Nagy.
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Allard Pierson (1831–1896), een Waalse predikant en later docent kunstgeschiedenis in Amsterdam, verdient bijzondere aandacht omdat hij in een prachtige elegie Hongarije heeft beweend, nadat de Hongaarse vrijheidsstrijd in 1849
gesmoord werd.
Niet alleen concrete literaire betrekkingen worden vermeld, maar ook worden
er literaire parallellen getrokken. Zo vergelijkt hij J. Jan Cremers (1827–1880)
Betuwsche novellen (1856) met die van de Hongaarse schrijver Kálmán Mikszáth. Hij stelt vast dat de verhalen van de twee genoemde schrijvers in dezelfde
trant zijn geschreven met één belangrijk verschil: terwijl de Hongaar in het
algemeen beschaafd Hongaars schreef, gebruikte Cremer het Gelderse dialect.
Een andere karaktertrek van deze literatuurgeschiedenis is de nadruk op vertalingen en op de vertaalactiviteit van de besproken auteurs. Zo vernemen we dat
de Biencorf der H. Roomsche Kercke van Philips van Marnix in de zeventiende
eeuw door Johann Fischart in het Duits werd vertaald. Bij Karel van Mander
wordt zijn vertaalactiviteit ook sterk onderstreept: hij vertaalde niet alleen de Bucolica en de Georgica van Vergilius uit het Frans, maar ook zijn commentaar in
proza op de Metamorphoses van Ovidius diende als handboek voor dichters en
schilders, zoals Nagy beweert. Bij Coornhert stelt hij onder andere vast dat
Coornhert door zijn vertalingen van Cicero, Seneca, Boethius en Boccaccio tot
het ontstaan van een zuiver, literair Nederlands bijdroeg. Daniël Heinsius werd
door Martin Opitz, Duitse dichter en letterkundige, in het Duits vertaald, terwijl
zijn Latijnse poëzie door zijn neef, Jacob van Zevencote in het Nederlands overgebracht werd. Zo zijn er nog talloze voorbeelden te noemen welke Nederlandse
schrijvers in welke talen door wie werden vertaald en omgekeerd, waar van toepassing, staat er bij de Nederlandse schrijvers wie zij allemaal vertaald hebben.
Nagy vemeldt trots welke Nederlandse schrijvers hij zelf vertaald heeft: o.a.
Nicolaas Beets, Busken Huet en Johanna Desideria Courtmans-Bertmans.
Als laatste kenmerk van deze literatuurgeschiedenis noem ik de opvallende
aandacht voor vrouwelijke schrijvers. Dit is misschien te danken aan de invloed
van zijn mentor Nicolaas Beets, die in 1870 een toespraak getiteld De emancipatie der vrouw in Utrecht hield. Hij laat de volgende vrouwelijke schrijvers de revue passeren: Anna Bijns (haar wordt de allereerste plaats onder de dichters uit
het begin van de zestiende eeuw toegekend), Anna en Maria Tesselschade Visser
(de eerste een vertegenwoordiger van de dichtersschool van Dordrecht, de tweede een veelzijdige, beschaafde renaissance-vrouw, alhoewel zij meer voor de Nederlandse literatuur heeft gedaan door haar elegante conversatie dan door haar
eigen gedichten), Elisabeth Koolaert-Hofman (wordt boven Poot geplaatst), Lukretia Wilhelmina van Merken, Betje Wolff en Aagje Deken, Katherine
Schweickhart, Geertruida Bosboom-Toussaint, Adèle Opzoomer, Hélène Swarth,
en de Vlamingen Rosalia en Virginia Loveling, Johanna Desideria CourtmansBerchmans en barones De Lannoy.
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6

Besluit

Samenvattend kan men vaststellen dat de literatuurgeschiedenis van Nagy een typisch product van de negentiende-eeuwse positivistische literatuurgeschiedschrijving is, waarin feiten, namen, scholen en tijdperken meestal zonder maatschappelijke context en heel vaak zonder waardeoordeel van de auteur centraal staan.
Daarnaast wordt het werk in zijn geheel uiteraard bepaald door de sociale context waarin het ontstaan is. Dat was in dit geval de conservatieve literaire school
van Nicolaas Beets en C.W. Opzoomer. Het heeft als gevolg dat de moderne
tendensen van de contemporaine literatuur, met name de nieuwe geest van Multatuli (1820–1887) en die van de Tachtigers, nauwelijks besproken worden in
tegenstelling tot de productie van de dominee-dichters.
Toch heeft het werk enkele facetten waardoor het bijzondere aandacht verdient. De bespreking van vele vrouwelijke schrijvers getuigt van een gevoeligheid voor vrouwelijke literaire prestatie. Deze benadering begint pas tegenwoordig in de literatuurgeschiedschrijving door te dringen. Daarnaast is het concept
van de vergelijkende literatuurgeschiedenis in praktijk gebracht door de talrijke
vergelijkingen die Nagy tussen de Nederlandse en de Hongaarse literatuur
maakt. Dit is van groot belang, omdat het hier onder andere om twee minder bekende literaturen gaat. Tot slot doet het werk eer aan de vertaalgeschiedenis en aan
het vertalen zelf. Vertalingen van en door de besproken auteurs worden regelmatig
in kaart gebracht.
Vanwege de plotselinge dood van Nagy en de woelige tijden waarin geen leerstoel Nederlands opgericht kon worden, is dit waardevolle werk zo goed als vergeten. De Hongaarse neerlandistiek moest lange tijd in haar doornroosjesslaap
liggen, totdat ze midden jaren zestig van de vorige eeuw ontwaakt. Spijtig genoeg was echter niet Nagy degene die haar ontwaakt heeft, maar een kleine
groep enthousiaste studenten en docenten die voor het vak neerlandistiek vielen.
Toen greep men naar literatuurgeschiedenissen die in Nederland geschreven
werden en lange tijd was Knuvelder de alfa en omega van de Nederlandse
literatuurgeschiedenis en bijna het enige in zijn soort dat in Hongarije
beschikbaar was. Van een invloed van Nagy’s werk op de huidige neerlandistiek
is er daarom helaas geen sprake. Het is een interessant hoofdstuk geworden in de
geschiedenis van de Hongaarse neerlandistiek.
Na deze beknopte literatuurgeschiedenis van de Lage Landen is er in het Hongaars geen andere verschenen. Degene die daar nu aan zou beginnen, zou veel van
Nagy kunnen leren, zowel wat zijn focus op vrouwelijke auteurs betreft, als wat
zijn nadruk op parallellen, vergelijkingen, betrekkingen en op vertalingen betreft.
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Summary
This paper investigates the beginnings of Dutch Studies as a discipline in Hungary. The first steps towards regular research were made by a group of protestant
Hungarian students who went to the University of Utrecht to study theology at
the end of the nineteenth century. Their professors included the vicar and writer
Nicolaas Beets (1814–1903) and the philosopher C.W. Opzoomer (1821–1892).
The enthusiastic Hungarian students Zsigmond Nagy (1860–1922), Károly Szalay (1859–1938) and Géza Antal (1866–1934) formed a circle around C.W.
Opzoomer and his daughter Adèle on the one hand and Nicolaas Beets and his
son Adriaan (1860–1937) on the other. The wife of Géza Antal, Adèle – A.S.C.
Wallis (1856–1925) – and that of Adriaan Beets – Mrs Beets-Damsté (1871–
1954) – joined the club too. These people developed a mutual interest in each
other’s cultures. They made translations from Dutch and Hungarian, they published anthologies of each other’s poetry, they wrote reviews on Dutch and Hungarian literature, and Zsigmond Nagy even wrote a short literary history of the
Low Countries (1907). This is the work described and analysed in the paper. Due
to the period and the context dealt with in this literary history, the work is positivist in method and in spirit. It has certain merits too, however, focusing on
women writers and dealing with the parallels and interrelations between the
writers involved as well as translations of their works. It was thus Zsigmond
Nagy who took the initiative and started conducting regular comparative research into Dutch literature and making translations from the Dutch.
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Zusammenfassung
In diesem Beitrag werden die Anfänge der Niederlandistik als Unterrichtsfach in
Ungarn erforscht. Die ersten Schritte in Richtung dauerhafter Forschung wurden
von einer Gruppe ungarischer Studenten unternommen, die Ende des 19. Jahrhunderts an der Universität von Utrecht Theologie studierten. Dort lernten sie den
Vikar und Schriftsteller Nicolaas Beets (1814–1903) und den Philosophen C.W.
Opzoomer (1821–1892) kennen. Die Studenten Zsigmond Nagy (1860–1922),
Károly Szalay (1859–1938) und Géza Antal (1866–1934) gründeten mit C.W.
Opzoomer und seiner Tochter Adèle sowie Nicolaas Beets und seinem Sohn
Adriaan (1860–1937) einen Zirkel, dem sich die Ehefrauen von Géza Antal,
Adèle – A.S.C. Wallis (1856–1925) – und Adriaan Beets – Frau Beets-Damsté
(1871–1954) – ebenso anschlossen. Man entwickelte ein gegenseitiges Interesse
an der jeweils anderen Kultur, fertigte Übersetzungen aus dem Niederländischen
und Ungarischen an, publizierte Anthologien der eigenen Poesie, schrieb Kritiken über niederländische und ungarische Literatur, und Zsigmond Nagy schrieb
sogar eine kurze Literaturgeschichte der Benelux-Länder (1907). Diese Literaturgeschichte wird in diesem Artikel beschrieben und analysiert. Aufgrund der
damaligen Zeit und des literaturgeschichtlichen Kontexts ist sie in Methode und
Geist gleichermaßen positivistisch. Ihre Verdienste liegen insbesondere auf dem
Gebiet der behandelten Autorinnen, der Parallelen und Beziehungen zwischen
den involvierten Autoren sowie der Übersetzung ihrer Arbeiten. Es war demzufolge Zsigmond Nagy, der die Initiative ergriff und mit der Durchführung systematischer vergleichender Erforschung der niederländischen Literatur und der
Übersetzungen aus dem Niederländischen begann.

STEFAN KIEDROŃ

Neerlandica Wratislaviensia –
neerlandistiek aan de oevers van de Oder (1823–2008)
De geschiedenis van de neerlandistiek in Wrocław (de historische hoofdstad van
Silezië die sinds 1945 in Polen ligt; in het Duits als Breslau, in het Tsjechisch als
Vratislav en in het Latijn als Wratislavia bekend) is nu bijna twee eeuwen oud en
begint in 1823.
In dat jaar kwam August Heinrich Hoffmann von Fallersleben (1798–1874)
naar deze stad – vandaag kent iedereen hem als de auteur van de woorden van
Das Lied der Deutschen (Deutschland, Deutschland über Alles …), waarvan de
derde strofe nu het Duitse volkslied is. Weinig mensen weten echter dat hij tot de
pioniers van de neerlandistiek behoorde en dat niet alleen in deze stad, maar in
heel Europa.
In die twee eeuwen oude geschiedenis zijn vier momenten van cruciaal belang. Het eerste is verbonden met de genoemde Hoffmann von Fallersleben in de
eerste helft van de negentiende eeuw. Het tweede wordt bepaald door de universitaire activiteiten van Theodor Siebs rond het jaar 1900. Het derde hangt samen
met de academische werkzaamheden van Norbert Morciniec aan de nu Poolse
universiteit in de tweede helft van de twintigste eeuw. Het vierde ten slotte is
verbonden met de persoon van Stanisław Prędota die aan het einde van de twintigste eeuw voor het eerst in Polen een volledig autonoom neerlandistisch centrum aan de Universiteit Wrocław in het leven riep.

1

Hoffmann von Fallersleben

August Heinrich Hoffmann von Fallersleben kwam naar de stad aan de oevers
van de Oder op 24 maart 1823. Hij zou hier custos van de universiteitsbibliotheek worden. Zijn droombaan was dit echter niet. Hij wilde in de hoofdstad van
het koninkrijk werken: in Berlijn.1 Omdat dat niet lukte, ging hij naar de provincie, naar Silezië – ‘probeweise für ein Jahr’.2 Hij bleef hier 20 jaar.
Hij was reeds vanaf zijn studietijd gefascineerd door de ‘vaderlandse studies’ –
vanaf het moment dat Jacob Grimm in 1818 in Kassel op zijn plan om klassieke
talen te studeren met de beroemde woorden reageerde: ‘Liegt Ihnen Ihr Vaterland
nicht näher?’ Op dat moment besloot Hoffmann – in zijn patriottische en romantische geest – om germanistiek te gaan studeren. Net als Grimm zocht Hoffmann
naar oude teksten. Hij begon daarmee reeds tijdens zijn studies in Bonn (1818–
1
2

Na de Silezische Oorlogen tussen 1742 en 1763 kwam bijna geheel Silezië (dat vroeger tot de Habsburgers behoorde) bij het Koninkrijk Pruisen.
Vgl. M. HAŁUB, Im schlesischen Mikrokosmos. August Heinrich Hoffmann von
Fallersleben. Eine kulturgeschichtliche Studie, Wrocław 2005, p. 78v.
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1821), waar aan de pas gestichte universiteit o.a. August Wilhelm Schlegel en
Ernst Moritz Arndt doceerden; twee belangrijke romantische geesten.
Hoffmann bedreef aan de Universitas Wratislaviensis een wetenschap die hij
‘Duitse filologie’ noemde. Daaronder verstond hij: Gotisch, Oudhoogduits, Middelhoogduits, Nieuwhoogduits, verder Engels, Scandinavische talen en vooral:
Nederlands. Hij leerde die taal (die hij aanvankelijk Hollands noemde) om middeleeuwse handschriften uit de Lage Landen te kunnen lezen.
Reeds tijdens zijn studie in Bonn ontdekte hij in 1821 fragmenten van het
veertiende-eeuwse epos Renout van Montalbaen. In een advertentie in de Leidse
Algemeene Konst- en Letterbode vroeg hij aan Nederlanders naar ‘Oudnederlandse volksliederen’.3 Hier publiceerde hij ook een reeks bijdragen over de hele
Middelnederlandse literatuur.
Zo werd Hoffmann één van de vroegste pioniers van een nieuwe wetenschappelijke discipline: de Nederlandse filologie. Amper 20 jaar waren verstreken,
sinds in 1797 in Leiden Matthijs Siegenbeek (1774–1854) als eerste professor ‘in
de Hollandsche Welsprekendheid’ werd benoemd. Pas enkele jaren later werd
deze ‘bedenkelijke nieuwigheid’ aan andere Nederlandse universiteiten ingevoerd: in 1815 in Utrecht en Groningen, en in 1816 in Amsterdam.4
Hoffmann ondernam enkele wetenschappelijke reizen naar de Lage Landen, altijd op zoek naar handschriften met middeleeuwse poëzie. Hij was in totaal negen
keer in de Nederlanden, voor het eerst in 1819, toen hij via Luik naar Maastricht
kwam. De volgende reis – nu naar Leiden – vond twee jaar later plaats, in 1821.
Zij was van buitengewone betekenis voor Hoffmann. Hij kreeg nu namelijk van
niemand minder dan Siegenbeek zelf de opdracht om de bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te catalogiseren. Een jaar later werd hij
zelfs lid van de Maatschappij en in 1823 doctor honoris causa van de Leidse universiteit.5 Op dat moment was Hoffmann al sinds drie maanden in Breslau.
In de Oder-metropool bestond reeds sinds 1811 de Germaanse filologie, nadat
de Universitas Wratislaviensis met de uit Frankfurt aan de Oder, vanwege dreigende concurrentie die uitging van de nieuw gestichte universiteit in Berlijn, verlegde Universitas Viadrina werd verenigd. De eerste hoogleraar, Friedrich Heinrich von der Hagen (1780–1856), ging in 1824 in de tegenovergestelde richting:
naar Berlijn. Al wilde Hoffmann ook naar Berlijn, hij bleef in Breslau als bibliothecaris van de Bibliotheca Regia et Universitatis Wratislaviensis waarvan hij de

3
4

5

H. HOFFMANN VON FALLERSLEBEN, Aanzoek om mededeeling van oude nederlandsche volksliederen, in: Algemeene Konst- en Letterbode, nr. 32 (1821).
Over de begintijd van de neerlandistiek in Nederland zie M. LIAUW/L. VAN DE ZANDE, Aen doorluchtige voorgangers hapert het niet; een geschiedenis van de neerlandistiek. Utrecht 1996, p. 7v; K. KORREVAART, Eene bedenkelijke nieuwigheid. Tweehonderd jaar (Leidse) neerlandistiek: 1797–1997, in: Nieuw Letterkundig Magazijn
14 (1996), p. 32–33.
Vgl. K. THOMASSEN, Hoffmanns von Fallerslebens eerste bezoek aan Leiden, in:
Nieuw Letterkundig Magazijn 13 (1995), p. 35–38.
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rijke collectie moest catalogiseren.6 Hij wilde echter vooral met middeleeuwse
handschriften werken die – net als vandaag – op het Zandeiland verzameld waren.
Het effect ervan was de monumentale reeks Horae Belgicae7 met honderden
teksten uit de Lage Landen. En ook de benoeming op de plaats van Friedrich
Heinrich von der Hagen (in maart 1830 werd Hoffmann universiteitsprofessor).
Helaas: hij was niet welkom op de faculteit. Hij was geen ‘volle’ doctor, hij
sprak en publiceerde niet in het Latijn en bedreef zulke ‘on-klassieke’ studies …
Maar Hoffmann was in zijn eigen ogen wel doctor. Doctor honoris causa uit
Leiden. Hij schreef daarover: ‘Zu einer Promotion hätte ich mich nie verstanden,
das wäre eine Beleidigung für die Leidener gewesen; eine Ehrenbezeigung dieser
Art von solch einer Universität schien mir immer noch mehr zu wiegen als ein
rite promotus jeder deutschen Universität.’8
Hoffmann gaf aan zijn reeks de titel Horae Belgicae. Hij gebruikte het woord
‘Belgicus’ in de klassieke betekenis: ‘Nederlands’. Zijn kijk was ‘Algemeen-Nederlands’: van Rijssel tot Groningen. En toen in 1830 het Koninkrijk der Verenigde Nederlanden uiteenviel, wilde hij dat niet accepteren.
Maar hij leerde toch dat de middeleeuwse poëzie en ook de studie ervan vooral in de Zuidelijke Nederlanden bloeide. De Hollanders waren daarin absoluut
niet geïnteresseerd wat bijvoorbeeld uit gesprekken met Willem Bilderdijk of Pieter Witsen Geysebeek bleek. Deze laatste oordeelde over de middeleeuwse literatuur als volgt: ‘Men kan denken welk een allerelendigst voortbrengsel uit de
tedere kindsheid onzer letterkunde dit zijn moet; het heeft niet eens, […] eenige
historische waarde […].’9
In Vlaanderen lag dat heel anders. Jan Frans Willems, vader van de Vlaamsche Beweging, bewonderde Hoffmann. In september 1836 schreef hij aan Hoffmann: ‘Waarde heer! Sedert zeer lang bestaet by my het verlangen om met U persoonlyke kennis te maken […] gy kunt dus begrypen hoe aengenaem het my zou
zyn geweest, indien Gy uwe reize over Gent had kunnen maken, en my alzoo het
genoegen had verschaft u ten mynent als een my dierbaer lettervriend te onthalen.’10
Maar Willems voegde er ook meteen aan toe: ‘U neem ik het kwalyk af dat gy
bestendig voor Nederlandsch Holländisch schryft. Vóór 1500 hebben de Hollanders geen 3 dichters optenoemen en zelfs hun Statenbybel, die hunne nieuwere
6
7

8
9
10

Over de activiteiten van Hoffmann von Fallersleben als custos van de Breslause Universiteitsbibliotheek zie vooral HAŁUB, Im schlesischen Mikrokosmos, p. 41v.
Zie daarover S. PRĘDOTA, Hoffmanns Horae Belgicae und die mittelniederländische
Philologie, in: M. HAŁUB/K.P.G. SCHUSTER, Hoffmann von Fallersleben. Internationales Symposion Wrocław/Breslau 2003, Bielefeld 2005, p. 151–161, hier:
p. 152.
A. H. HOFFMANN VON FALLERSLEBEN, Mein Leben, deel 2, Hannover 1868, p. 186.
P.G. WITSEN GEYSBEEK, Biographisch anthologisch en critisch woordenboek der Nederduitsche dichters, Eerste Deel ABE – BYN, Amsterdam 1821, p. 166; Zie: DBNL
<http://www.dbnl.org/tekst/wits004biog01_01/wits004biog01_01_0029.htm>.
Geciteerd naar: A. DEPREZ, Briefwisseling van Jan Frans Willems en Hoffmann von
Fallersleben (1836–1843), Gent 1963, p. 30.
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tael (meer dan Hoofd of Coornhert) vestigde is grootendeels het werk van overgeloopene vlaemsche predikanten.’11
Dat werkte; sindsdien gebruikte Hoffmann de omschrijving ‘Holländische Poesie’ niet meer.
In 1835 habiliteerde Hoffmann zich met een studie over het ridderepos Caerl
ende Elegant. Critice edidit et muneris professori ordinarii in Universitate Litterarum Vratislaviensi, die tevens in 1836 in Leipzig als Deel IV van de Horae
Belgicae verscheen. Hoffmann publiceerde in Wrocław ook nog Deel V van de
Horae Belgicae (1837) met Lantsloot ende die scone Sandrijn en Renout van
Montalbaen, en Deel VI (1838) met Altniederländische Schaubühne. Abele Spelen ende Sotternien. Zo werd hij de redder van de literatuur van de Nederlandse
Middeleeuwen. Dit is geen overdrijving. Men kan zelfs zeggen dat hij tegen de
Nederlanders de Nederlandse poëzie voor de Nederlanders redde, zo bijvoorbeeld het Antwerps Liedtboeck van 1544. Hij vond het enige exemplaar in de
Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, waar het onder de signatuur 236.5 Poetica tot op heden te bewonderen is.
Na 20 jaar verliet hij de stad aan de Oder, maar het was tegen zijn wil. In januari 1843 werd hij namelijk vanwege de publicatie van zijn Unpolitische Lieder, die echter wel politiek en tegen de regering gericht waren, als professor ontslagen. Op de volgende neerlandicus moest Wrocław meer dan 50 jaar wachten.

2

Theodor Siebs

Theodor Siebs werd in 1862 in Bremen geboren en studeerde in Tübingen en later in Leipzig.12 In 1885 promoveerde hij op Der Vokalismus der Stammsilben in
der altfriesischen Sprache. Vier jaar later, in 1889, habiliteerde hij zich op Zur
Geschichte der englisch-friesischen Sprache (Halle a. S. 1889). Siebs bestudeerde dus ook een taal uit de Lage Landen: het Fries. Hij werd zo de pionier van de
frisistiek, zoals Hoffmann pionier van de neerlandistiek was.
Siebs doceerde later in Greifswald, waar hij in 1890 extraordinarius werd. In
1894 kwam hij op de Universitas Wratislaviensis en werd hier in 1902 ordinarius. Hij bleef hier tot aan zijn dood in 1941 en wilde zelfs het aanbod van de universiteit Groningen in 1919 niet aannemen. Het bekendste werk van Siebs is de
Deutsche Bühnenaussprache van 1898, vandaag als Deutsche Aussprache bekend. Hij schreef ook over Silezische dialecten. Maar zijn grootste verdiensten
liggen op het gebied van de frisistiek. Zijn biograaf J. H. Brouwer schreef: ‘Het
moge waar zijn, dat Siebs het ganse veld van de germaanse philologie overzag
en beheerste, het moge ook juist zijn, dat Silezië veel te danken heeft aan dezen
11
12

Geciteerd naar: IBIDEM, p. 31.
Een levensschets van Theodor Siebs werd meteen na diens dood vervaardigd door
J.H. BROUWER, Theodor Siebs, Bremen, 26 Aug. 1862 – Breslau, 28 Mei 1941, in:
Handelingen en levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
te Leiden, 1941–1942, p. 136–139. Zie DBNL: <http://www.dbnl.org/tekst/_jaa00319
4201_01/_jaa003194201_01_0018.htm>.
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niet-landsman […] niet ten onrechte eisen de Friezen Prof. Siebs op als hun man.
De studie van het Fries, in al zijn tijden en vormen, was zijn levenstaak; hij heeft
de Friese taal en literatuur de haar toekomende plaats in het geheel verschaft.
Vóór Siebs beperkte de wetenschappelijke belangstelling voor het Fries zich vrijwel uitsluitend tot de juridische zijde van het oudfries; zonder overdrijving kan
men zeggen, dat Siebs de grondslagen gelegd heeft van de Friese philologie.’13
En verder: ‘Het was niet alleen wetenschappelijke interesse, die Siebs naar de
bestudering van het Fries dreef; hij voelde zich één met het Friese volkswezen.
Zelf was hij een Oostfries: zijn voorouders van vaders kant woonden sinds de
16de eeuw in Wiarden; zijn familie van moeders zijde […] stamde uit Jeverland.’14
Siebs maakte ook reizen naar Friesland, zowel in Duitsland als in Nederland,
langs de kust van de Noordzee, om hier dialectologisch materiaal te verzamelen.
Hij werd daarin ondersteund door Friese intellectuelen en politici zoals Johan
Winkler, Willem Dijkstra en Pieter Jelles Troelstra.
Van zijn publicaties zijn vooral te noemen: Geschichte der friesischen Sprache 1892 (tweede uitgave Breslau 1901), Geschichte der friesischen Literatur
1893 (tweede uitgave Breslau 1902). Verder de bijdragen: Das Saterland. Ein
Beitrag zur deutschen Volkskunde (1893) in het Zeitschrift des Vereins für Volkskunde, en Westfriesische Studien (1895) en Die Friesen und ihre Sprache in Die
Friesen (1931). In 1923 publiceerde Siebs het artikel: Vom aussterbenden
Friesisch der Insel Wangeroog in het Zeitschrift für Deutsche Mundarten XVIII
(1923). En in 1927 kon hij nog net de laatste persoon die dat Wangerooger dialect sprak, op een grammofoonplaat opnemen.
In hetzelfde jaar werd Siebs emeritus, maar hij was tot 1929 nog actief op de
universiteit. Hij wilde hier namelijk het nieuwe Deutsche Institut stichten en dat
lukte in dit jaar. Het was één van de belangrijkste germanistische instituten in
heel Duitsland: ‘Mit diesem Etat, dieser Ausstattung und diesen Mitarbeitern gehörte das Deutsche Institut zu den am besten ausgestatteten in ganz Deutschland.
[…] kann man feststellen, daß es Theodor Siebs gelang, wohl das zweitgrößte
(nach Berlin) und vielleicht das, materiell gesehen, größte germanistische Institut
in Deutschland zu schaffen.’15
Theodor Siebs bleef tot aan zijn dood aan de Oder. Hij overleed op 28 mei
1941, bijna precies 4 jaar vóór de Duitse nederlaag in de Tweede Wereldoorlog
en het moment dat Wrocław Pools werd.
Om compleet te zijn in de Friese studies in Wrocław van vóór 1945, moet nog
de leerling van Theodor Siebs genoemd worden: Walther Steller (1895–1971). In
1919 promoveerde hij bij Siebs en in 1922 habiliteerde hij zich op Das altwestfriesische Schulzenrecht (gepubliceerd 1926). In 1928 werd Steller extraordinarius en later chef van de Volkskundliche Abteilung in het genoemde Deutsche Institut. Hij schreef ook Abriß der altfriesischen Grammatik mit Berücksichtigung
13
14
15

J.H. BROUWER, Theodor Siebs, p. 136v.
IBIDEM, p. 137.
W. KUNICKI, Germanistik in Breslau 1918–1945, Dresden 2002, p. 73.
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der westgermanischen Dialecte des Altenglischen, Altsächsischen und Althochdeutschen, mit Lesestücken und Wortverzeichnis, 1928. Ook Steller maakte
grammofoonopnamen van Friese dialecten.16
Er was echter nog een ander gezicht van Walther Steller: het zwarte. Hij was
namelijk een vurig voorstaander van Adolf Hitler, lid van de SA, in mei 1933
hield hij een rede bij de Bücherverbrennung in de Aktion gegen den undeutschen
Geist. In 1937 mocht hij aan de universiteit geen Dozentur krijgen. Men verweerde zich tegen hem, maar hij denuncieerde zijn collega’s bij de Partij.17
Tenslotte moest hij de stad verlaten en hij ging als frisist naar Kiel. In 1939
werd hij lid van de Fryske Akademy. Zijn publicaties Generationsprobleme des
Neufriesischen (1940) en Nordfriesland (1941) werden in Friesland positief ontvangen. In 1940 werd hij extraordinarius in Kiel. Na de Duitse nederlaag in 1945
werd hij aan de universiteit ontslagen, maar reeds in 1947 mocht hij terugkeren
en tot 1962 was hij hoogleraar. Steller overleed in 1971 in Kiel.18

3

Norbert Morciniec

In 1945 werd Wrocław ten gevolge van de capitulatie van Duitsland een Poolse
stad. En zo kunnen wij nu spreken over de geschiedenis van de Poolse neerlandistiek. De eerste neerlandicus in het Poolse Wrocław was Norbert Morciniec
(geb. 1932 in Opole). Hij studeerde van 1951 tot 1953 germanistiek aan de Katholieke Universiteit Lublin en later in Wrocław, eerst onder de hoede van de
vooraanstaande Indo-Europeïst Ludwik Zabrocki (1907–1977) en later bij de
taalkundige Leon Zawadowski, die in Wrocław algemene taalkunde bedreef voor
germanisten, maar ook voor polonisten of romanisten.
In 1961 promoveerde Morciniec op Die nominalen Wortzusammensetzungen
in den westgermanischen Sprachen (gepubliceerd Wrocław 1964). Morciniec besprak hier Duits en daarnaast Nederduits, Nederlands, Engels en Fries. In 1968
habiliteerde hij zich op Distinktive Spracheinheiten im Niederländischen und im
Deutschen. Naast zijn onderzoek organiseerde Morciniec ook het onderwijs. En
zo kwam het Nederlands – ca. 20 jaar na Theodor Siebs – weer terug op onze
universiteit. Jaren later herinnerde zich Morciniec aan de beginjaren: ‘Het begin
gaat terug tot de jaren vijftig, toen een jonge assistent van professor Zawadowski, drs. Norbert Morciniec, na een intellectueel avontuur met de oude talen – van
Grieks tot Sanskriet – ontspanning zocht in een ‘English Club’ waar hij in een
vriendenkring zijn Engels vervolmaakte. Toevallig stuitte hij via Oudengelse
teksten op teksten in een verwante taal: het Nederlands. Het fascinerende feit dat
16
17
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Zie W. LAUR, Walther Steller 1.10.1895–29.12.1971, in: Nordfriesisches Jahrbuch
Neue Folge 8, (1972), p. 7–9, hier p. 8.
Zie H.-P. ZIMMERMANN, Walther Steller in Breslau (1920 bis 1937). Volkskunde und
Frisistik im Zeichen des Nationalsozialismus, in: Nordfriesisches Jahrbuch, Neue
Folge 30, (1994), p. 41–54; W. KUNICKI, Steller Walther (1895–1971), in: J. HARASIMOWICZ (red.), Encyklopedia Wrocławia, Wrocław 2000, p. 785.
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Morciniec de Middelnederlandse teksten makkelijk kon lezen, wekte zijn belangstelling voor het moderne Nederlands. In de bibliotheek vond hij een nummer
van het Nederlandse tijdschrift Lingua. Uit onbevredigde begeerte schreef hij
naar de uitgever van dit tijdschrift. Binnen een maand kreeg hij een pakket met
negen grammofoonplaten en een Duitstalige grammatica. De passie van de jonge
assistent moest een sterke uitstralingskracht gehad hebben, want binnen een jaar
vormde zich een groepje studenten dat Nederlands wilde leren.’19
Net zoals bij Hoffmann von Fallersleben was er dus ook bij Morciniec eerst interesse voor de antieke talen en daarna voor het Nederlands. In 1960 werd een lectoraat Nederlands opgezet en na enkele jaren mocht Morciniec aan de Universiteit
van Amsterdam stage lopen.20 Men moet zich de situatie van de jaren 60 met het
IJzeren Gordijn voorstellen om te kunnen begrijpen wat dat voor de jonge
neerlandicus betekende. En de resultaten waren boven verwachting groot: ‘[Dr.
Norbert Morciniec leitet] seit 1960 das niederländische Lektorat […] das 4 Semester dauert und mit einem Examen abgeschlossen wird […]. Mangels eines niederländischen ‘native-speaker’ spielen während des Unterrichts Sprachplatten und
Tonbänder eine grosse Rolle. […] Das niederländische Lektorat besuchen jährlich
20–30 Studenten. Seit 1960 absolvierten es insgesamt ca. 110 Studenten.’21
In 1967 kwam, na een studie germanistiek en neerlandistiek in Leipzig, de jonge
assistent Stanisław Prędota. Nu waren er al twee stafleden van de neerlandistiek.
Na zijn habilitatie in 1968 kon Norbert Morciniec als Doktorvater van zijn
leerlingen optreden. De eerste was Prędota zelf, de tweede Eugeniusz Tomiczek,
de huidige directeur van het Instituut voor Germaanse Filologie. De volgende
doctores waren Bolesław Rajman die over Język i polityka językowa we Flandrii.
Historia i teraźniejszość (‘Taal en taalpolitiek in Vlaanderen. Verleden en
heden’) promoveerde, Stefan Kiedroń die over Niederländische Einflüsse auf die
Sprachtheorie von Justus Georg Schottelius promoveerde – beiden in 1986, en
Jerzy Koch met het proefschrift over Multatuli (1820–1887) w Polsce. Próba
historycznoliterackiej analizy przebiegu recepcji na przełomie XIX i XX wieku
(‘Multatuli (1820–1887) in Polen. Proeve van een literairhistorische analyse van
zijn receptie op de breuk van de negentiende en twintigste eeuw’) in 1991.
De volgende stap van Morciniec was de oprichting van een nieuwe afdeling
voor Duitse Taal en neerlandistiek die een volledig nieuwe studiespecialisatie
moest voorbereiden: Nederlandse filologie – voor het eerst in Polen. Vanaf oktober 1975 begon de eerste groep te studeren en in 1979 waren er reeds de eerste Diplom-Niederlandisten. Daarvoor waren twee dingen nodig: docenten en leerboeken. Al gauw telde de docentengroep zes medewerkers: Norbert Morciniec en
19
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Stanisław Prędota als taalkundigen, de (in 1992 voortijdig overleden) echtgenote
van Morciniec, Dorota, en Irena Nowak (later Berglund in Stockholm) als letterkundigen, als ook Frans Jong uit Amsterdam en Riet Depestel uit Antwerpen.
Er verschenen voor het eerst in Polen ook leerboeken. In 1977 verscheen het
Klein woordenboek Nederlands-Pools/Pools Nederlands van Nico Martens
(= Norbert Morciniec) en Elke Morciniec en Zarys gramatyki holenderskiej
(‘Schets van Hollandse [= Nederlandse] grammatica’). In 1985 verscheen de
eerste geschiedenis van de Nederlandse literatuur in het Pools Historia literatury
niderlandzkiej van Norbert en Dorota Morciniec.
Professor Morciniec (1976 extraordinarius, 1983 ordinarius) ontwikkelde ook
levendige contacten met geleerden uit België en Nederland; meer nog: hij stuurde zelfs studenten naar die kapitalistische landen – alweer een unicum in de tijd
van het IJzeren Gordijn. Studenten naar het Westen? En toch lukte het. Mede
dankzij actieve medewerking van prof. Jos Wilmots kwam in 1976 een eerste
groep Poolse studenten in Hasselt aan. Morciniec organiseerde ook de eerste internationale neerlandistische symposia in Wrocław in 1978, 1979 en 1981. Naar
aanleiding van dat laatste symposium verscheen in 1983 de eerste aflevering van
het wetenschappelijke tijdschrift Neerlandica Wratislaviensia, het eerste in
Polen en lange jaren het enige tussen de Elbe en Kamtsjatka.
Rond 1980 kwamen er nieuwe medewerkers: Bolesław Rajman, Jerzy Zieliński, Stefan Kiedroń en Jerzy Koch. Op die manier werd ook een waaier van specialisaties ontwikkeld: algemeene en toegepaste taalkunde als ook historische en
moderne letterkunde. De buitengewoon rijke collectie van de universiteitsbibliotheek speelde er – net als in de tijd van Hoffmann von Fallersleben – een belangrijke rol bij. En toen in 1989 Stanisław Prędota extraordinarius werd, had Norbert Morciniec de leiding van de nieuwe Afdeling voor Neerlandistiek aan zijn
leerling overgedragen.

4

Stanisław Prędota

Stanisław Prędota (geb. 1944) kwam naar Wrocław uit de provincie Klein-Polen.
In 1962 begon hij de studie germanistiek aan de universiteit aldaar en vervolgde
ze tussen 1964 en 1967 in Leipzig, waar hij bij een van de meest vooraanstaande
neerlandici in de Duitstalige landen, prof. Gerhardt Worgt (1925–1992),
studeerde. Prędota werd in 1967 assistent in het Instituut voor Germaanse Filologie in Wrocław. Hij behoorde, zoals reeds gezegd, tot de eerste studenten die
onder leiding van Norbert Morciniec de Nederlandse taal leerden kennen. Hij
was ook (in 1974) één van de twee eerste promovendi van Morciniec. Hij habiliteerde zich in 1982 op de Pools-Nederlandse confrontatieve fonologie (Konfrontative Phonologie Polnisch-Niederländisch, Wrocław 1983) en verkreeg hierdoor de venia legendi voor de Duitse en Nederlandse taalkunde.
Stanisław Prędota nam vanaf het begin in 1975 actief deel aan de werkzaamheden rond de neerlandistische specialisatie. Hij propageerde in heel Polen de
Nederlandse taal, ook als auteur (samen met Lisetta Stembor) van het leerboek
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Mówimy po niderlandzku (‘Wij spreken Nederlands’) dat in 2009 aan zijn
negende uitgave toe was. Hij nam ook deel aan de activiteiten van de Afdeling
voor Duitse Taal en Neerlandistiek onder leiding van Norbert Morciniec en
vanaf 1989 – in dat jaar werd Prędota extraordinarius – onder zijn eigen leiding,
onder de naam Afdeling voor Neerlandistiek.
In oktober 1990 werd door Stanisław Prędota de Erasmus-Leerstoel voor Nederlandse Taal, Literatuur en Cultuur aan de Universiteit Wrocław in het leven geroepen, de eerste zelfstandige academische instelling voor neerlandistiek in Polen.
In de jaren 1990–1991 werden aan deze leerstoel nieuwe wetenschappelijke
afdelingen gevormd: de Afdeling voor Nederlandse Taal en de Afdeling voor
Nederlandse Lexicografie, beiden onder leiding van prof. Stanisław Prędota
(vanaf 1993 ordinarius voor Nederlandse filologie), verder de Afdeling voor Oudere Nederlandse Letterkunde onder leiding van dr. Stefan Kiedroń en de Afdeling voor Moderne Nederlandse Letterkunde onder leiding van dr. Jerzy Koch.
In 1990 werd, in samenwerking met de Nederlandse Stichting Universiteit
Wrocław onder leiding van Eric Maurice Joon en Frits Bode, aan de nieuwe
Leerstoel het Centrum voor de Cultuur van de Lage Landen (Ośrodek Kultury
Niderlandzkiej) geopend. In 1991 werd prof. Stanisław Prędota ‘voor zijn inspanningen in Polen de Nederlandse taal en cultuur te verbreiden’ met de VisserNeerlandia Prijs van het Algemeen Nederlands Verbond onderscheiden.
Stanisław Prędota ontwikkelde ook – net als eerder zijn leermeester Norbert
Morciniec – een actieve internationale samenwerking. Hij was bursaal van de
Koninklijke Nederlandse Academie van de Wetenschappen, promotor van de
promoties doctor honoris causa van de Universiteit Wrocław (in 1991 voor Eric
Maurice Joon, in 1993 voor prof. Piet van Sterkenburg uit Leiden en in 1996
voor prof. Marcel Janssens uit Leuven). Net als Hoffmann von Fallersleben is
Stanisław Prędota lid van de Leidse Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.
Een volgend belangrijk moment in de geschiedenis van de Wrocławse en breder: Poolse neerlandistiek vond in 1992 plaats. Toen werd, voor het eerst in Polen, een nieuwe studierichting geopend: de Nederlandse filologie. Vroeger werden voor de studie neerlandistiek kandidaten uit andere (vooral germanistische)
studierichtingen aangenomen. Nu mocht iedereen na de middelbare school direct
Nederlands beginnen te studeren.
Prof. Stanisław Prędota ontwikkelde tegelijkertijd zijn wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de Nederlandse taalkunde, vooral lexicografie en paroemiologie. Hij was auteur van Mały niderlandzko-polski słownik przysłów
(‘Klein Nederlands-Pools spreekwoordenboek’, Wrocław 1986), Podręczny niderlandzko-polski słownik frazeologiczny (‘Nederlands-Pools Fraseologisch
Handwoordenboek’, Wrocław 1992). In 2000 verschenen zijn Nederduytse
spreekwoorden (1601), hs. Krakau, Biblioteka Jagiellońska 2812 I (in samenwerking met Piet G.J. van Sterkenburg). In 2001 verscheen in samenwerking met
zijn leerling dr. Agata Kowalska-Szubert het Beknopt Woordenboek NederlandsPools voor de zakenwereld (Diepenbeek 2001), in 2003 volgde de Poolstalige
‘Inleiding tot de Nederlandse Taalkunde’ (Wprowadzenie do językoznawstwa niderlandzkiego) en in 2004 de monografie Mehrsprachige Wörterbücher des 16.
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bis 18. Jahrhunderts mit einem niederländischen und polnischen Teil (Frankfurt
a. M./Berlin/Bern/Bruxelles/New York/Oxford/Wien 2004). In 1989 werd hij –
naast Norbert Morciniec – de tweede redacteur van het tijdschrift Neerlandica
Wratislaviensia.
Prof. Stanisław Prędota beperkt zich niet alleen tot de synchrone structuur van
het Nederlands; zijn onderzoek richt zich ook op het Nederlands uit de voorbije
eeuwen. In navolging van Hoffmann von Fallersleben gaf hij (in samenwerking
met de Leidse lexicografen Marijke A. Mooijart en Piet G. J. van Sterkenburg)
Een laatmiddeleeuws gebedenboek uit de kring van de Moderne Devotie hs.
Wrocław, Biblioteka Kapitulna 716. Wrocław 1998, uit. Hij publiceerde ook
over Hoffmann von Fallersleben als lexicograaf en paremioloog22 en Hoffmanns
Horae Belgicae und die mittelniederländische Philologie.23
Stanisław Prędota leidde ook een volgende generatie van neerlandici op: hij
promoveerde zes doctores in deze discipline, onder andere dr. Jerzy Zieliński die
in 1988 over Kontrastywna analiza leksykalno-semantyczna rzeczowników polskich i niderlandzkich należących do podstawowego słownictwa dydaktycznego
(‘Contrastieve lexicaal-semantische analyse van Poolse en Nederlandse zelfstandige naamwoorden uit de didactische basiswoordenlijst’) promoveerde, dr. Agata
Kowalska-Szubert die in 1996 over De kool en de geit. Nederlandse vaste verbindingen met een dier- of plantelement promoveerde (met prof. Piet G.J. van
Sterkenburg als co-promotor en aan dezelfde universiteit waar 175 jaar eerder
Hoffmann von Fallersleben doctor honoris causa werd: in Leiden) en dr.
Magdalena Cymbalista-Maciążek die in 2000 op een Konfrontative Analyse der
polnischen Nominalkomposita und ihrer niederländischen Entsprechungen
promoveerde.

5

Besluit

Op deze manier werd een volgende generatie van neerlandici in de stad aan de
Oder gevormd. Prof. Stanisław Prędota bracht het lot van de door hem gestichte
leerstoel in de handen van deze nieuwe generatie over. Van 1995 tot 2008 was
prof. Stefan Kiedroń hoofd van de leerstoel (en daarvoor al, vanaf 1993, plaatsvervangend hoofd); vandaag, in 2010, is dat doc. dr. Bolesław Rajman. In de
afgelopen vijftien jaar werden de activiteiten van de neerlandistiek in Wrocław
succesvol voortgezet, met nieuwe initiatieven, nieuwe publicaties en nieuwe
ideeën.

22

23

Een lezing uit 2000 tijdens het congres over de 170 verjaardag van Hoffmann von
Fallersleben als professor van de Wrocławse Alma Mater (gepubliceerd in: 170 jaar
neerlandistiek in Silezië. V Colloquium Neerlandicum Universitatis Wratislaviensis –
Wrocław, 12–15 oktober 2000, onder redactie van S. KIEDROŃ/A. KOWALSKASZUBERT, Wrocław 2002, p. 101–108).
In: M. HAŁUB/K.G.P. SCHUSTER (red.), Hoffmann von Fallersleben. Internationales
Symposion, Wrocław/Breslau 2003, Bielefeld 2005, p. 151–161.
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Summary
This article describes 185 years of scientific and educational development of
Dutch Studies at the Polish University of Wrocław (formerly the German Schlesische Friedrich-Wilhelms-Universität zu Breslau between 1811 and 1945) from
the beginnings of Dutch Studies in 1823 to the present day. There are four salient
moments in that history. The first is connected with the arrival, in 1823, of the
German poet, scholar and medievalist August Heinrich Hoffmann von Fallersleben (1798–1874), author of the Horae Belgicae; the second is associated with
the dialectological research into the Frisian language conducted by Theodor
Siebs (1862–1941) around 1900; the third is linked with the works of the Polish
linguist Norbert Morciniec (*1932) who, from 1960 on, developed Dutch
Studies in Polish Wrocław; and the fourth is associated with the establishment,
in 1990, of the first autonomous Chair for Dutch Philology in Poland (ErasmusLeerstoel voor Nederlandse Filologie) by Stanisław Prędota (*1944).

Zusammenfassung
Dieser Beitrag beschreibt 185 Jahre wissenschaftlicher und bildender Entwicklung der Niederlandistik an der polnischen Universität von Wrocław (der ehemaligen Schlesischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Breslau, zwischen 1811
und 1945) von den Anfängen der Niederlandistik im Jahr 1823 bis heute. Es gibt
vier hervorstechende Daten in dieser Geschichte: erstens, die Ankunft des
deutschen Poeten, Gelehrten und Mediävisten August Heinrich von Fallersleben
(1798–1874), Autor der Horae Belgicae (1823). Ein zweiter wichtiger Faktor
war die Dialektforschung zur friesischen Sprache, durchgeführt von Theodor
Siebs (1862–1941) um 1900. Das dritte Ereignis ist verbunden mit den Arbeiten
des polnischen Linguisten Norbert Morciniec (*1932), der seit 1960 die
Niederlandistik im polnischen Breslau aufbaute; und das vierte wichtige Datum
ist die Gründung des ersten unabhängigen Lehrstuhls für Niederländische
Philologie in Polen im Jahr 1990 (Erasmus-Leerstoel voor Nederlandse
Filologie) durch Stanisław Prędota (*1944).

JELICA NOVAKOVIĆ-LOPUŠINA

Zuidslavische enthousiastelingen
1

Inleiding: Definitie van het onderzoeksgebied

Zuid-Slavië is een geopolitiek gebied dat net als de Lage Landen vaak van omvang en gezicht veranderde. In de twintigste eeuw was het vooral bekend onder
de staatkundige naam Joegoslavië, maar zowel daarvoor als daarna heeft het verschillende grenzen en heersers gekend. Dit onderzoek betreft dus geen eenduidig
formuleerbare entiteit. Enerzijds berust het op taalverwantschap dat van 3 tot 6
talen varieert (afhankelijk van de politieke kijk op taal en taalvariatie)1, anderzijds op een onuitroeibaar besef dat er in de woelige regio van Zuidoost-Europa
ondanks alle burenruzies en -oorlogen een emotionele verbondenheid bestaat die
een omvattende aanpak rechtvaardigt. Van die verbondenheid moge ieder jaar
het stemmen op het Eurosongfestival getuigen: aangezien er volgens de regels
niet gestemd kan worden op het eigen lied, blijken gevoelens van culturele saamhorigheid een grotere rol te spelen bij het uitdelen van stemmen dan muzikale
kwaliteit.
Desalniettemin zal in dit onderzoek over de voorgeschiedenis en het prille begin van de geïnstitutionaliseerde Neerlandistiek2 in ex-Joegoslavië de nadruk
meer komen te liggen op Servië, simpelweg omdat de bronnen toegankelijker
waren. Het blijft een taak voor (toekomstige) neerlandici in Slovenië, Kroatië,
Bosnië en Herzegowina, Montenegro en Macedonië om de culturele banden tussen hun land en de Lage Landen nader te onderzoeken.
1.1

Definitie van het tijdsbestek

Geïnstitutionaliseerde betrekkingen tussen de Lage Landen en Zuidoost-Europa
bestaan pas sinds de tweede helft van de negentiende eeuw toen de eerste Belgische en Nederlandse gezantschappen in Servië geopend werden. Servië was namelijk het eerste land in de regio dat zich van vreemde (Turkse) overheersing
wist te bevrijden. De overige gebieden zagen hun kans op bevrijding pas in de
twintigste eeuw na afloop van WO I. Dit onderzoek focust dus op culturele betrekkingen vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw.

1
2

Van Servokroatisch, Sloveens en Macedonisch is het aanbod nu uitgebreid tot Servisch, Kroatisch, Bosnisch, Montenegrijns, Macedonisch en Sloveens.
Inmiddels heeft Nederlands de status van bij- en keuzevak in Ljubljana (Slovenië) en
van hoofdvak in Belgrado (Servië) en Zagreb (Croatië).
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1.2

Voorgeschiedenis

Indien men verder terugkijkt in de tijd dan ziet men dat bijvoorbeeld Dubrovnik
als stadstaat handelsbetrekkingen onderhield met de Republiek. Dit leverde een
aantal interessante Nederlandse reisverslagen op, verder verslagen van Nederlandse gezanten en handelaren, maar voor de neerlandistiek – voor zover mij bekend – niets. De Kroaten blijken echter wel het Westvlaams te hebben verrijkt
met de uitdrukking ‘rare Kroaat’3, wat etymologisch vermoedelijk te herleiden is
tot het feit dat ze als huurlingen van Maria Theresia naar Vlaanderen trokken en
met hun uiterlijk en/of gedrag opzien baarden.
Wat de Slovenen betreft is het aannemelijk dat ze na de Reformatie contacten
onderhielden met de Republiek en dat een enkele intellectueel – antipaaps want
anti-Habsburgs – in Nederland verbleef. Van de vader der Sloveense letteren,
Primož Trubar (1508–1586), weten we althans dat hij een deel van zijn leven in
Duitsland heeft doorgebracht (waar hij ook begraven ligt) en dat hij diep onder
de indruk was van de geschriften van Erasmus. Hij liet zich uiteindelijk tot het
protestantisme bekeren.
In het christelijk-orthodoxe Servië viel er tijdens de Turkse bezetting nauwelijks iets te halen voor de Republiek – in het beste geval diende het als doorreisroute naar Constantinopel. De enige grote geleerde van de Servische Verlichting,
Dositej Obradović (1742–1811), sprak ettelijke talen, maar geen Nederlands en
had heel Europa bereisd, maar niet Nederland. Van Vuk Karadžić (1787–1864),4
de Servische taalhervormer die contacten onderhield met onder andere Goethe en
Grimm, is evenmin bekend dat hij contacten heeft gehad met de Lage Landen.
Wat Macedonië en Montenegro betreft stammen (afgezien van enkele Nederlandse reisverslagen5) de eerste voor de neerlandistiek relevante gegevens van na
WO II.

3
4

5

Kerwoat, karwoat, korwoat, karwojt. Zie Wikipedia 2009, s.v. Typische West-Vlamsche woorden. <http://vls.wikipedia.org/wiki/Typische_West-Vlamsche_woordn#K>
(28.1.2009).
Zijn verzameling volksliederen heeft de Nederlandse jurist, schrijver en vertaler
Christiaan Lodewijk Schüller tot Peursum (1813–1860) geïnspireerd om een vijftal
liederen te vertalen die in 1849 in de Almanak voor het schoone en goede zijn gepubliceerd.
Hendrik Wolfgang van der Mey, in: J. NOVAKOVIĆ-LOPUŠINA, Srbi i jugoistočna Evropa u nizozemskim izvorima do 1918 (‘Servië en Zuidoost-Europa in Nederlandstalige bronnen tot 1918’). Beograd 1999, p. 127-129; en Henri van der Mandere, in:
J. NOVAKOVIĆ-LOPUŠINA, Srbi i jugoistočna Evropa u nizozemskim izvorima do
1918, p. 156–158.
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In de tweede helft van de negentiende eeuw begon het prille vorstendom Servië,
net zelfstandig geworden na eeuwenlange vreemde overheersing, veel aandacht
te besteden aan het sterken van zijn internationale positie door het leggen van diplomatieke contacten. België, dat als jonge democratie met een woelige geschiedenis in menig opzicht vergelijkingspunten bood (waarvan later een uitspraak
van de Belgische ambassadeur in Servië, baron Emile de Borchgrave6, zou getuigen, en nog iets later een studie van Karl Kautzky7) behoorde naast de grootmachten tot de eerste landen die een diplomatieke vertegenwoordiging opende in
Belgrado. Het ligt dus voor de hand dat ook de eerste directe culturele contacten
vanuit België werden gelegd. Toch verbaast het enigszins dat het de vertaling
van een Vlaamse auteur is, te weten Hendrik Conscience, die aan het begin van
de culturele betrekkingen tussen de Lage Landen en de Balkan staat: in 1868 –
vijftien jaar na het origineel – verscheen in Belgrado de vertaling van De gierigaard. De keuze voor uitgerekend dit werk zal te maken hebben gehad met het
feit dat er tot de jaren zestig van de negentiende eeuw maar liefst vijf verschillende Duitse vertalingen van deze roman waren verschenen. Hoewel Conscience
ook in Frankrijk grote bekendheid8 zou gaan genieten, kwam de Franse9 vertaling van De gierigaard pas in 1877 uit. Een andere reden voor deze keuze is de
symbolische rol die Conscience als schrijver speelde. Naast Vlamingen beschouwden namelijk ook Franstalige Belgen hem als hun nationale auteur10 en
nationalisme was nu eenmaal ‘in’, zeker op de Balkan.
Onder de vijf oudste vertalingen van Nederlandstalige literatuur bevinden zich
maar liefst vier werken van Hendrik Conscience:
1868

Conscience, Hendrik. 1868. Tvrdica / De gierigaard (1852). Belgrado.

ca. 1890 Conscience, Hendrik. (z.j.). Suza: pripovetka H. Konsijansa / De
traan: een verhaal van H. Conscience. Belgrado.

6

En créant le poste de Belgrade, le gouvernement du roi n’a pas eu seulement en vue
de donner une preuve de sympathie à un people don’t les destinées ne manquent pas
d’analogie avec celles de la Belgique …, in: E. DE BORCHGRAVE, La Serbie administrative, économique & commerciale, Bruxelles/Belgrade 1883, p. 6.
7
Serbien und Belgien in der Geschichte: Historische Studien zur Frage der Nationalitäten und der Kriegsziele, Stuttgart 1917.
8
J. LAMBERT, De verspreiding van Nederlandse literatuur in Frankrijk: enkele beschouwingen, in: Ons Erfdeel 23 (1980), p. 74–86, hier p. 77–78.
9
CONSCIENCE, HENDRIK – L’avare. Vertaald door: LÉON WOCQUIER, 1. editie, Œuvres
complètes, 42, Paris, M. Lévy frères 1877.
10 J. LAMBERT, De verspreiding van Nederlandse literatuur in Frankrijk: enkele beschouwingen, p. 74–86, hier p. 76.
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1893

Conscience, Hendrik 1893. Škrtac / De gierigaard (1852). Vertaling
van J. Zorić. Zagreb.

1906

Conscience, Hendrik. 1906. Flandrijski lav / De Leeuw van Vlaanderen (1838). Vertaling van August Harambašić. Zagreb.

1915

Couperus, Louis. 1915. Sudbina / Noodlot (1891). Zagreb.

Wat de culturele contacten met Kroatië betreft, die hebben in deze tijd bijna uitsluitend indirect – via Wenen en het Duits – plaatsgevonden. De eerste vertaler
van De Leeuw van Vlaanderen, August Harambašić (1861–1911), was een in Zagreb en Wenen opgeleide jurist die bekendheid zou verwerven als politicus,
schrijver, redacteur en vertaler van o.a. Gogol, Tolstoj, Shakespeare en Wilde.
Zijn politieke opvattingen – hij was aanhanger van de nationalistische hardliner
Ante Starčević11 – hebben hem kennelijk ontvankelijk gemaakt voor Consciences nationale pathos.
Indirecte culturele contacten gelden overigens ook voor Bosnië dat in die tijd
eveneens deel uitmaakte van de Dubbelmonarchie. Zo vinden we één enkel artikel terug van de hand van Pero Slijepčević,12 een Bosnische Serviër, germanist
en later hoogleraar Duits in Belgrado, die in 1910 in het in Wenen uitgegeven
tijdschrift Zora een artikel heeft gepubliceerd onder de provocatieve titel Jong
België.13 De aanleiding tot dit artikel was een enquête waarin de vraag gesteld
werd of België wel een eigen, nieuwe literatuur bezat. De Belgische staat bezat
in ieder geval aantrekkingskracht voor de naar zelfstandigheid en onafhankelijkheid hunkerende Balkanvolkeren.
Diplomatieke betrekkingen tussen Servië en Nederland werden pas tegen het
einde van de negentiende eeuw gelegd en reeds in 1903 verbroken naar aanleiding van de moord op de Servische koning Aleksandar Obrenović en zijn echtgenote Draga.14
Het enige letterkundige spoor in de negentiende eeuw is de Servische vertaling uit 1874 van een Duitse algemene literatuurgeschiedenis van Johann Scheer,
waarin een hoofdstuk was opgenomen over de Nederlandse literatuur. De vertaler van deze literatuurgeschiedenis was de befaamde Stojan Novaković (1842–
11

12
13
14

Ante Starčević (1823–1896) wordt tegenwoordig ook wel de Vader van de Kroatische
natie genoemd. Deze schrijver en politicus, medeoprichter van de Kroatische Rechtspartij, was een vurige tegenstander van de Dubbelmonarchie en voorvechter van een
onafhankelijk Kroatië. Zijn politieke redevoeringen waren echter ook vol chauvinistische en racistische uitspraken ten opzichte van Serviërs. Vandaar dat hij als ideoloog
gold van de fascistische Ustasja-beweging in WO II.
Van een aantal vertalers en auteurs heb ik geen persoonlijke gegevens kunnen achterhalen.
In analogie met Jong Bosnië, een revolutionaire beweging die zich inzette voor het
omverwerpen van het Oostenrijkse bewind in Bosnië, wat uiteindelijk in de aanslag
op de Oostenrijkse kroonprins in Sarajevo resulteerde.
De betrekkingen werden door Nederland verbroken omdat de troonopvolger uit de
dynastie Karađorđević het naliet de samenzweerders te bestraffen.
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1915), Servisch politicus, hoogleraar algemene literatuurgeschiedenis, academicus en vertaler van o.a. Myckiewicz.
2.2

Tweede fase

Na WO I en het oprichten van het Koninkrijk der Serviërs, Kroaten en Slovenen
– dat iets later tot Joegoslavië zou worden omgedoopt – werden de contacten met
Nederland en België geïntensiveerd, voornamelijk vanuit Zagreb en Belgrado.
Voor een hervatting en intensivering van de betrekkingen met Nederland maakten zich vooral Joegoslavische honoraire consuls in Nederland – met name Meinard Merens en later diens zoon Dirk – verdienstelijk. Voor de Nederlandse literatuur in vertaling leverde dat helaas weinig op. Hun belangstelling ging eerder
uit naar de schilderkunst. Ze hielpen bijvoorbeeld prins Pavle Karađorđević om
Nederlandse schilderijen te verwerven voor het door hem gesticht Nationaal Museum in Belgrado. De belangstelling van het Nederlandse bedrijfsleven zou echter nooit erg groot zijn: Joegoslavië behoorde – in tegenstelling tot bijvoorbeeld
Hongarije, Tsjechië en Polen – niet tot de traditionele Nederlandse belangensfeer. Met dat feit had al Dirk Merens vader, Meinard Merens, eerst Servische en
dan Joegoslavische honoraire consul, te maken.15
Er moet nog onderzoek gedaan worden naar de aard van de contacten en de
motivatie van de vertalers, waarvan sommigen onbekend zijn gebleven, of waarvan de namen vaak alleen met initialen zijn aangeduid.16 Wat hun keuze betreft:
naast Multatuli zijn het vooral Vlaamse auteurs (Streuvels, Timmermans) en actuele bestsellers (Fabricius). Vertaald werd er vanuit andere, vooral Duitse en
Franse, vertalingen. Opvallend is dat zelfs tijdens de bezetting in WO II vertalingen van Vlaamse auteurs bleven verschijnen, zowel in Zagreb als in Belgrado.
Vergelijk:
1920

Multatuli. 1920. Parabole / Ideën (1862–1877). [Onbekende vertaler].
Zagreb.

1923

Couperus, Louis. 1923. Zaljubljeni magarac / De verliefde ezel
(1918). Vertaling van Milan Draganić; illustraties Marijan Trepše.
Zagreb.

1930

Streuvels, Stijn. 1930. Sluga Jan / Knecht Jan (1902). Vertaling van
Desanka Anđelković en D. Marković. Belgrado.

15
16

J. NOVAKOVIĆ-LOPUŠINA, Srbi i jugoistočna Evropa u nizozemskim izvorima do
1918, p. 151–153.
Zie S. NIKOLIĆ, Drie Joegoslavische vertalers van Multatuli, in: Over Multatuli 30
(2008)/60, p. 48–61.
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1930

Fabricius, Johan. 1930. Djevojka s modrim šeširom / Het meisje met
de blauwe hoed (1927). Vertaling van M. Mire. Zagreb.

ca. 1930 Timmermans, Felix. (z.j.) Svinjče i druge priče o životinjama / Drie
dierenverhalen. Belgrado.
Streuvels, Stijn. (z.j.) Mala Pritske u velikom ratu / Prutske (1922).
Vertaling van B. G. Zagreb.
1936

Timmermans, Felix. 1936. Procesija / Landelijke processie (1924).
Vertaling van D. D. Zagreb.

1939

Multatuli. 1939. Max Havelaar ali nizozemska trgovska družba prodaja na dražbi kavo / Max Havelaar of de koffiveilingen der Nederlandsche Handelmaatschappij (1860). Ljubljana.

1942

Streuvels, Stijn. 1942. Žetva / De oogst (1901). Stijn Streuvels. Vertaling van M. Mladenović. Belgrado.

1943

Timmermans, Felix. 1943. Petar Bruegel / Pieter Bruegel (1928).
Vertaling van Slavko Batušić. Zagreb.

1944

Timmermans, Felix. 1944. Seljakov psalam; Devica Simforoza / Boerenpsalm (1935); De zeer schone uren van Juffrouw Symforosa, begijntjen (1918). Vertaling van Henrik Barić. Belgrado.

Er is diepgaand onderzoek nodig naar de receptie van deze vertalingen. Een buitengewoon interessante aanzet daartoe is het voorwoord van de onbekende vertaler van Multatuli’s Ideeën, waaruit het volgende citaat:
Op deze manier onderging hij [Multatuli] het natuurlijke maar toch tragische lot van
iemand die met de beste bedoelingen de kant van een ras kiest dat inferieur is ten opzichte van hem, zonder zich als haar politieke leider op te dwingen en zo zijn persoonlijke ijdelheid te bevredigen. [...] en hij heeft nooit begrepen hoewel hij over een
ongewoon scherp verstand en een grote eruditie beschikte, dat zijn eigen volk ook
zijn eigen belangen had en dat dat volk die belangen behartigd wilde zien.17

Een ander boeiend verhaal is het lot van de Servische wetenschapper Henrik Barić, befaamd comparatist en albanoloog, oprichter van de leerstoel voor albanologie aan de Filosofische faculteit van Belgrado, die in 1944 twee werken van
Timmermans heeft vertaald en in datzelfde jaar al zwaar geïntimideerd werd
door het nieuwe communistische bewind dat hem (ongegrond) van collaboratie

17

Mijn vertaling van het Kroatische origineel (Multatuli 1920, p. 4).
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beschuldigde. Samen met nog een zestigtal andere Servische hoogleraren is hij in
ongenade gevallen en ‘in naam van het volk’ van de universiteit verwijderd. 18
2.3

Derde fase

Het tweede Joegoslavië was – zeker na de breuk met Stalin in 1948 – open komen te staan voor invloeden uit het Westen. De contacten werden geïntensiveerd, mede dankzij het positieve imago dat Joegoslavië een tijdje als nietgebonden, multi-etnische en multiculturele staat genoot. Een grote bijdrage tot de popularisatie van het land heeft in Nederland A. den Doolaard geleverd. Wat de
Joegoslavische kijk op Nederlandstalige literatuur betreft, die blijkt vooral politiek te zijn geïnspireerd: geëngageerde, sociale thematiek genoot de voorkeur
van door de overheid gesubsidieerde staatsuitgeverijen. Vandaar vertalingen van
bijvoobeeld Uylenspiegel, Van den vos Reynaerde, Theun de Vries en Multatuli.
In deze fase blijkt er voor het eerst direct uit het Nederlands te worden vertaald (vaak nog wel met behulp van Duitse vertalingen): Mirko Košir en Janko
Moder in het Sloveens, Josip Tabak en Lela Zečković in het Kroatisch en Branko
Đukić in het Servisch. Voor het eerst houden zich ook vooraanstaande Servische
en Kroatische schrijvers en dichters bezig met Nederlandstalige literatuur, als
vertalers of als critici en recensenten: de Kroatische dichter August Cesarec, de
Servische schrijfster en critica Isidora Sekulić, de Servisch-Joodse kunsthistoricus Oto Bihalji-Merin, de Kroatische Nobelprijskandidaat Miroslav Krleža, de
Servische dichter en vertaler Ivan Lalić en de Servisch-Joodse schrijver David
Albahari.19 Een overzicht van vertalingen na WO II:
1945

De Coster, Charles.1945. Legenda o Ulenšpiglu i Lamu Gudzaku / De
legende van Uilenspiegel (1896). Vertaling van August Cesarec. Zagreb.

1946

De Coster, Charles. 1946. Til Ulenspigel / La légende d’Ulenspiegel
(1867). Vertaling uit het Frans van Živojin Vukadinović; voorwoord
O. Bihalji-Merin. Beograd.
Multatuli. 1946. Maks Havelar ili nizozemska trgovačka kompanija
prodaje na dražbu kavu / Max Havelaar of de koffiveilingen der
Nederlandsche Handelmaatschappij (1860). Vertaling uit het Duits
(Wilhelm Spohr) van Dr. Ivo Hergešić. Zagreb.

18
19

Zie P. ALEKIĆ, Cinkaroši sa akademskim titulama (‘Verklikkers met academische
titels’) in: Srpsko nasleđe, nr. 4 (1998), p. 30-31. Barić werd o.a. verweten dat hij
tijdens de bezetting verdacht veel Italiaanse auteurs had vertaald.
In het dagblad Politika van 4.9.1976 verscheen zijn vertaling van het verhaal Het Tillenbeest van Jan Wolkers onder de titel Prsata zver. Twintig jaar nadien verscheen
een tweede vertaling, in boekvorm, van mijn hand, onder de titel Muzara.
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Multatuli. 1946. (tweede uitgave) Max Havelaar ali nizozemska
trgovska družba prodaja na dražbi kavo / Max Havelaar of de
koffiveilingen der Nederlandsche Handelmaatschappij (1860). Uit het
Nederlands vertaald door Mirko Košir.20 Ljubljana.
1947

Multatuli. 1947. Saidja in Adinda – indonezijska pravljica / Saïdja en
Adinda. Vertaling van Mirko Košir. Ljubljana.

1952

Streuvels, Stijn. 1952. Žetva / De oogst (1900). Vertaald door M. Mladenović. – 2. uitg. Sarajevo.

1953

Lisac Rajneke / Van den vos Reynaerde. Vertaling van Strahinja K.
Kostić. Novi Sad.

1954

Vries, Theun de. 1954. Maćeha zemlja / Stiefmoeder Aarde (1936).
Vertaald door Marjan Bregant. Ljubljana.

1954

Doolaard, Anthon den. 1954. Nazad, more! / Het verjaagde water
(1947). Vertaald uit het Engels door Mila Drašković. Beograd.

1956

Frank, Anne. 1956. Dnevnik Ane Frank / Het Achterhuis (1947). Vertaald uit het Engels door Zagorka Lilić. Beograd.
Walschap, Gerhard. 1956. Hautekit / Houtekiet (1939). Vertaling van
Simonida Kocić en Aleksandar Mišić. Voorwoord door Bert Dekort.
Novi Sad.
Vries, Theun de. 1956. Rembrant / Rembrandt (1931). Vertaling van
Zlatko Gorjan en Josip Tabak. Zagreb.

1957

Velde, Jakoba van. 1957. Velika sala / De grote zaal (1953). Vertaling
uit het Duits van Bogomir Herman. Beograd.

1960

Velde, Anton van de. 1960. Neobični doživljaji ptića sovića: zabavna
knjiga za djecu / Woe's wondere wandel (1932).21 Vertaling uit het
Vlaams van Josip Tabak.

1962

Doolaard, Anthon den. 1962. Zemlja iza božijih leđa / Het land achter
Gods rug (1956). Vertaling uit het Engels van Milica Drašković. Subotica.

20
21

Volgens collega-vertaler Hergešić zou Košir toch ook de Duitse vertaling gebruikt
hebben. (I. HERGEŠIĆ, Književni portreti: novi izbor (‘Literaire portretten: een nieuwe
keuze’), Zagreb 1967, p. 344).
Voor zover ik weet is dit het eerste voorbeeld van vertaalde Nederlandstalige kinderen jeugdliteratuur in Joegoslavië.
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1963

Zemlja od mora oteta: izbor holandskih pripovedaka / Land afgedwongen van het water: bloemlezing Nederlandse verhalen. Keuze,
vertaling en commentaar van Vera Ilić; voorwoord van J. J.
Oversteegen. Beograd.

1964

Schierbeek, Bert. Gedichten. Keuze en vertaling van Dragoslav Andrić. Beograd.

1965

Flamanska poezija / Vlaamse poëzie. Keuze en vertaling van Dragoslav Andrić; voorwoord Karel Jonkhere. Beograd.

1972

Novije Flamanske pripovetke / Nieuwere Vlaamse verhalen. Keuze en
vertaling van Dragoslav Andrić; nawoord Karel Jonkhere. Kruševac.

1975

Conscience, Hendrik. 1975. Lav od Flandrije / De Leeuw van Vlaanderen [2. uitg.]. Rijeka.

1978

Daisne, Johan. 1978. Človek, ki se je dajal na kratko striči / De man
die zijn haar kort liet knippen (1947). Vertaling en nawoord van Janko
Moder. Murska Sobota.

1983

Meulenbelt, Anja. 1983. Sramu ni reč: osebna zgodba / De schaamte
voorbij. Een persoonlijke geschiedenis (1976). Vertaling van Janko
Moder. Murska.

1986

Oberski, Jona. 1986. Detinjstvo u logoru / Kinderjaren. Vertaling van
Anka Katušić-Balen. Zagreb.

1987

Mulisch, Harry. 1987. Atentat / De aanslag (1982). Vertaling van Marija Katičić-Horvat en Dragutin Horvat. Zagreb.

Onder de vertalers, waarvan velen zich alleen sporadisch met Nederlandstalige
literatuur bezighielden, komt men steeds dezelfde enthousiastelingen tegen. Ik
zal een paar van deze enthousiastelingen voorstellen:
Ivo Hergešić (1904–1977)
Deze Kroatische vertaler en hoogleraar vergelijkende literatuurwetenschap in
Zagreb heeft niet alleen Max Havelaar vertaald (via de Duitse vertaling van
Wilhelm Spohr), maar ook het eerste belangrijke essay over Multatuli
geschreven: ‘De man die zich de naam Multatuli had toegeëigend, was ondanks
al zijn tekortkomingen een maatschappelijke en literaire revolutionair die in menig opzicht zijn tijd ver vooruit was zodat zijn werken – om het met Stendahls
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woorden te zeggen – brieven leken die aan toekomstige generaties waren geadresseerd.’22
Mirko Košir (1905–1951)
Deze Sloveense politicus, publicist, hoogleraar en vertaler van o.a. Karl Marx en
Friedrich Engels is een van de tragische figuren uit de Joegoslavische cultuurgeschiedenis. Hij was communistisch, internationalistisch en antikolonialistisch georiënteerd – vandaar zijn keuze voor Max Havelaar. Bij de vertaling zou hij het
origineel en een Duitse vertaling gebruikt hebben. Over Multatuli schreef hij dat
het een man was die denken kon, die naar zijn gedachten handelde en die om zijn
gedachten leed.23 Door zijn politiek engagement belandde Košir menigmaal in
de gevangenissen van het vooroorlogse Joegoslavië. Tijdens WO II werd hij
door de Duitsers gevangengenomen en eerst in Dachau en daarna in Sachsenhausen geïnterneerd. Na de oorlog werd hij tijdens de titoïstische zuiveringen van
1948 gearresteerd en uiteindelijk naar het concentratiekamp op Goli otok gebracht, waar hij als gevolg van martelingen is overleden.
Josip Tabak (1912–2007)
Tabak, germanist en romanist qua opleiding, en journalist van beroep, had een romaneske carrière, waarbij hij kennelijk voor meerdere geheime diensten heeft gewerkt. Hij heeft in ieder geval meerdere malen gevangen gezeten vanwege zulke
aanklachten. Vanaf 1950 werkte hij als vertaler en lector aan een staatsuitgeverij
in Zagreb en later als zelfstandige vertaler. Van 1976–1980 was hij voorzitter
van de Kroatische PEN. Bij zijn vertalingen van de wereldliteratuur (naast Duitse
en Engelse vertaalde hij ook Portugese, Braziliaanse, Deense, Nederlandse en
Vlaamse auteurs) liet hij zich leiden door zijn eigen smaak en ontdekkingen.
Janko Moder (1914–2006)
Deze Sloveense publicist en redacteur was de eerste voorzitter van de Joegoslavische Bond van Literaire Vertalers. Tijdens zijn loopbaan als literaire vertaler
heeft hij meer dan 400 werken in het Sloveens vertaald, voornamelijk klassiekers
uit de wereldliteratuur. Voor zijn vertalingen van Nederlandstalige literatuur
werd hem in 1980 de Martinus Nijhoffprijs toegekend.
Dragoslav Andrić (1923–2005)
Andrić, een bekende Servische schrijfer, publicist, lexicograaf en schaakspeler,
is vooral bekend geworden door de vele bloemlezingen poëzie die hij samengesteld en vertaald heeft. Vooral zijn vertalingen van Ogden Nash waren enorm
populair. Hoewel in zijn biografie vermeld staat dat hij uit vele talen vertaalde,

22 I. HERGEŠIĆ, Književni portreti: novi izbor, p. 348.
23 Mijn parafrase van het Sloveense citaat uit het voorwoord van Koširs vertaling van
Saidja en Adinda (1947).
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onder andere uit het Nederlands, was hij het Nederlands niet machtig.24 Vermoedelijk gebruikte hij het origineel naast een Engelse vertaling.
Ranka Kuić (1925–2003)
Mevrouw Kuić was hoogleraar aan de Filologische faculteit van Belgrado
(anglistiek en Keltische studies), lid van de Welsh Cymraeg Academy en van de
Londense PEN, lid van de Servische Vereniging van Literaire Vertalers en vele
andere wetenschappelijke instellingen. Haar belangstelling ging vooral uit naar
Indoeuropese, voornamelijk Servisch-Keltische parallellen. Met het Nederlands
kwam ze in aanraking via haar vriendschap met de Nederlander Lucas Prins.25
Als resultaat van deze relatie ontstond een belangrijk boek voor de Servisch-Nederlandse betrekkingen: Onze volkspoëzie in de Lage Landen (1976).
Mila Drašković (1928)
Mevrouw Drašković, docente Engels aan de Filologische faculteit van Belgrado,
kwam in aanraking met de Nederlandse literatuur toen ze eind jaren vijftig als
ambassadeursvrouw in Nederland verbleef. Daar leerde ze onder andere Den
Doolaard kennen en vertaalde, met behulp van Engelse vertalingen, twee van
zijn romans.
Lela Zečković (1936)
Lela Zečković, dichteres en vertaalster, woont sinds 1960 in Amsterdam nadat ze
in 1959 met de dichter Hans Faverey trouwde. In 1984 werd haar de Lucy B. en
C.W. van der Hoogt-prijs uitgereikt voor haar in 1981 verschenen bundel gedichten Belvédère. Ze was een tijdlang medewerker van Revisor en doceerde
vertaalwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam.
Zoals bij de meeste biografieën te zien is, speelde een persoonlijk georiënteerde
motivatie een belangrijke rol, zeker bij de vertalers. Wat critici en recensenten
betreft ging het eerder om professionele (vaak germanistische) belangstelling:
–
–

24
25

de Servische slaviste en literatuurwetenschapster Jelena Šaulić publiceerde
in 1955 een recensie over Den Doolaards roman Het verjaagde water die
toen net in vertaling was verschenen;
de Servische germanist Strahinja Kostić publiceerde in 1964 een essay over
satirische elementen in Van den vos Reynaerde. In 1974 publiceerde hij zijn
vertaling (via het Duits) van Huizinga’s Herfsttij der middeleeuwen waarbij
hij ook een nawoord heeft geschreven;

Tijdens een bezoek aan het Derde Gymnasium in Belgrado, werd hij in het Nederlands aangesporken door mijn broer, toen scholier aan het genoemde gymnasium. Andrić keek hem verbluft aan en meed daarna ieder contact.
R. KUIĆ, Naše narodno pesništvo u Nizozemskoj, p. 14.
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–
–

2.4

de Kroatische germanist en literatuurwetenschapper Viktor Žmegač (1929)
heeft in zijn overzicht van de Germaanse literatuurgeschiedenis26 een
hoofdstuk opgenomen over Nederlandstalige literatuur;
de Servische schrijfster en redactrice Judita Šalgo (1941–1996) publiceerde
in 1985 een essay over vijf Vlaamse dichters.
Vierde fase

Pas vanaf 1987, het jaar waarin in Belgrado het eerste lectoraat Nederlands in
ex-Joegoslavië werd opgericht, is er sprake van een systematische, geïnstitutionaliseerde aanpak in de presentatie van Nederlandstalige literatuur en cultuur in
Joegoslavië. Het lectoraat werd opgericht mede dankzij de steun van het Servisch Instituut voor Internationale Samenwerking en de enige leerkracht werd Jelica Novaković-Lopušina, germaniste en toenmalige lectrice Duits aan de vakgroep Germanistiek van de Filologische faculteit in Belgrado. Twee jaar later
volgde een lectoraat Nederlands in Ljubljana (Slovenië) met Paul van den Heuvel als eerste lector. Dit betekent dat naast literaire vertalingen nu ook wetenschappelijke publicaties een impuls kregen. In 1988 werd de eerste Servische
Grammatica van het Nederlands gepubliceerd, in 1993 het eerste Basiswoordenboek Nederlands-Servokroatisch, in 1994 werd de eerste magisterscriptie in de
Servische Neerlandistiek verdedigd en in 1998 de eerste dissertatie.27
Ook vertalingen beleefden een enorme opbloei, mede dankzij een zeer getalenteerde eerste generatie bijvakkers, waarvan vooral Ivana Šćepanović28 genoemd moet worden met inmiddels meer dan dertig vertalingen in boekvorm. En
verder Jelica Novaković-Lopušina, Olivera Petrović van der Leeuw, Ana Stefanović, Marija Rac, Jelena Hilbrich en Vladimir Novaković. Een gedetailleerd
overzicht van Servische, Kroatische en Sloveense vertalingen van Nederlandstalige literatuur – van de hand van Mimica Marković, bibliothecaresse aan de Servische Academie van Kunst en Wetenschappen – is opgenomen in het Lexicon
van Nederlandse en Vlaamse literatuur.29
Het grootste aantal bijdragen verscheen in het in 1992 opgerichte Jaarboek
voor Nederlandstalige literatuur in vertaling – Erazmo. De redactie onder voorzitterschap van Jelica Novaković-Lopušina had zich tot doel gesteld, om de Ne26

27
28
29

V. ŽMEGAČ (red.), Književnosti njemačkog jezičnog izraza, skandinavske književnosti,
nizozemska i flamanska književnost: književnost na jidišu i madžarska književnost
(‘Germaanse literaturen, Skandinavische literatuur, Nederlandse en Vlaamse literatuur, literatuur in het Jiddisch en Hongaarse literatuur’), Zagreb 1977.
Voor een gedetailleerdere bibliografie van Jelica Novaković-Lopušina zie website
Nederlandistika Beograd, s.v. ‘Staf’.
J. NOVAKOVIĆ-LOPUŠINA, Ivana Šćepanović: vertalen als passie, in: Ons Erfdeel 2
(1997), p. 300–301.
J. NOVAKOVIĆ-LOPUŠINA, Leksikon holandske i flamanske književnosti (‘Lexicon van
Nederlandse en Vlaamse literatuur’), Beograd 2005.
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derlandstalige literatuur systematisch te presenteren met een goed overwogen
keuze van klassieke en hedendaagse teksten van alle genres. Verder richtten kleinere uitgeverijen zoals Prometej (Novi Sad), LutErazmo (Zemun) en Revision
(Belgrado), dankzij de Nederlandse en Vlaamse subsidiemogelijkheden gespecialiseerde reeksen op, waarin vertalingen van Nederlandstalige literatuur in
boekvorm ondergebracht werden.
Twee beslissende factoren stonden aan de wieg van deze opbloei. Ten eerste
het bestaan van instellingen, zoals het Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds, het Vlaams Fonds voor de Letteren en de Nederlandse Taalunie.
Zonder de financiële hulp van deze instellingen was het niet mogelijk geweest
om een in Servië vrij onbekende taal, cultuur en literatuur te introduceren. Hun
subsidiebeleid bepaalde voor een deel ook de keuze van de te vertalen werken en
auteurs. Om toch ook persoonlijke keuzes door te kunnen zetten grepen vertalers
naar het beproefde Oosteuropese middel: gratis vertalen om de vertaling gepubliceerd te krijgen.
Ten tweede bestond er een enorme motivatie en behoefte bij alle deelnemers
in dit proces om het cultureel embargo te doorbreken dat in 1992 door de internationale gemeenschap was opgelegd aan de inmiddels tot Klein-Joegoslavië gekrompen federale staat. Het zou een afzonderlijke studie waard zijn om het engagement en de receptie in dit tijdperk te onderzoeken. Als kleine illustratie moge
volgende episode dienen. In de winter van 1993, naar aanleiding van Sinterklaas,
werd er ondanks stroomtekort en bittere kou een Nederlandse poëzieavond georganiseerd in een van de weinige katholieke kerken van Belgrado. Het voordragen
van de originele gedichten en de vertalingen gebeurde bij kaarslicht, onder begeleiding van een studentenkoor dat stoomwolkjes blies tijdens het zingen van het
werk van Orlando di Lasso. De Nederlandse en Belgische ambassadeurs tracteerden op speculaas en chocolade (die al maanden niet meer te koop was) en hielpen met een persoonlijke financiële bijdrage om de vertaalde gedichten in boekvorm te laten verschijnen: Kleine akte van geloof (1994).
2.5

Vijfde fase

In 2002 werd het Lectoraat Nederlands in Belgrado opgewaardeerd tot een Vakgroep Neerlandistiek met een twintigtal hoofdvakstudenten per jaar. Daardoor
was de voorwaarde geschapen voor een Servische wetenschappelijke Nachwuchs. Sinds het uiteenvallen van Joegoslavië is er helaas nauwelijks nog contact geweest tussen de universitaire centra van de voormalige deelstaten. Er bestaat dan ook geen officiële samenwerking tussen de verschillende afdelingen
neerlandistiek. Ook met betrekking tot de literaire vertalingen in Servië komen
nu nieuwe krachten in het spel: sinds 2008 levert elke generatie vierdejaarsstudenten een groepsvertaling als eindprestatie. Vorig jaar werd de vertaling van
het toneelstuk Flits! van Wim Geysen gepubliceerd dankzij financiële steun van
de Afdeling Neerlandistiek – vertalingen van Geysens werk bleken namelijk niet
in aanmerking te komen voor financiële steun van het Vlaams Fonds voor de
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Letteren. Als uitgever pro Deo biedt zich nu de Servisch-Nederlandse vriendschapsvereniging Arius aan, opgericht door twee Belgradose oud-studenten neerlandistiek.
Wat ondanks alle vooruitgang te wensen overlaat is de receptie van de Nederlandstalige literatuur. Dat ligt aan meerdere factoren. Ten eerste is door het uiteenvallen van de Joegoslavische boekenmarkt het afzetgebied vele malen kleiner
geworden. Kleine oplagen leveren geen winst op en lonen het investeren in promotie niet voor de uitgever die nu op eigen krachten moet zien te overleven. De
socialistische subsidieregeling behoort immers tot de verleden tijd. Ten tweede
zijn de meeste beroepen in Servië onderbetaald. Dat betekent dat de meeste journalisten niet meer doen dan wat nadrukkelijk van ze gevraagd wordt. Aangezien
Servische uitgeverijen niet op winst uit (kunnen) zijn met publicaties van Nederlandstalige literatuur en dus genoegen nemen met de ontvangen subsidie of met
een nulsaldo, zijn ze niet bijzonder geïnteresseerd in promotie. Vaak betekent
dat, dat het aan het enthousiasme van de vertaler overgelaten wordt of hij/zij iets
meer kan bewerkstelligen door persoonlijke inbreng of contacten. Om van de
Nederlandstalige literatuur een brand te maken zijn echter grotere investeringen
nodig en een vakkundige marketing.

3

Besluit

Een rode draad in dit verhaal over de geschiedenis van de neerlandistiek in ZuidSlavië blijkt het enthousiasme te zijn. Wat ook de motivatie daarachter is – persoonlijke (liefdes-)relaties, ambities, fascinaties of overlevingstactieken – het
blijkt een onmisbaar ingrediënt dat tot nu toe succesvol het hoofd heeft kunnen
bieden aan alle tegenspoed, zoals armoede, onkunde, desinteresse, oorlog en
boycot. Toch is het voor de komende generaties te hopen dat zij hun enthousiasme vruchtbaar kunnen verwezenlijken onder betere economische en politieke
omstandigheden. En indien niet, dan kunnen ze altijd nog een voorbeeld nemen
aan voorafgaande generaties en zich laten inspireren door de nieuwste wereldcrisis: er helpt niets beter tegen een dreigende depressie dan het vertalen van een
goed Nederlands boek!
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Summary
Institutionalised political and cultural contacts between the Western Balkans and
the Low Countries are of quite recent date, not starting until the second half of
the nineteenth century when Serbia was the first of the ex-Yugoslav nations to
gain independence and sovereignty. Since then we can distinguish five phases of
development in the publishing and promotion of translated Dutch and Flemish literature. The first of these lasted until World War I and the constitution of the
Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes (later to be renamed the Kingdom of
Yugoslavia), the second covered the interbellum, the third took place after World
War II, the fourth started with the foundation of the first lectureship in Dutch in
Belgrade and the fifth started with the inauguration of the first-ever Department
of Dutch Language and Literature in Belgrade. All of these phases have one
thing in common, however: it is mostly thanks to personal enthusiasm that Dutch
and Flemish authors have been – and continue to be – translated, published and
promoted here.

Zusammenfassung
Der institutionalisierte politische und kulturelle Kontakt zwischen dem
westlichen Balkan und den Benelux-Ländern ist noch relativ jung. Er entwickelte sich erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, als Serbien als
erstes Land der ex-jugoslawischen Nationen Freiheit und Souveränität erhielt.
Seitdem lassen sich fünf Phasen der Publikationsentwicklung und Promotion der
übersetzten niederländischen und flämischen Literatur unterscheiden. Die erste
hielt bis zum Ersten Weltkrieg und der Gründung des Königreichs der Serben,
Kroaten und Slowenen (später umbenannt in Königreich Jugoslawien) an; die
zweite umfasste die Zeit zwischen den Weltkriegen; die dritte begann mit der
Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg; die vierte hatte ihren Anfang mit der Gründung des ersten Lehrauftrags für Niederländisch in Belgrad und die fünfte begann mit der Errichtung des ersten Instituts für niederländische Sprache und
Literatur in Belgrad. All diese Phasen haben eine Gemeinsamkeit: Es ist überwiegend der persönliche Einsatz einiger weniger Personen der zur Übersetzung,
Publikation und Verbreitung niederländischer und flämischer Autoren führte und
führt.

MONA ARFS

Neerlandistiek in Zweden
1

Historische achtergrond

Door de vroege middeleeuwse handelscontacten met Friesland en de rijke Hanzesteden in het Nederduitse taalgebied, en door de toen al bloeiende contacten op
cultureel gebied werden de Scandinavische talen sterk beïnvloed door het Middelnederlands, het Fries en het Nederduits. De vroegste sporen vindt men in
plaats- en persoonsnamen.1
In de zeventiende eeuw stonden Nederland en Zweden in nauw contact met elkaar. Lodewijk de Geer (1587–1652) staat in Zweden bekend als de grondlegger
van de Zweedse industrie.2 Hij begon met een ijzergieterij die aan de basis stond
van de Zweedse ijzerindustrie. In 1641 werd hij in de adelstand verheven. De intensieve handelsrelaties tussen Zweden en vooral Amsterdam werden al gauw
uitgebreid met levendige verbindingen op het gebied van literatuur3, kunst, architectuur4 en wetenschap. Het Nederlands werd in bepaalde kringen veel gebruikt.
Aan het hof in Stockholm waren tijdens de zeventiende eeuw zo veel Nederlanders in dienst dat het Nederlands daar dagelijks zowel gesproken als geschreven
werd. Ook koning Gustav II Adolf (1594–1632) en zijn dochter en opvolgster,
koningin Christina (1626–1689), die veel kunstenaars en geleerden uit Nederland
naar Stockholm uitnodigden, beheersten de taal.
Aan het begin van de zeventiende eeuw werden ook Hollandse ingenieurs en
kooplieden door de Zweedse koning uitgenodigd om naar Göteborg te komen.
Zij moesten er aan de Zweedse westkust een sterke havenstad opbouwen. Er
werden grachten en huizen in Hollandse stijl gebouwd en het stadsbestuur van
Göteborg werd naar Amsterdams model georganiseerd. Meer dan de helft van de
raadsheren waren Hollanders en de notulen werden lange tijd in het Nederlands
1
2
3

4

Vgl. B. SUNDQVIST, Deutsche und Niederländische Personenbeinamen in Schweden
bis 1420. Beinamen nach Herkunft und Wohnstätte, Stockholm 1957.
Lodewijk de Geer werd geboren in Luik en was als koopman werkzaam in Amsterdam en Zweden. Hij was ijzer- en wapenhandelaar, en een belangrijke geldschieter
van de Zweedse regering.
Vgl. E. WRANGEL, Sveriges litterära förbindelser med Holland, särdeles under 1600talet. Lund 1897. (Nederlandse vertaling: De betrekkingen tussen Zweden en de Nederlanden op het gebied van letteren en wetenschap, voornamelijk gedurende de zeventiende eeuw, Leiden 1901.); Vgl. P.M. BOERDEN HOED, De Studie van de
Scandinavische invloeden op de Nederlandse literatuur, in: Neophilologus 36/1
(1952), p. 234–240.
Vgl. B. NOLDUS, Stadspaleizen en Buitenplaatsen. Nederlandse bouwkunst in Zweden. Palats och herrgårdar. Nederländsk arkitektur i Sverige. Zweedse vertaling
B. BOHLIN. Uitgegeven door de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden te
Stockholm 2002. Het ambassadegebouw in Stockholm is tot stand gekomen in opdracht van Louis de Geer.
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vervaardigd. Het Nederlands was een officiële taal en uiteraard de taal van de
handel in Göteborg. Met Göteborg als basis zeilden meer dan 1500 Hollandse
handelsschepen per jaar door de Sont naar de handelssteden langs de Oostzee.5
In de Zweedse archieven vindt men dan ook veel officiële documenten in het
Nederlands en verschillende academische disciplines hebben sindsdien de behoefte gehad om deze documenten te kunnen lezen. Toch zou het meer dan 200
jaar duren voordat het Nederlands een studievak aan de universiteiten werd. De
eerste academische belangstelling voor het Nederlands in Zweden had echter niet
met het Nederlands als bronnentaal te maken, maar met een groeiende belangstelling voor vergelijkend taalhistorisch onderzoek.

2

Germaanse filologie 1900–1960

Aan het begin van de twintigste eeuw groeide de wetenschappelijke belangstelling voor de Germaanse filologie in Zweden. Germanisten en scandinavisten aan
de universiteiten van Lund en Uppsala, en later ook aan die van Göteborg en
Stockholm, richtten zich op het Nederduits, Fries en Middelnederlands om een
belangrijke ontwikkelingsfase van het Zweeds en de invloeden van andere Germaanse talen op het Zweeds in kaart te brengen. Omdat de meeste onderzoekers
germanisten waren, werden de onderzoeksresultaten over het algemeen in het
Duits gepubliceerd. Enkele germanisten zijn van bijzondere betekenis geweest
voor de beoefening van de neerlandistiek in Zweden.
In Uppsala hield bijvoorbeeld professor Hjalmar Psilander (1869–1957) zich
als een van de eersten bezig met de studie van Nederduitse teksten.6 Aan zijn afdeling voor germanistiek in Uppsala werd in de eerste helft van de vorige eeuw
veel onderzoek gedaan, vooral naar Nederduitse, maar ook naar Middelnederlandse en Friese teksten.
In de jaren twintig publiceerde Nils Elis Wadstein (1861–1942) geschriften
over de Friese handelsbetrekkingen met het Noorden en over de Friese leenwoorden in de Scandinavische talen.7 Professor Wadstein was eerst werkzaam
aan de universiteit in Uppsala en daarna in Göteborg.
In 1926 vond de hoogleraar germanistiek in Lund, Erik Rooth (1889–1986),
zestien tot dan toe onbekende Limburgse minneliederen uit de dertiende eeuw in
de universiteitsbibliotheek te Lund.8 Zodoende werd Lund al snel het centrum
voor Nederduitse studies in Zweden. In 1944 werd er een Nederduits Genootschap
5
6
7

8

E. WRANGEL, De betrekkingen tussen Zweden en de Nederlanden op het gebied van
letteren en wetenschap, voornamelijk gedurende de zeventiende eeuw, p. 9.
Vgl. H. PSILANDER, Die niederdeutsche Apokalypse, Uppsala 1901.
Vgl. N.E. WADSTEIN, Friserna och forntida handelsvägar i Norden, in: Göteborgs
Vetenskaps- och Vitterhetssamhälles Handlingar. Följd 4, nr. 21 (1920). IDEM,
Friesische Lehnwörter im Nordischen, in: Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundets skriftserie, nr. 21, Uppsala 1922.
E. ROOTH, Eine westfälische Psalmenübersetzung aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts untersucht und heraugegeben, Uppsala 1919.
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opgericht om de studie van de Nederduitse taal, cultuur en literatuur van de oudste
tijden tot heden te bevorderen. Het Nederduits omvatte volgens de definitie van
het Nederduitse Genootschap ook de Hollandse, Vlaamse en Friese cultuurgebieden. De onderzoekers in Lund richtten onder leiding van Rooth in 1945 het
tijdschrift Niederdeutsche Mitteilungen op.9 Rooth interesseerde zich niet alleen
voor het historische Nederduits maar ook voor het moderne Nederlands. Hij gaf
zelf Nederlandse les aan gevorderde studenten Duits en ze mochten binnen hun
studie Duits een examen Middelnederlands of modern Nederlands afleggen.
Een van de eerste studenten die in Lund voor een examen modern Nederlands
heeft gekozen, was Kerstin Axberger (1911–1990) die later voor de Zweedse radio werkte en in de jaren zestig Nederlandse en Vlaamse literatuurprogramma’s
verzorgde.10 Een andere bekende student van Rooth was Gustav Korlén (1915)
die van 1952 tot 1980 hoogleraar Duits in Stockholm was en daar ook de studie
van het Nederlands bevorderd heeft.11 In Göteborg verwierven twee leerlingen
van Rooth leerstoelen Duits, te weten Torsten Dahlberg (1906–1996) van 1951
tot 197312 en diens opvolgster Märta Åsdahl Holmberg (1919–2008) van 1973
tot 1984.13 Beiden hebben zich in hun onderzoek ook beziggehouden met Middelnederlandse en Nederduitse teksten.

3

De eerste woordenboeken en leerboeken

Om de Nederduitse, Friese en Middelnederlandse teksten te kunnen bestuderen
werd een cursus Nederlands ten slotte een verplicht onderdeel van het universitaire curriculum Duits. Het onderwijs in het Nederlands werd in deze eerste periode in de regel gegeven door Zweedse germanisten en was bedoeld voor studenten in de germanistiek. Daarbij ging het vooral om leesvaardigheid, en daarnaast om de woordenschat en vormleer van het Nederlands.
Reeds in 1910 heeft Hjalmar Psilander in Uppsala een gastdocent Duits uit
Amsterdam, N.C. Stalling, in dienst genomen, om als moedertaalspreker ook een
cursus modern Nederlands aan gevorderde studenten Duits te geven. Stalling
stelde meteen in 1910 een leerboekje met klankleer, vormleer en literaire tekststukjes samen.14 Opvallend in zijn boekje is dat hij in het inleidende hoofdstuk
9
10
11
12

13
14

Niederdeutsche Mitteilungen, Uitgegeven te Lund 1945–1974.
Kerstin Axberger (geboren Berggren) verzorgde van 1965 tot 1966 radioprogramma’s
over Noordnederlands proza en van 1969 tot 1970 over Zuidnederlands proza.
Vgl. G. KORLÉN, Die mittelniederdeutschen Texte des 13. Jahrhunderts, Lund 1945.
Vgl. T. DAHLBERG, Brandaniana. Kritische Bemerkungen zu den Untersuchungen
über die deutschen und niederdeutschen Brandaan-Versionen der sog. Reise Klasse.
Mit komplettierendem Material und einer Neuausgabe des ostfälischen Gedichtes,
Stockholm 1958.
Vgl. M. ÅSDAHL HOLMBERG, Studien zu den niederdeutschen Handwerkerbezeichnungen des Mittelalters, Leder- und Holzhandwerker, Lund 1950.
N.C. STALLING, Holländsk språklära. Kortfattad kurs i nederländska språket och litteraturen, Stockholm 1910.
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over klankleer de lezer streng waarschuwt voor de Hollandse uitspraak, die naar
zijn overtuiging niet alleen onbeschaafd en slordig klinkt, maar ook illustratief
zou zijn voor het karakter van de Hollander. Opmerkelijk is verder dat in het literatuurdeel geen enkele Vlaming behandeld wordt. Uit aantekeningen in enkele
tweedehands exemplaren kan men verder opmaken dat de literaire teksten die als
illustratiemateriaal zijn opgenomen in het onderwijs, vooral ook vanuit een taalkundig perspectief behandeld werden.
Het eerste woordenboek Zweeds-Nederlands werd in 1907 samengesteld door
G. Ström, die Eerste Luitenant van het Nederlands Oost-Indisch leger was en
daarna docent aan de Koninklijke Militaire Academie te Breda.15 In zijn voorrede verantwoordt hij het woordenboek door de levendige handelsverbindingen
met Zweden en de rijke Zweedse literatuur te benadrukken. Ook wijst hij op de
behoefte van een toenemend aantal Nederlanders die naar Zweden trokken om er
gymnastiek en massage te studeren aan het beroemde Ling-Instituut in Stockholm16, dan wel om er kunsthandwerk aan de bekende kunsthandwerkschool bij
Nääs slot vlakbij Göteborg te studeren.17 Pas negen jaar later verscheen het Nederlands-Zweedse deel van Ströms woordenboek. Blijkbaar was de behoefte van
Nederlandse zijde om Zweedse teksten te kunnen lezen en onderzoeken het belangrijkst voor de Nederlandse uitgever.
Het is een interessante vraag of de rond 800 Zweedse studenten en geleerden
die tijdens de zeventiende eeuw naar Nederlandse universiteiten trokken om er te
studeren geen woordenboek nodig hadden.18 Het onderwijs vond weliswaar in
het Latijn plaats, maar voor de sociale omgang was het Nederlands onontbeerlijk. Hoe het ook zij, zonder lexikale hulpmiddelen ging het kennelijk ook. In ieder geval leerde iemand als koningin Christina goed Nederlands, denkelijk door
gesprekken met geleerden en kunstenaars aan het hof in Stockholm.

4

Buitenlandse lectoren 1947–1978

In een volgende fase van de neerlandistiek in Zweden neemt de wetenschappelijke belangstelling van taalkundigen voor oude Nederlandse teksten langzaam af
en de pragmatische belangstelling voor het moderne Nederlands neemt toe. Ook
het onderwijs richt zich meer en meer op modern Nederlands.
Moedertaalsprekende docenten werden in dienst genomen om les in Nederlandse taalvaardigheid, taalkunde, literatuur en cultuur te geven, en dat aan zowel
beginners als taalkundig geschoolde, gevorderde germanisten. Men hechtte er veel
waarde aan dat de docenten in het Nederlands moedertaalsprekers waren, maar ze
15
16
17
18

G. STRÖM, Zweedsch-Nederlandsch woordenboek, Gouda 1907.
Pehr Hendrik Ling (1776–1839) richtte in 1813 de Zweedse Hogeschool voor Gymnastiek op en was de grondlegger van de zogenaamde ‘Linggymnastiek’.
Nääs slot is een landhuis in rococostijl uit de negentiende eeuw, bekend om zijn
handwerkcentrum met kunsthandwerkopleiding en tentoonstellingen.
E. WRANGEL, De betrekkingen tussen Zweden en de Nederlanden op het gebied van
letteren en wetenschap, voornamelijk gedurende de zeventiende eeuw, p. 52.
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hoefden niet per se neerlandici te zijn. Zo was de genoemde Stalling, die enkele
jaren in Uppsala Nederlandse les gaf, eigenlijk leraar Duits in Amsterdam. In 1930
begon de sanskritiste Martha Muusses Nederlandse les te geven in Stockholm.
In 1947 werden de zogenaamde ‘buitenlandse lectoraten’ ingevoerd in Uppsala en Lund. Deze buitenlandse lectoren, gefinancierd met middelen van de
Zweedse universiteiten, werden telkens voor een periode van vier jaar benoemd
en dienden over een lerarenopleiding te beschikken. Afwisselend werd een Nederlander of een Vlaming benoemd.
Martha Muusses (1894–1981) die al sinds 1930 les gaf in Stockholm en sinds
1941 ook in Uppsala, werd in 1947 benoemd tot buitenlandse lector Nederlands
in Uppsala. Bij deze functie hoorde ook het onderwijs in Stockholm. In de periode 1944–1946 reisde ze ook naar Göteborg om les te geven. Toen Muusses in
1960 met pensioen ging werd ze opgevolgd door Jaap de Rooy (*1931), die zowel in Uppsala als in Stockholm werkzaam was en in 1970 naar Nederland terugkeerde.19 Louise van Wijk werd de eerste buitenlandse lector in Lund (1947–
1954). Na haar werden achtereenvolgens benoemd Viktor Claes (1954–1964),
Alexander Wethlij (1964–1971) en Wilfried Verhaert (1971–1974). Deze lectoren gaven ook les in Göteborg.
In 1961 werd het Nederlands in Göteborg een zelfstandig studievak, dat wil
zeggen, toegankelijk voor alle studenten en niet meer uitsluitend een verplichte
cursus voor gevorderde studenten Duits. Vijf jaar later, in 1966, vond dezelfde
ontwikkeling plaats in Stockholm. Veel studenten hebben sindsdien van de mogelijkheid gebruik gemaakt om een cursus Nederlands in hun kandidaats- of doctoraalexamen in te bouwen.
Van de buitenlandse lectoraten in Lund en Uppsala werden steeds meer lesuren afgebouwd ten gunste van de zelfstandige studievakken in Göteborg en
Stockholm. In 1974 werd ten slotte de neerlandistiek in Lund en Uppsala opgeheven. De buitenlandse lectoraten werden naar Göteborg en Stockholm verplaatst. Een voorwaarde daarbij was volgens de notulen van de onderhavige faculteiten dat de buitenlandse lectoren een aantal lesuren per week zouden blijven
geven aan gevorderde studenten Duits aan de universiteiten in Lund respectievelijk Uppsala.20
Deze tijdelijke buitenlandse lectoraten waren tamelijk onzeker en voorzagen
niet in de voor het vak Nederlands noodzakelijke continuïteit. Om die reden werden ze in 1978 opgeheven en in vaste universiteitslectoraten omgezet. In Göteborg werd in 1978 Gerrit Otterloo (*1932) benoemd en in Stockholm werd,
eveneens in hetzelfde jaar, Ingrid Wikén Bonde (*1943) als universiteitslector
aangesteld.

19
20

Jaap de Rooy (later Rooij) was tot 1991 werkzaam bij het Meertens Instituut in
Amsterdam.
Vgl. Dnr. 1847/74 G1, Dnr. 5188/74 E559, Språkvetenskapliga sektionen vid Lunds
universitet, 1974.
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Leerboeken en woordenboeken 1930–1960

In 1937 publiceerde Martha Muusses in Stockholm een beknopte grammatica die
tot in de jaren zeventig in het onderwijs gebruikt werd.21 Het boek behandelt klankleer, vormleer, woordvorming en syntaxis. In 1947 verscheen haar Nederlandse
literatuurgeschiedenis.22 Daarin neemt de Vlaamse literatuur uit de middeleeuwen
een belangrijke plaats in, maar de moderne Vlaamse literatuur wordt niet genoemd.
In 1946 werd het tweede Zweeds-Nederlandse woordenboek uitgegeven door
Petronella Maria Boer-den Hoed (1899–1973), hoogleraar scandinavistiek aan de
Universiteit van Amsterdam.23 In haar inleiding schrijft ze dat ze bij het samenstellen van het boek vooral studenten Zweedse literatuur voor ogen heeft gehad.
Daarnaast zouden vooral ook Nederlandse taalkundigen behoefte gehad hebben
aan een uitgebreid woordenboek. Zeven jaar later verscheen het NederlandsZweedse deel van dit woordenboek.

6

Universiteitslectoren 1978–2008

In 1978 werden, zoals vermeld, de tijdelijke buitenlandse lectoraten omgezet in
vaste universiteitslectoraten. Aanvankelijk hadden de universiteitslectoren uitsluitend onderwijstaken en geen verplichtingen op het gebied van het onderzoek.
In de jaren tachtig werd de taakbeschrijving van de universiteitslectoren aangepast, zodat ze naast hun onderwijsplicht ook de opdracht kregen om neerlandistisch onderzoek te verrichten. De Zweedse overheid stelt tegenwoordig als eis
dat lectoren Nederlands gepromoveerd zijn binnen het vak Nederlands en dat ze
een academisch examen pedagogiek hebben. Door hogere academische eisen te
stellen wilde men de kwaliteit en de status van het vak Nederlands verhogen.
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland respectievelijk van Onderwijs en Wetenschappen in België hebben sinds 1967 het onderwijs in Stockholm en Göteborg ondersteund door een toelage voor 128 lesuren per jaar aan
een assistente ter beschikking te stellen. Na de oprichting van de Nederlandse
Taalunie in 1980 werd deze instantie verantwoordelijk voor de subsidieregelingen. Sinds enkele jaren kunnen ook Erasmus-studenten van Nederlandstalige
universiteiten een toelage aanvragen om als student-assistent aan het onderwijs
in het Nederlands aan Zweedse universiteiten bij te dragen.
Een universiteitslector Nederlands heeft in Zweden tegenwoordig de volgende
drie taken:


basisonderwijs Nederlands: taalverwerving en taalkunde, literatuur en
cultuur;

21
22
23

M.A. MUUSSES, Kortfattad holländsk grammatik. Stockholm 1937.
M.A. MUUSSES, Hollands litteraturhistoria. Stockholm 1947.
P.M. BOER-DEN HOED, Zweeds Handwoordenboek. Eerste deel. Zweeds-Nederlands.
Den Haag 1946.
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onderzoeksvoorbereidend onderwijs in de neerlandistiek en;
neerlandistisch onderzoek in een interdisciplinair verband.

Er zijn inmiddels vier proefschriften voorgelegd door universiteitslectoren in
Zweden. Gerrit Otterloo promoveerde in 1982 aan de universiteit van Oslo met
een proefschrift op het gebied van het metrumonderzoek.24 Ingrid Wikén Bonde
promoveerde in 1997 in Stockholm met een Duitstalig proefschrift op het gebied
van het receptieonderzoek.25 Annika Johansson verdedigde in 2006 een in het
Zweeds geschreven dissertatie met een vertaalwetenschappelijke probleemstelling aan de universiteit van Stockholm.26 En Mona Arfs legde in 2007 aan de
universiteit van Göteborg een Nederlandstalige dissertatie over de woordvolgorde in werkwoordelijke eindgroepen voor.27
In 1998 werd de universiteitslector Gerrit Otterloo in Göteborg opgevolgd
door Mona Arfs en in 2008 werd de hoofddocent Ingrid Wikén Bonde in Stockholm opgevolgd door Annika Johansson.
Als gevolg van de specialisatie van de universiteitslectoren worden vertaalwetenschap en receptieonderzoek vooral ook bedreven aan de universiteit van
Stockholm, waar een promotiemedewerkster, Sara van Meerbergen, momenteel
bezig is met een literatuursociologisch en vertaalwetenschappelijk onderzoek
naar de vertaling van Nederlandstalige prentenboeken in Zweden.28
Naast het neerlandistisch onderzoek van neerlandici wordt er in Zweden nog
altijd tot op zekere hoogte contrastief onderzoek naar het Nederlands gedaan
door enkele germanisten, anglisten en scandinavisten die de wederzijdse invloeden tussen de Germaanse talen verder in kaart willen brengen.29

24
25

26
27

28
29

G. OTTERLOO, Het Achterberg-sonnet. Bijdrage tot de interpretatie van Achterbergs
sonetten. Göteborg 1982.
I. WIKÉN BONDE, Was hat uns dieser Gast wohl zu erzählen? oder Die Jagd nach
dem Nobelpreis. Zur Rezeption niederländischer Literatur in Schweden. (Mit einer
Bibliografie der Übersetzungen 1830–1995). Stockholm 1997 [Acta Universitatis
Stockholmiensis. Stockholmer Germanistische Forschungen, nr. 53].
A. JOHANSSON, Nederländskans komen och svenskans komma. En kontrastiv undersökning. Stockholm 2006 [Acta universitatis Stockholmiensis. Stockholm Studies in
Scandinavian Philology, nr. 40].
M. ARFS, Rood of groen? De interne woordvolgorde in tweeledige werkwoordelijke
eindgroepen met een voltooid deelwoord en een hulpwerkwoord in bijzinnen in het
hedendaags Nederlands, Göteborg 2007 [Acta Universitatis Gothoburgensis. Göteborger Germanistische Forschungen, nr. 49].
Voorlopige titel van het proefschrift van Sara van Meerbergen: Flamländska och nederländska bilderböcker i svensk översättning mellan 1995 och 2006 (‘Vlaamse en
Nederlandse prentenboeken in Zweedse vertaling tussen 1995 en 2006’).
Inger Rosengren, hoogleraar Duits (1972–1999), Lunds universiteit; Karin Aijmer,
hoogleraar Engels (1997–2007), Göteborgs universitet; SALT-corpusprojekt, Göteborgs universitet <http://spraakbanken.gu.se/salt/>.
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Recente woordenboeken en leerboeken

In 1996 verscheen bij Van Dale/Norstedts het Handwoordenboek Zweeds-Nederlands en Nederlands-Zweeds nadat er in Groningen een paar decennia aan gewerkt was, aanvankelijk onder leiding van Amy van Marken (1912–1995), en
later onder verantwoording van Godelieve Laureys en Hans de Groot. Dit woordenboek had lang op zich laten wachten, maar werd buitengewoon goed ontvangen.30
In 1971 publiceerden Jaap de Rooy en Ingrid Wikén Bonde in Stockholm een
contrastieve Nederlandse grammatica.31 Deze grammatica werd in 2005 herdrukt. In 2004 werd een basiscursus Nederlandse grammatica met oefeningen
uitgegeven door Mona Arfs in Göteborg.32 Deze cursus is bedoeld voor Zweedse
beginners. Omdat het boek veel oefeningen mét sleutel bevat, is het ook geschikt
voor zelfstudie. Enkele studenten leggen tegen het einde van hun studie inmiddels het examen ‘Certificaat Nederlands als Vreemde Taal’ af.

8

Huidige stand van zaken in Zweden

In Zweden maken de studenten neerlandistiek een zeer heterogene groep uit.
Door de toetreding van het land tot de Europese Unie in 1995 groeide de behoefte om het Nederlands te leren. Veel studenten maken daarbij gebruik van de mogelijkheid om een deel van hun opleiding aan een universiteit in Nederland of
Vlaanderen te volgen. Beroepsperspectieven zijn er bijvoorbeeld als vertaler
voor de Europese Gemeenschap in Brussel. Ook onderhouden Zweedse bedrijven meer dan ooit verbindingen met Nederlandse en Vlaamse bedrijven en er is
sprake van een duidelijke behoefte aan medewerkers die het Nederlands beheersen om de professionele relaties te bevorderen. Verder komen er tegenwoordig steeds meer Nederlanders naar Zweden om er te wonen en te werken en
veel nieuwe jonge gezinnen worden gevormd. De Zweedse partner en later ook
de kinderen willen niet zelden de Nederlandse taal, literatuur en cultuur studeren.
Aan de universiteiten van Stockholm en Göteborg kan het vak Nederlands als
hoofdvak van een bachelor functioneren. Studenten behalen 90 studiepunten op
het gebied van de Nederlandse taal en cultuur en de rest van de 180 studiepunten
wordt dan aangevuld met andere studievakken.
De Zweedse overheid stelt sinds de aanpassingen in het kader van de Europese Bolognastructuur de eis dat er tenminste twee gepromoveerde lectoren aan
een hoofdvak verbonden zijn. De lectoren dienen in het onderhavige vak gepromoveerd te zijn en moeten actief onderzoek verrichten. Door een intensieve
samenwerking wordt het probleem gecompenseerd dat er aan zowel de univer30
31
32

Van Dale handwoordenboek Zweeds-Nederlands/Norstedts svensk-nederländska ordbok, Utrecht/Antwerpen 1996.
J. DE ROOY/I. WIKÉN BONDE, Nederländsk grammatik, Stockholm 1971, 2005.
M. ARFS, Grundkurs i nederländsk grammatik, Visby 2004.
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siteit van Stockholm als die van Göteborg maar één lector is aangesteld. In
Noord-Europa wordt de samenwerking tussen de zeven universiteiten met een
Nederlandse afdeling bovendien versterkt door een actief docentenplatform dat
onder meer ook gastlezingen en conferenties organiseert.

9

Besluit

De neerlandistiek in Zweden werd aanvankelijk beoefend door Zweedse germanisten en taalkundigen die zich met vergelijkend taalonderzoek bezighielden. De
onderzoeksresultaten werden meestal in het Duits en vanuit een germanistisch
perspectief gepresenteerd. Het onderwijs in het Nederlands was een verplicht
bijvak voor gevorderde studenten Duits. Daarbij ging het vooral om leesvaardigheid en de aandacht ging in het bijzonder ook naar de vormleer en de woordenschat uit.
Langzamerhand groeide ook de belangstelling voor de Nederlandstalige literatuur en kwamen er steeds meer vertalingen op de markt. Tegen de achtergrond
van dit receptieproces groeide de belangstelling voor receptieonderzoek naar
vertaalde Nederlandse literatuur in Zweden.
De studie neerlandistiek in Zweden beperkte zich lange tijd tot taalverwerving
en vertaalonderwijs. Pas in de loop van de jaren tachtig werden Zweedse universiteitslectoren ook belast met een onderzoekstaak. Daardoor heeft zich de neerlandistiek in Zweden geëmancipeerd en kan zij niet langer als een zijtak van de
germanistiek, anglistiek of scandinavistiek beschouwd worden. Als zelfstandige
onderzoeksdiscipline heeft de Zweedse neerlandistiek vooral aansluiting gezocht
bij de intramurale neerlandistiek en de contrastieve linguïstiek.
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Summary
In the 17th century, Sweden had very lively business relations with Holland, and
the Dutch language was frequently used in Sweden, even at the Royal Court, but
it still took 200 years until Dutch became a field of study at the universities. At
the end of the 19th century, the Germanists at the universities of Uppsala and
Lund focused on the development of the Germanic languages, studying old
Frisian and Dutch texts and comparing them with German and Scandinavian
ones. For this reason, courses in Dutch soon became a compulsory part of the
academic study of German in Lund and Uppsala. The first dictionary was
published in 1907 and the first Dutch course book appeared in 1910. In the mid20th century, however, the study of historic Dutch gradually lost its importance,
and the pragmatic need to learn modern Dutch increased. In the sixties, Dutch
became an independent study subject at the universities of Stockholm and
Göteborg. Today students can choose Dutch as their major subject in bachelor
examinations, and the lecturers not only teach but also conduct research into the
Dutch language.

Zusammenfassung
Im 17. Jahrhundert hatte Schweden sehr lebendige Geschäftsbeziehungen mit
den Niederlanden und das Niederländische war in Schweden eine vielgesprochene Sprache, sogar auch am Königshof. Aber es dauerte dennoch 200
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Jahre, bis Niederländisch ein Studienfach an den Universitäten wurde. Ende des
19. Jahrhunderts konzentrierten sich die Germanisten der Universitäten Uppsala
und Lund auf die Entwicklung der germanischen Sprachen, studierten altfriesische und niederländische Texte und verglichen sie mit deutschen und skandinavischen. Aus diesem Grund wurden Kurse auf Niederländisch bald obligatorischer Bestandteil des Germanistikstudiums in Lund und Uppsala. Das erste
Wörterbuch wurde 1907 herausgebracht, das erste niederländische Lehrbuch
erschien 1910. Mitte des 20. Jahrhunderts jedoch verlor das Studium der historischen Niederlandistik allmählich an Bedeutung, während die pragmatische
Notwenigkeit, modernes Niederländisch zu lernen, wuchs. In den 1960er Jahren
wurde Niederländisch ein eigenständiges Fach an den Universitäten von
Stockholm und Göteborg. Heute können Studierende Niederländisch als Hauptfach ihres Bachelor-Studiums wählen, und die Lehrenden unterrichten nicht nur
auf Niederländisch, sondern betreiben auch Forschung zur niederländischen
Sprache.

JANE FENOULHET

Onvaste disciplinegrenzen
Over de Londense leerstoelen 1919–1971
‘Since the end of the nineteenth century, historians have been attracted by a scientific, at times even positivistic, model of research. This model often involves borrowings from the social sciences. Historians stressing the importance of close working
relation with the social sciences may see fields such as literary criticism and philosophy as quite alien. The novel itself becomes little more than questionable ‚literary‘
evidence, and an interest in literature (or philosophy) that goes beyond narrowly documentary limits is a tell-tale sign that one is not really doing history.’1

Deze uitspraak van LaCapra kan dienen als samenvatting van de kern van mijn
interesse voor de verhouding tussen de academische vakken van geschiedenis en
literatuur in de twintigste eeuw. Sinds de uitspraak van LaCapra in 1985 is de afstand tussen de twee disciplines weer wat minder geworden. De disciplinaire
verschuivingen die ik door middel van deze casestudy van de Londense leerstoelen wil onderzoeken, zijn dus ook die tussen geschiedenis en literatuur.

1

Inleiding

Het vak neerlandistiek bestaat in Londen al sinds de tijd van de Eerste Wereldoorlog en werd in die tijd ook Dutch Studies genoemd. Toen ik in 1970 voor het eerst
in contact kwam met de neerlandistiek in Londen, waren er twee leerstoelen –
Dutch history en Dutch literature – aan twee verschillende instellingen, University
College en Bedford College, beide onderdelen van de Universiteit van Londen. De
motivatie voor dit onderzoek naar de geschiedenis van de twee leerstoelen en hun
onderlinge verhoudingen werd ingegeven door mijn observaties dat er de laatste
veertig jaar maar sporadisch intellectueel contact is geweest tussen de twee hoogleraren die zich allebei met de Lage Landen bezighielden.
Dit onderzoek poogt deze situatie te verklaren binnen de context van de geschiedenis van academische disciplines – of liever door middel van een genealogische benadering van disciplines. Hiermee bedoel ik een nauwkeurige, gedetailleerde analyse van het discours binnen een discipline en van discontinuïteiten.
Foucault (1969) beschrijft dit met de term l’archéologie du savoir. Foucault wil
weg van een geschiedenis die het verleden op een monumentale manier construeert, een voornemen dat sinds 1969 en vooral in de jaren tachtig een rol speelde
in vakinterne discussies. Door me op Foucault te beroepen plaats ik me buiten
die disciplinaire tradities. Dit onderzoek concentreert zich in eerste instantie op
de neerlandistische praktijk in Londen om vervolgens uitspraken te doen over de
1

D. LACAPRA, History and Criticism, Ithaca 1985, p. 117.
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grenzen tussen verschillende disciplines. Door dicht bij de discoursen te blijven
die de Londense hoogleraren op specifieke tijdstippen produceerden, wil ik meer
zicht krijgen op wat Foucault noemt: ‘l’incidence des interruptions’2 bij het continue opbouwen van kennis. Zulke onderbrekingen maken deel uit van een methode die ‘font apparaître plusieurs passés, plusieurs formes d’enchaînements,
plusieurs hiérarchies d’importances.’3 Zo hoop ik een gedetailleerd beeld te kunnen vormen over de neerlandistiek in Londen.
Op praktisch niveau waren mogelijke factoren die een invloed hadden op de
Londense situatie: de locatie van de leerstoel, de afbakening van de disciplines,
de persoonlijkheden, de persoonlijke en professionele interesses, de achtergrond
van de bekleders van de leerstoelen en hun beschikbare tijd buiten hun kerntaken. Om te beginnen zijn er de benamingen van de leerstoelen die een indicatie
geven van het vakgebied. In de beginfase heette het vak op beide instellingen
Dutch Studies. Toen er een docent taal- en letterkunde werd aangesteld, lijkt de
eerste hoogleraar Dutch Studies op University College zich steeds meer op het
vak geschiedenis te hebben gespecialiseerd. Op die manier ontstond een dynamische verhouding tussen literatuur en geschiedenis via de gemeenschappelijke
interesse voor het Nederlandse verleden. Het wetenschappelijke werk van drie
professoren zal nader worden bekeken en onderzocht op expliciete uitspraken
over disciplinaire kwesties en opvattingen. Het doel hiervan is het verschaffen
van inzicht in de mate van stabiliteit binnen de disciplines in de periode die voorafging aan de steeds duidelijker wordende disciplineafbakening na de Tweede
Wereldoorlog. Die drie hoogleraren zijn: Pieter Geyl, Gustaaf Renier en Theodoor Weevers.
Naast raadpleging van beschikbare biografische en autobiografische schetsen
baseer ik mijn onderzoek op het corpus van publicaties dat verschenen is tijdens
de Londense jaren van Geyl, Renier en Weevers. Dit betekent dat ik de colleges
buiten beschouwing laat in de veronderstelling dat hun intellectuele bijdrage aan
het vak via hun onderzoek en de hieruit voortvloeiende publicaties beoordeeld
kan worden. Het is ook zo dat aandacht voor het onderwijs een apart onderzoek
zou vergen met andere informatiebronnen die moeilijker te achterhalen zijn. Bovendien lijken de colleges tot de minder belangrijke bezigheden van de drie
hoogleraren te hebben behoord. In ‘Londen: de leerstoelen’, een hoofdstuk uit de
memoires van Ernst Kossmann, die Renier opvolgde als Professor of Dutch History, vertelt Kossmann dat hij dezelfde colleges gaf als zijn voorgangers, zelfs
gebruik makend van hun aantekeningen. ‘Dertig jaar! Zo lang had geen ‘special’
het in de hele universiteit volgehouden. Ik heb het nog een jaar aan twee studenten moeten onderwijzen, op basis, de hemel zij dank, van een keurig getikt en
hoogst interessant aperçu dat Renier voor zijn colleges gebruikte.’4 En Pieter
Geyl merkt in een brief aan Ernst Kossmann op al gauw te hebben beseft dat

2
3
4

M. FOUCAULT, L’archéologie du savoir, Paris 1969, p. 11.
IBIDEM.
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nieuwe publicaties de enige manier waren om mee te doen op het niveau van zijn
nieuwe Londense collega’s.5

2

Beknopt overzicht van de Londense neerlandistiek

De geschiedenis van de Londense neerlandistiek is aan de hand van het volgende
overzicht in kaart gebracht. De drie hoogleraren, die hier besproken worden, zijn
er eveneens in opgenomen. Het overzicht is gebaseerd op (auto)biografische
werken die nog niet getoetst zijn aan de institutionele archieven.
Dutch Studies/Literature op
Bedford College en later op
University College

Dutch Studies/History op
University College

1915 Department of Dutch Studies gegrondvest op Bedford College for Women (Jaarboek van de Maatschappij
der Nederlandse Letterkunde 1995:
122)

1919 Department / Chair of Dutch Studies opgericht aan University College
London

1919–1923 Pieter Geyl gaf colleges
Dutch Studies op Bedford College

1919–1936 eerste hoogleraar Pieter
Geyl
1920 Docent Nederlandse taal- en
letterkunde aangesteld (Kossman 1998:
142)

1923–1925 Pieter Harting leidde ‘de
afdeling neerlandistiek van de universiteit van Londen’ (Jaarboek van de
1936-1945 G.J. Renier, Reader
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1995: 122)
1945-1957 G.J. Renier, Professor of
Dutch History and Institutions
1924 ‘aparte leerstoel Nederlandse
(ibidem: 148)
taal- en letterkunde’ (Kossmann 1998:
142)
1957–1962 E.H. Kossmann, Reader in
Dutch History (ibidem: 138)
1925–1931 Geen gegevens beschikbaar
1962–1966 E.H. Kossmann, Professor
1931 Theodoor Weevers aanvaardde
of Dutch History (ibidem: 139)
‘lectoraat Nederlands’ (Jaarboek 1995:
122)
1966–1983 Koenraad Swart, Professor
1945–1971 Theodoor Weevers,
of Dutch History and Institutions
Professor of Dutch Language and
Literature (ibidem: 123)
5
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1971–1988 Reinder P. Meijer,
Professor of Dutch Language and
Literature
1983 Department of Dutch Studies
verhuist naar University College
London

1984–2001 Jonathan Israel, Professor
of Dutch History and Institutions
2001 Benjamin Kaplan, Professor of
Dutch History.

1988–2006 Reinier Salverda, Professor
of Dutch Language and Literature

3

De grens tussen literatuur en geschiedenis
begint zich af te tekenen

3.1

Pieter Geyl

Pieter Geyl (1887–1966) staat bekend als historicus, maar begon zijn academische loopbaan als hoogleraar Dutch Studies in Londen. Zijn publicaties in de periode 1919–1936 tonen aan dat hij deze benaming wilde waarmaken. Ook in zijn
inaugurele rede geeft hij dit ondubbelzinnig aan: ‘The department of which I am
to be called leader [...] has been purposely given a very comprehensive name.
Department of Dutch Studies, that is how it is described officially. This means
that it is not a chair of Dutch philology, or rather, it is that; but it is more. It is
also a chair of Dutch literature and a chair of Dutch history; the whole field of
Dutch civilization comes under its purview.’6
Hij begint zijn lezing met de constatering dat de Nederlandse letterkunde buiten Nederland geen bekendheid heeft en introduceert de poëzie van Henriëtte
Roland Holst bij zijn gehoor. Vervolgens gaat hij over tot de Nederlandse taal
met de mededeling dat Nederlands ook in België wordt gesproken evenals in
Zuid Afrika, hoewel in sterk veranderde vorm. Ten slotte beschrijft hij de ijkpunten in de geschiedenis van de Hollands-Engelse verhoudingen.
De bibliografie van Pieter Geyl tijdens zijn Londense jaren toont aan dat hij
zowel op letter- als geschiedkundig terrein actief was. Daarnaast schreef hij politiek geëngageerde werken als voorstander van de Groot-Nederlandse gedachte.
Hij publiceerde in de jaren twintig twee vertalingen van middeleeuwse Nederlandse literatuur: Lanseloet van Denemarken: A beautiful play of Lancelot of
Denmark:how he fell in love with a lady who waited upon his mother (1923?)7 en

6
7

P. GEYL, Text of Inaugural Lecture, delivered at University College London, on the
16th of October 1919. Bears the stamp: University of London (University and Bedford Colleges) Department of Dutch Studies.
Lanseloet van Denemarken: A beautiful play of Lancelot of Denmark: how he fell in
love with a lady who waited upon his mother, translated from the Middle Dutch by
P. GEYL. [s.l.] [1923?].
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Beatrijs: The tale of Beatrice (1927).8 In 1930 verscheen het eerste deel van zijn
Geschiedenis van de Nederlandsche Stam waarop in 1934 en 1937 nog twee delen volgden. Hoewel L.J. Rogier (1967) dit omvangrijke werk van Geyl in zijn
memoires wetenschappelijk noemt, blijkt het in werkelijkheid een tendentieus,
haast programmatisch boek te zijn, gemeten met de maatstaven van vandaag.
Geyl zegt in de inleiding: ‘Ik wil beproeven de geschiedenis van de Nederlandsche stam te schetsen. Onder de Nederlandsche stam versta ik alle volken en
volksgroepen voor wie het Nederlandsch de moedertaal is.’9 De herschrijving
van het nationale geschiedverhaal wordt door Geyl rechtstreeks in verband gebracht met de contemporaine politiek als hij in het voorwoord ‘in de eerste plaats
aan het Algemeen Nederlandsch Verbond’ zijn dank betuigt. Geyls interpretatie
van de Groot-Nederlandse gedachte heeft sterk nationalistische trekken: ‘Alleen
in Nederland heeft de Nederlandsche stam zich onder eigen soevereiniteit kunnen ontwikkelen en het Noord-Nederlandsche volk is daardoor in de moderne
tijd de drager bij uitnemendheid van zijn gemeenschappelijke beschaving geworden. Buiten Europa heeft ook alleen dat Noord-Nederlandsche volk voor de stam
vruchtbaar werk kunnen verrichten.’10
Naast zijn colleges op University College en op Bedford College had Geyl, volgens Rogier, de Nederlandse sectie van het Institute of Historical Research opgebouwd, die overigens nog steeds actief is. Hij bracht een groep academici bij elkaar die onder andere geïnteresseerd waren in de Nederlandse geschiedenis. S.
Bindoff, één van hen, vertaalde werk van zijn leermeester naar het Engels. The
Netherlands divided (1609–1648) verscheen in 1936.11 Het gaat hierbij vermoedelijk om een bewerking van deel 2 van Geschiedenis van de Nederlandse stam.
Geyls historische instincten blijken steeds revisionistisch te zijn geweest.
Zelfs zijn eerste boek uit 1924, Willem IV en Engeland tot 1748 dat Rogier als
een standaardwerk beschouwt, maar ook de daaropvolgende artikels gelden als
‘ontmythologiserende of, wil men, ontluisterende studies van Geyls hand, die
aan het beeld van de relatie Nederland-Oranje een kritische retouche [...] aanbrengen.’12 In tegenstelling tot de literaire vertalingen waren de geschiedkundige
werken voor een Nederlands en Vlaams publiek bedoeld.
Na 1920 werd Geyl in de gelegenheid gesteld zich op zijn historisch werk te
concentreren, want er was een docent in de taal- en letterkunde bijgekomen.13 En
vanaf 1924 gaf hij waarschijnlijk geen colleges meer op Bedford College waar
8
9
10
11
12
13

Beatrijs: The Tale of Beatrice, translated from the Middle Dutch by P. GEYL,
The Hague 1927.
P. GEYL, Geschiedenis van de Nederlandsche stam. Deel 1 (Tot 1609), Amsterdam
1930, p. 5.
P. GEYL, Geschiedenis van de Nederlandsche stam, p. 5.
P. GEYL, The Netherlands divided (1609–1648), translated by S. T. BINDOFF in collaboration with the author, London 1936.
L.J. ROGIER, Herdenking van P. Geyl (15 december 1887–31 december 1966), in:
Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde, Amsterdam 1967, p. 11.
E.H. KOSSMANN, Familiearchief, p. 142.
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inmiddels ook een leerstoel voor taal- en letterkunde ingesteld was, aldus Kossmann. Uit het In memoriam Professor P.N.U. Harting blijkt dat het hier om Pieter Harting moet gaan die in de jaren 1920–1925 aan de universiteit van Londen
een aanstelling had als Reader in Dutch.14 Het lijkt mij waarschijnlijk dat Kossmann zich vergiste in de rang van de aanstelling op Bedford College. Renier en
Weevers begonnen namelijk ook op een lagere rang en werden pas later tot
hoogleraar benoemd.15 Verder vermoed ik dat de taal- en letterkunde in 1924 uit
University College verhuisde. In ieder geval heb ik geen document gezien waaruit zou blijken dat de vakken taal- en letterkunde op University College tussen
1924 en 1983 bestonden. In 1983 verhuisde de zogenaamde Dutch Studies Department en daarmee de taal- en letterkunde van Bedford College naar University College, maar de leerstoel Nederlandse geschiedenis bleef op de afdeling geschiedenis, die sinds de jaren negentig van de vorige eeuw zelfs tot een andere
faculteit behoort, namelijk die van de historische en sociale wetenschappen.
Hoe verhoudt deze splitsing qua studierichting en instelling zich tot de wetenschappelijke praktijk? Een overzicht van de Londense carrière van Geyl in disciplinaire termen geeft aan dat de geschiedschrijving in zijn wetenschappelijke publicaties steeds belangrijker werd. Verder blijkt dat zijn Londense oeuvre als
geheel duidelijke restanten vertoont van de negentiende-eeuwse academische
cultuur waarin de geschiedenis deel uitmaakte van de letterkunde. In zijn opsomming van Geyls bijdragen wijst Rogier op het verschil tussen Nederland en Engeland in dit opzicht: ‘Meer, oneindig meer dan in de soliede [sic] Noordelijke
Nederlanden is het geschiedschrijven in Engeland in het oog van de natie een litteraire bedrijvigheid en in het daartoe gecreëerde atelier voelde deze Hollander
zich meer thuis dan in de vaderlandse timmermanswinkel.’16
Als ik hieraan toevoeg dat Geyl in de Londense jaren ook toneelstukken en
gedichten schreef en het culturele tijdschrift Leiding oprichtte, kom ik tot de conclusie dat we in de persoon van Pieter Geyl, de eerste hoogleraar Dutch Studies,
een academicus zien die het gehele gebied van literatuur, cultuur en geschiedenis
bestrijkt.
In vergelijking met de drie bekleders van de leerstoel op University College,
die ik persoonlijk meegemaakt heb, namelijk Koen Swart, Jonathan Israel en nu
Ben Kaplan, zou het verschil in vakbeoefening niet groter kunnen zijn. De verschuiving naar geschiedenis als hoofdbezigheid, die al merkbaar was bij Geyl,
lijkt zich nu voltrokken te hebben. Degenen die het vak sinds de jaren zestig bedrijven, begeven zich meer op het terrein van de sociale wetenschappen zoals
LaCapra constateert. Dit heeft tot gevolg dat literatuur-, taal-, kunst-, en cultuurhistorici, bijvoorbeeld op de taalafdelingen, buiten het geschiedkundige vakgebeuren gehouden worden. In een lezing die hij na de Tweede Wereldoorlog in
14
15
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Utrecht hield, bleek Geyls ontwikkeling voltooid: hij koos voor een ondubbelzinnige zelfpresentatie: ‘Ik ben historicus.’17
3.2

Gustaaf Renier

Nog meer dan Geyl vertegenwoordigt Gustaaf Renier (1892–1962) het traditionele negentiende-eeuwse beeld van de geschiedkundige als beoefenaar van de
prozakunst bij uitstek. Tijdens de Eerste Wereldoorlog begon hij zijn Londense
carrière als journalist voor een Nederlandse krant. In de jaren twintig en dertig
werkte hij voor verschillende Nederlandstalige kranten in de wereld. Ook vertaalde hij Nederlandse romans naar het Engels in samenwerking met Irene Clephane bijvoorbeeld de historische romans van Jo van Ammers-Küller en Koelie
van Madelon Székely-Lulofs. Ook publiceerde hij in 1931 een cultuurkritisch
werk over Engeland, The English: Are they Human?18 gevolgd in 1933 door de
semi-fictieve autobiografie He Came to England.19 Hieruit blijkt zijn bekwaamheid als verteller. Naast de literaire bezigheden studeerde hij op ‘postgraduate’
niveau geschiedenis aan de Universiteit van Londen, specialiseerde hij zich in diplomatieke geschiedenis en promoveerde hij volgens Kossmann in 1930 bij
Geyl.20 Renier werd in 1934 in eerste instantie aangesteld als docent Europese
Geschiedenis. In hetzelfde jaar verscheen zijn Great Britain and the establishment of the kingdom of the Netherlands, 1813–1815: a study in British foreign
policy.21 Twee jaar later, na het vertrek van Geyl, werd hij Reader, vermoedelijk
in Dutch history. Pas in 1944 mocht hij zich professor noemen.
Hoewel Renier tot 1957 in functie bleef, publiceerde hij maar twee nieuwe
boeken: The Dutch nation: an historical study en History: its purpose and method. Het eerste werd in 1944 in Londen uitgegeven namens het Netherlands Government Information Bureau. Tijdens het verblijf van de Nederlandse regering
in Londen gedurende de Tweede Wereldoorlog schrijft Renier het voorwoord dat
hij opent met de opmerking ‘This book was written while I was engaged on war
work.’22 Het onderdeel van de BBC dat zich bezig hield met oorlogswerk en op
gezette tijden ook in het Nederlands uitzond, was tijdens deze jaren gehuisvest in
Bedford College. Ook de Nederlandse regering opereerde vanuit Bedford College. Het ligt voor de hand dat Renier hierbij betrokken was. Kossmann maakt
hier dan ook melding van, maar dit gegeven moet nog bevestigd worden. In The
Dutch nation – geschreven met een literaire sensibiliteit – probeert Renier het
Nederlandse karakter te evoceren door middel van een synthetiserend en boeiend
17
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narratief. Het boek vertelt opnieuw het bekende verhaal van de wording van ‘the
Dutch Republic’ via de restoraties van Oranje tot en met ‘the kingdom of the Netherlands.’ Zodoende wil Renier het nationaal gevoel van de Nederlanders – ‘the
national consciousness of the Dutch’ – weergeven. Eén van de kopieën van The
Dutch nation die zich in de bibliotheek van UCL bevindt, draagt een stempel met
de woorden ‘For the use of H.M. Forces’ en werd misschien gebruikt als informatiebron voor degenen die de bevrijding van de Lage Landen voorbereidden.
Ook dit geschiedkundige werk geeft blijk van politieke betrokkenheid door ‘the
national consciousness of the Dutch’ als monarchistisch te classificeren. De
laatste regels van het boek lijken zich tot een specifiek publiek te richten: ‘Republicanism is dead in the kingdom of the Netherlands. It has been killed by the
wisdom and the courage of Queen Wilhelmina, who, by setting the example of
resistance to her oppressed people, crushed fascism and saved the consciousness
and identity of the Dutch nation.’23
Van wetenschappelijkheid is dus geen sprake. De geschiedschrijving gebeurt
vanuit een tendentieus standpunt. Daarbij wordt geen kritische blik op het Nederlandse politieke stelsel geworpen of een analyse van het Nederlandse natiebegrip
beoogd. Dit werk is geen onderzoek van een periode, onderwerp of figuur in het
verleden, maar het vertelt een nieuwe versie van een oud verhaal.
History: its purpose and method (1950), het laatste boek van Renier, is zelfreflectief en geschiedfilosofisch van aard. Als zodanig heeft het de ambitie om
vorm te geven aan het vak. Ook Pieter Geyl publiceerde in de laatste, internationale fase van zijn carrière beschouwingen over de historiografie. Het verschil
tussen deze twee neerlandistische historiografen ligt onder andere in de waardering voor hun werk. Geyl werd in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw wereldberoemd, terwijl Renier zo onder de negatieve ontvangst van zijn werk leed dat
hij zich terugtrok en niets meer publiceerde. In het kader van dit onderzoek zijn
sommige van Reniers ideeën over de aard van geschiedenis van belang, omdat
zij geheel nieuw waren en pas veel later gangbaar werden. Zo beweert hij dat
‘history is a story, nothing more and nothing less’.24 Verder gaat hij ervan uit dat
een geschiedkundige zichzelf nooit uit het door hem geschreven historische verhaal kan wegcijferen. Dit leidt tot de constatering dat een historiograaf zijn persoonlijke inzet of visie steeds kenbaar moet maken.25 Zijn conclusie luidt dat de
historicus een persoonlijke ethiek dient te ontwikkelen, die de integriteit van het
geschiedverhaal moet garanderen. Het boek verscheen in 1950 en hoewel de
tekst onmiskenbare trekken van zijn tijd vertoont, zoals blijkt uit opvattingen
over koloniale en sociale geschiedenis, denk ik dat Reniers visie op de geschiedschrijving pas veel later begrepen kon worden, toen geschiedfilosofen als
LaCapra en Hayden White het debat stimuleerden.
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Kossmann schetst Renier als ‘een bizarre persoon’, vol tegenstrijdigheden en
verklaart ‘dat het mij onmogelijk leek wijs uit hem te worden.’26 Ik concludeer
voorzichtig dat de totstandkoming van History: its purpose and method veel te
danken heeft aan Reniers originaliteit en literair gevoel. De negatieve ontvangst
van dit werk heeft daarentegen te maken met het feit dat Renier in conflict met
zijn tijd was, of op zijn minst op zijn tijd vooruitliep. Zijn opvatting dat geschiedschrijving uit het construeren van een verhaal bestaat, gaat gepaard met
kritiek op de academische context waarin hij werkt: ‘Most English historians
want to make it abundantly clear that they are not men of letters.’27 De positie
van Renier ten opzichte van de vakgrens tussen literatuur en geschiedenis is er
een van opzettelijke negering.
Uit deze twee case studies van de leerstoel Dutch Studies/Dutch History uit de
periode 1919 tot 1957 constateer ik dat de vakspecialisatie, zoals ik die ken sinds
de jaren 70, toentertijd nog niet had plaatsgevonden bij de leerstoelen Nederlandse geschiedenis. De negatieve receptie van Reniers laatste boek suggereert
dat die specialisatie in het vak als geheel verder gevorderd is. Literatuur speelde
een rol in het academisch leven van beide hoogleraren. Beiden maakten literaire
werken toegankelijk voor een Engels publiek, beiden schreven als onderdeel van
hun geschiedkundige praktijk en beiden beschouwden het schrijven van historisch proza als narratieve constructie. Buiten de universitaire werkzaamheden
hebben beide hoogleraren literatuur geproduceerd.
3.3

Literatuur met af en toe wat geschiedenis: Theodoor Weevers

De derde en laatste casestudy behandelt het werk van Theodoor Weevers die,
volgens zijn levensbericht in het Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde, in 1945 ‘de eerste houder van de leerstoel Nederlandse taal- en letterkunde in Engeland’ werd.28 Sinds 1931 werkte hij als docent op Bedford College. Daar verzorgde hij aanvankelijk alle cursussen Nederlandse taal- en letterkunde. Toen ik in 1970 bij hem studeerde, gaf hij alleen nog letterkundige colleges, zijn eigen academische specialisatie. Intussen had hij namelijk een kleine
vakgroep opgebouwd die de rest van het curriculum verzorgde. Weevers had
Nederlands in Groningen en Leiden gestudeerd, zijn kandidaats Engels in
Amsterdam behaald en vanuit Londen zijn promotie-onderzoek onder de leiding
van Albert Verwey gedaan.
In tegenstelling tot zijn geschiedkundige collega’s, Geyl en Renier schreef
Weevers zelf geen literatuur en journalistiek. Zijn academisch oeuvre sluit aan
bij de letterkunde, zoals die door zijn Engelse collega’s werd bedreven. De literaire werken staan bij hem centraal die hij van dichtbij bekijkt. Hieruit leidt hij
uitspraken af over hun vorm, inhoud en betekenis. De laatste dertig jaar van zijn
26
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carrière wijdde Theo Weevers aan de poëzie van Albert Verwey. Vanaf de jaren
50 publiceerde hij daar steeds grotere studies over. Het toppunt bereikte hij na
zijn pensionering met Vision and Form in the Poetry of Albert Verwey29 dat in
1986 verscheen. Als ik de drie titels van zijn monografieën op en rijtje zet: Vision and Form; Droom en beeld: de poëzie van Albert Verwey en Mythe en vorm
in de gedichten van Albert Verwey30 maakt deze academische preoccupatie een
haast obsessieve indruk en men vraagt zich af of er überhaupt een publiek bestond, zeker voor het Engelstalige boek.
Naast boeken en artikels over Verwey vervaardigde hij comparatieve studies.
Hier vergeleek hij aspecten van de Nederlandse literatuur met de Franse, Duitse of
Engelse, afhankelijk van de behandelde periode en de auteur. Zodoende heeft hij
over Nederlandse literatuur van alle perioden gepubliceerd, voornamelijk de Middeleeuwen, Renaissance, Gouden Eeuw en de twintigste eeuw. In de inleiding tot
zijn eerste artikel in het Engels, Coornhert’s and Chapman’s Odysses, an Early
and a Late Renaissance Homer geeft hij expliciet aan een bijdrage te willen leveren op het gebied van de vergelijkende letterkunde: ‘A comparison of two Renaissance versions of Homer [...] may therefore throw fresh light on some of the problems of comparative literature.’31 Nog innovatiever, echter zonder explicitatie, is
zijn vertaalonderzoek waarin hij de Engelse en Nederlandse verzen met de Griekse originelen vergelijkt. Zijn uiteindelijke conclusie ligt op de grens van cultuuren literatuurgeschiedenis: door middel van vergelijking werpt hij licht op de
overgang van gotiek naar renaissance in de Noord-Europese letterkunde.
Zijn publicaties in het Engels (met uitzondering van Weevers 1986) maken
duidelijk dat hij zich bewust was van zijn rol als culturele bemiddelaar. Dit blijkt
ook uit zijn belangstelling voor vergelijking en vertaalwetenschap. Sterker nog,
hij probeert Nederlandse letterkundige onderwerpen doorgaans te koppelen aan
actuele onderwerpen. Zo belicht hij in The poetry of the Dutch resistance
(1945)32 en in The idea of Holland in Dutch poetry (1948)33 de rol van cultuur bij
de vorming van een nationaal besef vlak na de Tweede Wereldoorlog.
In dit laatste korte betoog verenigt hij geschiedenis en literatuur met elkaar. In
Goethe and Holland (1949)34 spelen ook kunstgeschiedenis en receptiestudies,
die toen nog niet als zodanig bestonden, een belangrijke rol. Kortom, Weevers
negeert in die fase de grenzen tussen disciplines en laat zich leiden door zijn on29
30
31
32
33
34

T. WEEVERS, Vision and form in the poetry of Albert Verwey: poems from the Oorspronkelijk Dichtwerk, London 1986.
T. WEEVERS, Mythe en vorm in de gedichten van Albert Verwey: een inleiding tot zijn
poëzie, Zwolle 1965.
T. WEEVERS, Coornhert’s and Chapman’s Odysseys: an early and a late Renaissance
Homer, in: English Studies XVIII (1936), p. 145–152, hier p. 145.
T. WEEVERS, The poetry of Dutch resistance, in: The Modern Language Review XL/3
(1945), p. 197–204.
T. WEEVERS, The idea of Holland in Dutch poetry: an inaugural lecture delivered at
Bedford College for Women on 5 March 1947, Oxford 1948.
T. WEEVERS, Goethe and Holland, in: Publications of the English Goethe Society
XVIII (1949), p. 117–148.
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derwerp. Zijn interessantste werk in dit opzicht en tevens het boek met het
breedste bereik is Poetry of the Netherlands in its European Context 1170–1930,
verschenen in 1960.35 Het beoogde Engelstalige publiek bepaalt vorm en inhoud
van het boek. De tekst, die tegelijkertijd helder en informatief is, behelst verschillende vormen/onderwerpen van geschiedschrijving: Europese geschiedenis, culturele geschiedenis en literatuurgeschiedenis. Maar er is meer aan de hand. Het
boek bestaat uit twee delen, waarvan het tweede een omvangrijke tweetalige
bloemlezing gedichten bevat die zijn verhaal illustreren.
In The Idea of Holland in Dutch poetry doet Weevers iets heel interessants
met de moeilijke vraag over de rol van literair materiaal bij de geschiedschrijving. Zijn doel is een diachronische beschrijving van wat hij ‘the Idea of a nation’ noemt, in dit geval het idee van Nederland. Het geschiedkundige probleem
en een oplossing daarvoor formuleert hij als volgt: ‘It comes to this: however
extensive and profound the scholar’s knowledge of a nation in all its aspects may
be, his formulation of its Idea will be the outcome of conscious reflection on a
matter which affects his emotions; therefore his reasoning may contain an
irrational element of which he is unaware. [...] This is inevitable, and it does not
invalidate his results; but it does make us wish for evidence of a different nature
to supplement and check the results of scholarship. It seems to me that we
possess such evidence in that part of the national poetry which is concerned with
the Idea of the nation [...].’36
Het feit dat Weevers het nodig vond iets te zeggen over zijn subjectiviteit, die
hij een onbewust en irrationeel element noemt, toont indirect aan dat er destijds
ideeën van wetenschappelijke objectiviteit in omloop moeten zijn geweest.

4

Geen vaste grens tussen literatuur en geschiedenis

In mijn openingscitaat spreekt LaCapra over ‘questionable literary evidence’ in de
ogen van professionele historici. Bij Weevers hebben we te maken met literatuur
als bewijsmateriaal van kwalitatief andere orde dan resultaten van historisch onderzoek. Literatuur vormt bij hem een soort tegenwicht tegen het onbewust subjectieve. Ook Gustaaf Renier signaleert hetzelfde soort probleem van onbewuste
partijdigheid die resulteert uit het feit dat een historicus menselijk gedrag moet
kunnen begrijpen om het gedrag van historische actoren uit te kunnen leggen. ‘We
observe our own behaviour, and that of other people. Every man indulges in
introspection, but our introspection is often unsystematic and prejudiced. [...] We
must widen the scope of our survey of character as much as we can. The most
inspired reader of character remains tied to his own personality; the subjective
element can never be completely evicted from his judgement.’37
35
36
37

T. WEEVERS, Poetry of the Netherlands in its European context, 1170–1930, London
1960.
T. WEEVERS, The idea of Holland in Dutch poetry, p. 6.
G.J. RENIER, History: its purpose and method, p. 193, 195.
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In de visie van Renier geeft literatuur toegang tot de kennis die verzameld is
door grote denkers en die dus zijn oorsprong heeft buiten de persoonlijkheid van
de historicus. Aldus stelt literatuur de historicus in staat ‘to form fertile hypotheses about the habitual behaviour of individuals.’38
Van disciplinaire spanningen tussen de drie hoogleraren als individuen heb ik
geen spoor gevonden. Theo Weevers was door en door een letterkundige die na de
hierboven beschreven communicatieve periode na de Tweede Wereldoorlog academisch steeds geïsoleerder raakte en zich op het werk van één schrijver – Albert
Verwey – concentreerde. Eén keer in Poetry of the Netherlands citeert hij één van
Geyls vertalingen, A Beautiful Play of Lancelot of Denmark. In de eerste jaren van
zijn docentschap was het de taak van Weevers op Bedford College om ook aan
leerlingen van Geyl ‘de gehele Nederlandse taal- en letterkunde van alle tijdvakken te doceren.’39 Dus op het gebied van de colleges was de disciplinaire specialisatie waarschijnlijk al een feit. Dit gold echter niet voor het intellectuele leven van
de hoogleraren. Geyl had in Leiden Nederlandse taal- en letterkunde moeten studeren, omdat geschiedenis in die dagen alleen als specialisatie bestond.40
In conclusie is het onmogelijk de disciplinegrens tussen geschiedenis en literatuur vast te stellen. Die bestond blijkbaar wel op het gebied van de colleges,
maar het gedrukte werk van de hoogleraren laat een ander beeld zien. Bij zijn inauguratie als hoogleraar Dutch Studies kende Geyl geen grens. Later begon de
grenslijn zich echter duidelijker af te tekenen en beoefende hij beide vakken
naast elkaar. Renier begaf zich op beide terreinen tegelijk door zijn literaire manier van geschiedschrijving. Dit betekende dat hij in conflict kwam met de algemene verscherping van de grenslijn. Weevers staat op het eerste gezicht aan de
literaire kant van de lijn, maar sommige publicaties zijn interdisciplinair – de
grens tussen geschiedenis en literatuur is poreus geworden. In termen van genealogie is de gemeenschappelijk letterkundige oorsprong van de twee vakken nog
tot ver in de twintigste eeuw te zien. Hoewel de wetenschappelijke geschiedenis
na Weevers en Renier de boventoon voerde, is de literatuur niet lang weggeweest
als LaCapra haar in de jaren tachtig weer op de agenda zet.

38
39
40

IBIDEM, p. 197.
W. WOODS, Theodoor Weevers, p. 123.
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Summary
This investigation of the published work of three professors of Dutch Studies,
Dutch History and Institutions, and Dutch at the University of London in the
period between 1919 and 1971 is intended as a contribution to a genealogy of the
discipline of Dutch Studies. Its focus is on the development of the discipline by
the professors Geyl (1887–1966), Renier (1892–1962) and Weevers (1904–
1922), the role of history in Dutch Studies and the indistinct boundary between
history and literature. Both Geyl and Renier practised history and literature,
including creative writing, shifting towards history as their careers progressed,
whereas Weevers remained a literary scholar throughout. This study shows
increasing disciplinary specialisation in the twentieth century, but with a
persistent blurring of boundaries.

Zusammenfassung
Die Erforschung der Publikationen dreier Professoren für Niederlandistik, für
Niederländische Geschichte und Institutionen für Niederländisch, an der Universität London zwischen 1919 und 1971 soll einen Beitrag zur Genealogie der Niederlandistik als akademischer Disziplin liefern. Dafür werden in diesem Artikel
die Entwicklung der inhaltlichen Ausrichtung der Professoren Geyl, Renier und
Weevers untersucht. Dabei wird auch die Rolle der Geschichtswissenschaften
innerhalb der Niederlandistik thematisiert sowie die oft undeutliche Grenze zwischen Geschichts- und Literaturwissenschaft. Sowohl Geyl und Renier widmeten
sich der Geschichte und Literatur und sie betätigten sich beide literarisch, wobei
sie den Akzent im Laufe ihrer fortschreitenden Karriere allerdings immer mehr
auf die Geschichtswissenschaften legten. Weevers dagegen blieb stets Literaturwissenschaftler. In diesem Artikel wird die zunehmende disziplinäre Spezialisierung im Laufe des 20. Jahrhunderts dargestellt, die jedoch gleichzeitig immer wieder auch durch die Verwischung der Grenzen gekennzeichnet ist.

NIELS-ERIK LARSEN

De beginjaren van de studie Nederlands in Kopenhagen
De bekende Utrechtse taalkundige C.B. van Haeringen (1892–1983) vestigde in
zijn boek Netherlandic Language Research (1954) de aandacht op het feit dat het
Fries meer dan het Nederlands de belangstelling wist te wekken bij taalkundigen
buiten het eigen taalgebied.1 Wat de Universiteit van Kopenhagen betreft is dat
niet geheel onwaar: vooraanstaande hoogleraren Duits hebben substantiële bijdragen tot de frisistiek geleverd, ik noem hier alleen Herman Möller (1850–
1923), Peter Jørgensen (1899–1970) en Arne Spenter (1926–1977). In de meeste
gevallen hebben deze geleerden zich weliswaar hoofdzakelijk beziggehouden
met het in Sleeswijk-Holstein gesproken Noordfries. In het proefschrift van
Spenter echter wordt het Friese dialect op het Nederlandse eiland Schiermonnikoog beschreven.2 Later heeft hij tevens verschillende artikelen over het Westerlauwers Fries gepubliceerd.3
De eerste Deense taalkundige die zich beziggehouden heeft met de studie van
het Fries was Rasmus Rask (1787–1832), die in 1825 zijn Frisisk Sproglære
(Friese spraakkunst) uitgaf, een studie van het Oudfries die ook in het Nederlands (1832) en het Duits (1834) vertaald is.4 Rask schreef in deze jaren een
reeks descriptieve spraakkunsten over verschillende talen volgens nagenoeg eenzelfde methodisch stramien. Daarbij besteedde hij meer aandacht aan grammaticale systemen dan aan klankcorrespondenties. De vraag is of deze grammatica’s,
die meer weg hebben van een typologisch-klassificerende beschrijving dan van
een historisch-vergelijkende beschrijving, als voorstudies voor een groot aangelegde, vergelijkende grammatica waren bedoeld. Die is echter nooit verschenen.
Minder bekend is dat Rasmus Rask ook aan een Nederlandse grammatica
heeft gewerkt die echter onvoltooid is gebleven. Al in een brief van 19 maart
1811 vermeldt hij dat hij onder andere een Nederlandse grammatica voltooid
heeft, maar het manuscript is, naar het schijnt, niet bewaard gebleven. Bewaard
1
2

3

4

Vgl. C.B. VAN HAERINGEN, Netherlandic Language Research. Men en works in the
study of Dutch, 2nd ed., Leiden 1960. Voor het eerst verschenen in 1954, p. 4.
H. MÖLLER, Nordfriesische Beiträge aus dem Nachlass Herman Möllers. Bearb. und
hrsg. von P. JØRGENSEN, Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab. Hist.-filol. Meddelelser 24, nr. 1, København 1938; P. JØRGENSEN, Zu den sylterfriesischen Diphthongen ia und ua, in: Travaux du Cercle linguistique de Copenhague 1 (1945),
p. 22–47; P. JØRGENSEN, Über die Herkunft der Nordfriesen. Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab. Hist.-filol. Meddelelser 30, nr. 5, København 1946.
A. SPENTER, Der Vokalismus der akzentuierten Silben in der Schiermonnikooger
Mundart. Eine geschichtliche Studie des autochthonen westfriesischen Inseldialekts.
Kopenhagen 1968. Zie ook N.-E. LARSEN, Verzeichnis der Schriften von Arne Spenter, in: Scripta Frisica. Tinkbondel foar Arne Spenter. Grins 1979 (= Ús Wurk 28
(1979)), p. 207–209.
Zie over de Frisisk Sproglære: G.A. PIEBENGA, Een studie over het werk van Rasmus
Rask, in het bijzonder over zijn Frisisk Sproglære. Dissertatie, Groningen 1971.
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is daarentegen een aantal aantekeningen, die hoofdzakelijk in de jaren 1822–
1823 ontstaan zijn toen Rask in India verbleef om met een koninklijke beurs oude handschriften te verzamelen en de Oud-Indische taal te bestuderen. Uit onvrede met dit land en de hem antipathieke Aziatische samenleving heeft hij zich
volgens zijn dagboek als verpozing beziggehouden met het Nederlands. Een Nederlandse grammatica heeft hij nooit voltooid. Na zijn thuiskomst werd hij in
Kopenhagen bibliothecaris aan de universiteitsbibliotheek en hield zich bezig
met tal van andere talen waarover hij ook grammatica’s schreef, waaronder de
Friese spraakkunst. Toen hij in zijn laatste levensjaar eindelijk een aanstelling
aan de universiteit kreeg, was het als hoogleraar Oosterse talen en literaturen. De
bewaarde aantekeningen kunnen niet als het manuscript van een Nederlandse
grammatica beschouwd worden, maar bestaan hoofdzakelijk uit losse notities.
Het moet aangenomen worden dat Rask van plan is geweest een grammatica samen te stellen volgens de richtlijnen die hij in zijn andere grammatica’s toepaste,
maar slechts het gedeelte over het werkwoord is enigszins uitgewerkt. Het weinige dat er over Rasks studie van het Nederlands en zijn ontwerp voor een Nederlandse grammatica gezegd kan worden, is al door G.A. Piebenga behandeld en ik
zal me er hier verder niet mee bezighouden.5

1

Een academische opleiding Nederlands

Vanwege de verbindingen tussen Nederland en Denemarken aan het begin van
de twintigste eeuw waren er in Denemarken zeker mensen die het Nederlands
beheersten, maar er bestond geen academische opleiding Nederlands. Als je Nederlands wilde leren moest dat op eigen initiatief gebeuren. Voor personen buiten het academische bedrijf verscheen er het een en ander aan Nederlands lesmateriaal voor zelfstudie, onder meer een korte grammaticale schets door de Nederlandse vertaalster en sociaal werkster Margaretha Meyboom (1856–1927):
Vejledning ved Selvundervisning i Hollandsk (1897, ‘Handleiding bij de zelfstudie van het Hollands’)6, een beknopte grammatica en leesteksten van de schilderes en vertaalster Ingeborg Tvede (1870–1942)7, Margaretha Meyboom, Vejled5
6

7

Dossier Rask; G.A. PIEBENGA, Rasmus Rask’s studie van het Nederlands, in: Nieuwe
taalgids 66 (1973), p. 42–48.
Over Margaretha Meyboom zie L. DUYVENDAK, Meijboom, Margaretha Anna Sophia
(1856–1927), in: Biografisch Woordenboek van Nederland 5, 2002.
<http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn5/meijboom>
(geraadpl. 21.10.2008); L. DUYVENDAK/G. DIEDERIK, Margarethe Meyboom. Not
only a translator, in: S. VAN DIJK, I have heard about you. Foreign Women’s Writing
Crossing the Dutch Border. From Sappho to Selma Lagerlöf, Hilversum 2004,
p. 325–330. Meyboom is verder de auteur van Handleiding bij het zelfonderricht van
’t Deensch (Noorsch). Leiden 1896; als ook Deensche grammatica, herzien door E.
Gruno, Groningen 1938.
Over Ingeborg Tvede zie E. FABRITIUS, Ingeborg Tvede, in: S. HARTMANN (red.),
Weilbach. Dansk Kunstnerleksikon, 4. udg., deel 8, København: Munksgaard, Rosinante, p. 397.
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ning i Hollandsk (1906, ‘Handleiding Hollands’) en ten slotte een grammaticale
schets van Vilh. Ludvigsen (18801927) behorend tot zijn Hollandske læsestykker (1906, ‘Hollandse leesteksten’).8 Het woordenboek waaraan Vilh.
Ludvigsen jaren heeft gewerkt is nooit verschenen. Eerst ging de Deense
uitgever failliet, en toen het in 1913 eindelijk lukte in Gouda een Nederlandse
uitgever te vinden die bereid was om het woordenboek zonder subsidie uit te
geven, kwam het niet meer tot publicatie door het uitbreken van de Eerste
Wereldoorlog.9
Vilh. Ludvigsen had germanistiek gestudeerd, maar zag geen kans om zich in
zijn studie met het Nederlands bezig te houden. Hij moest op eigen hand proberen de nodige kennis op te doen. Hoe dat gebeurde is uit het voorwoord bij zijn
‘Hollandse leesteksten’ te zien: ‘Vroeg in de lente van 1903 heb ik me op de studie van het Hollands gestort. Helemaal op eigen hand en in volkomen stilte heb
ik verder gewerkt, maar in het begin vorderde het slechts langzaam; de middelen
waren beperkt, de boeken duur, en ik moest me hoofdzakelijk beperken tot de
weinige en relatief goedkope Duitse leerboeken. Intussen is het me duidelijk geworden dat ik – zou ik op dit gebied iets degelijks kunnen maken – vertrekken
moest, en al eind juli heb ik geld geleend, mijn rugzak gepakt, en 4 tot 5 weken
ben ik in Holland rondgezworven, te voet of met de tram. […] Na mijn thuiskomst ben ik weer aan de slag gegaan, elke cent die ik over had en meer dan dat,
heb ik aan boeken besteed, ik heb gelezen en heb gezwoegd, en het duurde niet
lang totdat ik me in het Hollands op mijn gemak voelde zoals in het Duits en in
het Engels (vertaling van de auteur: N-EL).’10
De academische neerlandistiek is in zekere zin begonnen toen de in 1917 voor
de militaire dienst opgeroepen germanist Louis L. Hammerich (1892–1975) naar
eigen zeggen bij een wapenbroeder zijn tabaksrantsoen voor een exemplaar van
de Camera obscura inruilde en vervolgens privé-lessen bij een Nederlandse za8

9
10

Al in 1835 verscheen NICOLAI HENRICH JÆGER, Hollandsk Grammatik eller Vejledning til med Lethed, at lære sig selv det Hollandske Sprog, efter P. Weilands Nederduitsche spraakkunst med nödvendige Forögelser og Hollandsk Læsebog, (Arendal
1835, ‘Hollandse grammatica of handleiding om zelf de Hollandse taal met gemak te
leren, volgens P. Weilands Nederduitsche spraakkunst met de nodige toevoegingen en
een Hollands leesboek’). Jæger (1780–1846), van geboorte Deens, die stadsvoogd in
Arendal (Noorwegen) was en dus een rechtenopleiding had genoten, is ook de auteur
van het eerste vertaalwoordenboek Nederlands–Deens–Noors, Hollandsk Lexicon for
Norske og Danske, hvori Professor Matthijs Siegenbeek’s Nye Retskrivnings-Ordbog
er lagt til Grund / Woordenboek der Nederduitsche en Deensche of Noorweegsche talen, waarin het woordenboek voor de Nederduitsche spelling van den hoogleraar
Matthijs Siegenbeek ten grondslage gelegd is (2 dln.), Christiania 1826–1831. Deze
werken zijn weliswaar in Noorwegen verschenen, maar dat feit was voor het gebruik
ervan ook in Denemarken van geen betekenis. Noors bestond in die tijd slechts als
gesproken taal: de schrijftaal was Deens. Het valt moeilijk te beoordelen in welk
omvang de werken van Jæger in Denemarken gebruikt werden.
Dossier Hammerich Tilg. 592, Ib. 1 (kps. 4). Brief van Vilh. Ludvigsen aan
L.L. Hammerich, Dragør 7 februari 1926.
V. LUDVIGSEN, Hollandske Læsestykker, København 1906.
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kenman nam.11 Dit is echter niet de hele waarheid, want al in zijn toen al ingeleverde dissertatie over de verstechniek van de Duitse dichters Heinrich Heine en
August von Platen had hij het Nederlands gebruikt om zekere van het Standaardduits afwijkende klemtoonpatronen bij Heine te analyseren.

2

Louis L. Hammerich

Al weinige jaren na zijn benoeming in 1922 aan de Universiteit van Kopenhagen
als hoogleraar Germaanse filologie begon Hammerich als eerste (hoor-)colleges
over het Nederlands te geven, en hij is ontegenzeggelijk degene die het Nederlands in het hoger onderwijs in Kopenhagen geïntroduceerd heeft. Ik wil om die
reden een summiere schets van Hammerichs leven en werk geven.12 Hammerich
werd geboren in Kopenhagen in 1892 en studeerde in 1915 af in de germanistiek.
Al twee jaar later leverde hij zijn proefschrift in, op dezelfde dag dat hij in het
huwelijk trad. In 1919 begon Hammerich als privaatdocent college te geven over
Duitse taal- en letterkunde, maar al in 1922, 29 jaar oud, werd hij benoemd tot
hoogleraar Germaanse filologie. Deze functie bekleedde hij – alleen onderbroken
door een jaar in Utrecht van 1946 tot 1947, waar hem de leerstoel Germaanse
filologie aangeboden was – tot zijn emeritaat in 1958. Hammerich doceerde
aanvankelijk zowel taal- als letterkunde, totdat hij en de andere hoogleraar Duits
in 1925 de onderwijstaken tussen elkaar verdeelden. Hammerich zou voortaan
alleen maar over taalkunde en de literatuur van de middeleeuwen en de renaissance doceren, wat hem er echter niet van weerhield om af en toe ook over
de nieuwere Duitse letterkunde te publiceren. In zijn colleges houdt Hammerich
zich vooral bezig met de traditionele filologische onderwerpen, zoals de Duitse
taalgeschiedenis en de oudgermaanse talen (Oudhoogduits, Oudsaksisch, Middelhoogduits, Middelnederduits, Vroegnieuwhoogduits) en de klassieke literatuur uit deze tijdperken (Gotfried von Straßburgs Tristanroman, Wolfram von
Eschenbachs Parzival, de gedichten van Walter von der Vogelweide, teksten van
Luther en andere schrijvers uit de vroegmoderne tijd). Met uitzondering van de
fonetiek geeft hij slechts incidenteel college over het hedendaagse Duits. Zelf beweerde hij dat dat niet echt zijn belangstelling had. Hammerichs onderzoek bestrijkt een zeer groot terrein. Naast de Duitse middeleeuwse filologie, in het bijzonder zijn levenslange studie van Der Ackerman von Böhmen van Johannes von
Tepl, houdt hij zich bezig met Middellatijnse filologie en geeft Latijnse mystieke
11

12

L.L. HAMMERICH, Fremmedordene og Chr. Møller. Dansk, Jysk og Hollandsk og
Tysk, lidt Japansk, mange fremmedord, Møller og – mig, in: L.L. HAMMERICH/
M. KJÆR-HANSEN/P. SKAUTRUP (red.), Festskrift til Christen Møller på 70-årsdagen
11. juni 1956, København 1956, p. 105–117.
Zie vooral de levensberichten: H. BACH, L.L. Hammerich, in: Det Kongelige Danske
Videnskabernes Selskab. Oversigt over Selskabets Virksomhed Juni 1976 – Maj 1977,
København 1977, p. 65–96 (met bibliografie); H. SCHULTINK, Louis Leonor Hammerich Kopenhagen 31 juli 1892 – Hørsholm 1 november 1975, in: Jaarboek van de
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1976–77 (1977), p. 50–62.
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teksten uit, formuleert theorieën over de Germaanse klankverschuiving, het
zwakke praeteritum en de Indo-Europese taalkunde (de laryngaaltheorie), de
verstechniek en de accentuatietheorie. Al in de jaren dertig krijgt hij belangstelling voor de Eskimotalen en verbreedt zijn kennis door uitgestrekte reizen door
Groenland en Alaska. Hij overweegt in 1943 naar het professoraat Eskimologie
te wisselen, geeft deze overweging echter op, maar blijft Eskimologische verhandelingen tot op hoge ouderdom publiceren.
De wetenschappelijke werkzaamheden van Louis Hammerich hebben zodoende een bijna onvoorstelbare breedte. Alleen de moderne linguïstiek, in het bijzonder de Kopenhaagse richting ervan, Louis Hjelmslevs zogenoemde glossematiek, stuit bij hem op weinig begrip. Hammerich heeft niet zo veel neerlandistische publicaties op zijn naam staan, toch is het Nederlands al in zijn eerste werken aanwezig, omdat hij vaak Nederlandse voorbeelden als illustratie gebruikt,
ook waar hij andere onderwerpen behandelt. Hammerich publiceert eind jaren
twintig overzichtsartikelen en recensies, onder andere over Kloekes Hollandse
expansie en M.J. van der Meers Historische Grammatik der Niederländischen
Sprache, die zeer gedetailleerd ingaan op het onderwerp en een groot inzicht in
deze onderwerpen laten zien. Samen met Martha Muusses geeft hij een
Hollandsk Grammatik (1930) uit. Hammerichs substantieelste bijdrage tot de
neerlandistiek is zijn overzicht over de Nederlandse invloed op de Deense taal in
het grootse verzamelwerk over de Nederlands-Deense betrekkingen, HollandDanmark I-II (1945), waarvan hij mede-uitgever was.13
Terug naar het Nederlandse onderwijs aan de Kopenhaagse Universiteit. De
Camera obscura die Hammerich in 1917 kreeg, heeft zijn uitwerking niet gemist. Toen Hammerich in het voorjaarssemester van 1925 zijn eerste sabbatical
leave kreeg, koos hij ervoor om naar Nederland te gaan. Hij en zijn vrouw leren
er Nederlands spreken en krijgen veel Nederlandse contacten.14 In het herfstsemester van 1926 kondigt Hammerich een college aan: ‘Grondbeginselen van de
geschiedenis van de Nederlandse taal’ (Grundtræk af det nederlandske Sprogs
Historie).15 Van deze datum af, herfst 1926, dateert het Nederlandse onderwijs
13

14

15

L.L. HAMMERICH, Sproget, in: K. FABRICIUS/L.L. HAMMERICH/V. LORENZEN (red.),
Holland Danmark. Forbindelserne mellem de to lande gennem tiderne, København
1945, deel II, p. 327–356; voor het overige zie de bibliografie in H. BACH, L.L. Hammerich.
Hammerichs vrouw, Clara Hammerich, werkte als vertaalster, onder meer vanuit het
Nederlands. Zie de levensberichten: W. PÉE, Clara Hammerich-Flensborg, Roskilde
12.6.1894 – Hilleröd 14.5.1972, in: Taal en tongval 25 (1973), 101–105; A. VAN
MARKEN, Clara Augusta Mathilde Hammerich-Flensborg. Roskilde 12 juni 1894 –
Hillerød 19 mei 1972, in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1973–1974 (1974), p. 77–82 en vooral de dubbelautobiografie van de echtgenoten:
L.L. HAMMERICH, Duo. Clara og Louis Hammerichs erindringer, København 1973.
De Lektionskatalog vermeldt weliswaar dit college al in het herfstsemester 1925. Op
de enveloppe waarin de nagelaten aantekeningen voor zijn college bewaard zijn, heeft
Hammerich echter 1926 II geschreven (Dossier Hammerich, Tilg. 592 III. 8 (kps.
27)). Ook op andere plaatsen geeft hij 1926 aan voor deze hoorcolleges (cf. Aarbog
1937–38, p. 171). Omdat de aangekondigde colleges in de Lektionskatalog soms af-
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aan de universiteit van Kopenhagen. De aantekeningen voor dit hoorcollege zijn
bewaard en bevatten een vrij gedetailleerde behandeling van Oud- en Middelnederlandse klankontwikkelingen, vormenleer, etymologie en een uitgebreide beschrijving van zijn geliefde accentuatieleer, die Hammerich al in zijn dissertatie
en in het in 1921 verschenen Zur deutschen Akzentuation behandelde waarbij hij
ook Nederlands materiaal had betrokken. Alles bij elkaar geen onoverkomelijk
onderwerp voor een breed georiënteerde oudgermanist.
Pas in het voorjaarssemester van 1927 komt het hedendaagse Nederlands aan
bod.16 Hammerich kondigt een college Nederlands aan op basis van M.J. van der
Meers Grammatik der neuniederländischen Gemeinsprache (Heidelberg 1923).
En in de herfst van 1927 komt eindelijk de Camera obscura opduiken ‘voor
enigszins gevorderde deelnemers’, de studenten dus die Van der Meers grammatica hebben doorgenomen. Er is in dit geval zeker niet sprake van een literair
werkcollege, maar Nicolaas Beets wordt gebruikt voor de oefening in leesvaardigheid en mondelinge taalvaardigheid. Dat blijkt uit een aantal vragen dat bij
Hammerichs aantekeningen ligt, niet altijd in geheel idiomatisch Nederlands, zoals bijvoorbeeld ‘Wie heeft Hildebrand bij zijn aankomst naar de stad D. afgehaald?’, ‘Waar is hij opgevoed worden?’ (tussen haakjes het juiste antwoord:
‘weeshuis’), ‘Welk vak heeft hij geleerd?’ (‘timmeren’) en ‘Waarom heeft hij dit
vak moeten verlaten?’ (‘te zwak’).

3

Uitbreiding van de staf

Hammerich zal in de komende jaren slechts met tussenpozen Nederlands doceren. Hij weet echter te bereiken dat dr. Martha A. Muusses van het ministerie
toestemming krijgt om als assistente Nederlandse les te verzorgen voor zowel
beginners als gevorderden. Martha Muusses (1894–1981), een gepromoveerde
indologe, geeft zowel grammatica als letterkunde, en Hammerich schrijft, zoals
al gezegd, samen met haar een nieuwe Nederlandse grammatica.17 Martha Muusses zal echter slechts gedurende twee semesters, het voorjaars- en najaarssemes-

16

17

gelast of gewijzigd zijn, en omdat er colleges worden gegeven die daar niet aangekondigd zijn, heb ik bij zulke discrepanties ervoor gekozen de Lektionskatalog niet te
volgen.
Al in het herfstsemester van 1926 kondigt Hammerich ‘eventueel een college Nieuwnederlands’ (‘efter nærmere Opslag eventuelt Øvelser over Nynederlandsk’) aan. Dit
lijkt gezien de collegebeschrijvingen van het daarop volgende semester niet verwezenlijkt te zijn.
M. MUUSSES/L.L. HAMMERICH, Hollandsk grammatik. København 1930. Over Martha A. Muusses zie het levensbericht van A. VAN MARKEN, Martha Adriana Muusses.
Purmerend 27 september 1894 – Laren 27 oktober 1981, in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1982–1983 (1984), p. 93–98 en
de bijdrage van M. ARFS in deze bundel. Cf. bovendien Lektionskatalog voorjaars- en
najaarssemester 1929; Aarbog 1928–29, p. 47.
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ter van 1929, in Kopenhagen les geven.18 Ze vertrekt daarna naar Zweden waar
ze al eerder geweest was, en waar ze een belangrijke functie zal vervullen als
lector Nederlands in Stockholm en Uppsala.
Hammerich moet na het vertrek van Muusses weer Nederlands doceren. Pas in
het najaarsemester van 1934 krijgt hij weer een assistente, namelijk drs. Annie
Holch-Justesen. Holch-Justesen zal les geven vanaf 1934 tot 1950, in het begin
zonder salaris, vanaf april 1938 echter met een jaarlijks honorarium van 1200
Deense kronen. Holch-Justesen is in 1902 geboren en studeerde in 1929 in Amsterdam af bij de R.C. Boer. Ze was van 1929 tot 1934 lerares Nederlands in
Amsterdam, heeft veel in Denemarken gereisd en ook Deense les verzorgd aan
de Volksuniversiteit van Amsterdam. In 1934 huwde ze een Deen en woonde
sindsdien in Denemarken. Over haar onderwijs is weinig bekend. Het voorhanden archiefmateriaal laat zien dat ze voor beginners verschillende keren The Linguaphone Conversational Course, Dutch heeft gebruikt. Holch-Justesen staat
bovendien bekend als auteur van een Nederlandse grammatica, in feite een herschreven uitgave van de grammatica van Muusses en Hammerich, maar zónder
de namen van de oorspronkelijke auteurs op het titelblad.19
Met de aanstelling van Annie Holch-Justesen als assistente wordt er sindsdien
continu Nederlands onderwezen aan de Universiteit van Kopenhagen. Hammerich schrijft in een brief van 24 maart 1937 aan de letterenfaculteit: ‘Deze hooren werkcolleges hebben geen lage opkomst gekregen. Bij hoorcolleges en bij
colleges voor beginners is het aantal deelnemers tussen de 25 en 50, bij colleges
voor gevorderden in het tweede semester geregeld 20–25, in het derde semester
10–15. Behalve met de magisteropleiding zijn de Nederlandse lessen nu orga18

19

Volgens de Lektionskatalog heeft Martha Muusses slechts in het voorjaarssemester en
het najaarssemester van 1929 les gegeven; uit het bewaarde materiaal is niet te zien
dat zij al in het najaarssemester van 1928 zou zijn begonnen. Hammerich schrijft in
een brief aan de faculteit der letteren van 24 maart 1937 (J.nr. 318/37, in Aarbog
1937–38, p. 171–173.) weliswaar dat Martha Muusses ‘in de jaren 1928 en daarna’
les zou hebben gegeven, maar dat ‘dat in 1931 stopte’. Dit moet een vergissing zijn,
want uit de Lektionskatalog blijkt niet dat Martha Muusses in de jaren 1928 en 1930–
1931 Nederlands doceerde. Hammerich schrijft in een ongedateerde brief uit 1934
aan het College van Bestuur dat het Ministerie van onderwijs in december 1928 goedgekeurd had dat Martha Musses in het voorjaarssemester Nederlandse les zou geven.
Vgl. Archief Universiteit Kopenhagen, Konsistorium. Journalsager 1910–1965, j.nr.
353 (1934). Zij kan daarom nauwelijks al in 1928 begonnen zijn hoewel ze in die tijd
al in Denemarken verbleef. Er is dus geen aanleiding de gegevens van de Lektionskatalog te betwijfelen.
A. HOLCH JUSTESEN, Hollandsk grammatik. København 1952. Het nog steeds leesbare hoofdstuk Klankleer is geschreven door de bekende fonetica Eli Fischer-Jørgensen
(19112010). Schultink (H. SCHULTINK, Nederlandse en Kopenhaagse grammatici
halverwege de twintigste eeuw (1945–1960), p. 261) schrijft dat hem, toen hij in de
jaren vijftig in Kopenhagen Nederlands doceerde, ‘geen enkele modernere beschrijving van het Nederlands[e] klanksysteem bekend [was].’ Eli Fischer-Jørgensen was
oorspronkelijk germaniste en leerlinge van Hammerich. Bij één gelegenheid, het najaarssemester van 1947, heeft ze een cursus Nederlandse fonetiek gegeven, vgl.
Lektionskatalog najaarssemester 1947.
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nisch verbonden met het verwante vak Duits, waar het toegestaan is om het voorgeschreven pensum dialectkunde te laten vervangen door Nederlands – een regeling waarvan een steeds groter aantal studenten gebruik maakt in de juiste erkenning dat ze profiteren van het feit dat ze door de Nederlandse taal toegang krijgen tot een helemaal zelfstandige literatuur. Ook op andere wijze zijn deze lessen – zoals talrijke kennisgevingen laten zien – plezierig geweest. Ze hebben ten
gevolge gehad dat Deense studenten in Nederland verblijven – en andersom. Er
zijn in het kader van de opleiding Duits scripties met een Nederlands onderwerp
geschreven; er zijn bovendien wetenschappelijke werken in voorbereiding.’20

4

Het lectoraat Nederlandse taal- en letterkunde

In april 1946 dient Hammerich een aanvraag in voor de oprichting van een lectoraat Nederlandse taal- en letterkunde, te bezetten door een geboren Nederlander en voorlopig voor drie jaar met de mogelijkheid van verlenging. Hammerich
geeft als reden voor de aanvraag aan dat zowel zijn tijd als zijn kennis te beperkt
zou zijn. Hij vervolgt: ‘Het is duidelijk dat de gehele studie nieuw leven zal worden ingeblazen en bredere kringen kunnen worden bereikt indien men – naast de
weliswaar bekwame, maar onvoldoende assistenthulp – over een moedertaalsprekende lector kon beschikken, die in zijn thuisland een volledige opleiding
neerlandistiek heeft genoten.’21
Hammerich vervolgt door te verwijzen naar de inspanningen van Nederlandse
zijde voor de studie Deens aan de Nederlandse universiteiten. Het Nederlandse
lectoraat werd echter pas drie jaar later in de staatsbegroting van 1949–1950 opgenomen. De vacature werd uitgeschreven op 17 januari 1950; op 21 maart 1950
waren er 13 sollicitaties binnengekomen.
De studie Nederlands krijgt nu zijn eigen voltijdse, enigszins vaste baan. Opmerkelijk is dat er tot nu toe geen opleiding Nederlands bestond als zelfstandig
vak; ik zal er later op terugkomen. Maar nu beginnen er – zoals te lezen is in de
nagelaten papieren van Hammerich – achter de schermen intensieve machinaties
om de juiste persoon voor het Nederlandse lectoraat te vinden. Er wordt intensief
gecorrespondeerd: de academische leraren van de respectieve sollicitanten
proberen hun kandidaat naar voren te schuiven en sommige sollicitanten brengen
een bezoek in Kopenhagen. Andersom voert Hammerich bij een bezoek in
Amsterdam gesprekken met zo veel mogelijk sollicitanten om een indruk van
hen te krijgen. Speciaal raadpleegt Hammerich de bekende taalkundige G.G.
Kloeke, hoogleraar in Leiden. Het probleem is namelijk dat de kandidaat die
Hammerich het liefst wil hebben – een leerling van Kloeke – nog niet afgestudeerd is en dàt net voor de bezetting van het lectoraat zal doen, terwijl er onder
de sollicitanten gepromoveerde personen zijn. Hoewel de vacature ook in België
20
21

Brief aan de Faculteit der letteren 24 maart 1937, in: Aarbog 1937–38, p. 171–173;
vertaling van de auteur.
Aarbog 1948–53, p. 213–215; vertaling van de auteur.
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uitgeschreven is, wenst Hammerich dat een Belg alleen maar zal worden benoemd ‘indien er geen goede Nederlander wordt gevonden’. Een gepromoveerde
kandidaat van de volgens Hammerich ‘katholieke provincie-universiteit in Nijmegen’ wenst hij niet, omdat die ‘zo sterk limburgs spreekt.’22 Kloeke steunt
Hammerich erin door fijntjes ook op de politieke overtuigingen van zekere sollicitanten te wijzen. Kloeke schrijft: ‘Onder de genoemde figuren zijn er enige,
waarbij buitenstaanders zich, ingeval van benoeming, even zouden kunnen afvragen: “hé, waarom juist die ‘kleur’”? Ik vermeld dat ‘pour acquit de conscience’ niet om daarmee iets ten nadele van deze personen of hun wetenschappelijke kwaliteiten te zeggen. De begaafdsten moeten in ieder geval vóór gaan.
Maar het betreft een factor, die bij ons nu eenmaal een grotere rol speelt dan in
Denemarken en in twijfelgevallen zou men in Kopenhagen da[a]romtrent althans
ingelicht willen zijn. Van algemeen standpunt valt er trouwens wel wat voor te
zeggen, dat men niet een persoon kiest, waarvan bij voorbaat valt te voorspellen, in welk ‘kamp’ hij na ommekomst van de Deense tijd terugvalt.’23
Wat de ‘kleuren’ en ‘kampen’ van Kloeke betreft: in één geval zegt hij van
een kandidaat dat hij misschien ‘van dezelfde ‘kleur’ als Teun de Vries’ is, dus
communist, en van een andere dat hij van een ‘diametraal tegenovergesteld’
kamp is. Voor beide ‘kampen’ geldt volgens Kloeke dat ze ‘geenszins representatief geacht kunnen worden voor ‘het’ Nederlandse volk.’
De assistente van de voorgaande vijftien jaar, Annie Holch-Justesen, kan volgens Hammerich niet in aanmerking komen als lector, omdat ‘de bedoeling met
het lectoraat niet is een reeds werkzame assistent te belonen, maar om bekwame
krachten uit het buitenland te laten komen.’24 De opvatting van Hammerich, die
door de voorzitter van de benoemingscommissie Johs. Brøndum Nielsen wordt
overgenomen, krijgt fervente tegenspraak van de bekende taalkundige Louis
Hjelmslev, met wie Hammerich in deze tijd een heftige strijd voert over diens
taaltheorie, de glossematiek. Hjelmslev brengt onder andere te berde dat uitsluitend de wetenschappelijke kwalificaties bepalend mogen zijn, niet of een sollicitant Nederlander of Belg is, noch dat een kandidaat uit ‘de hooggerespecteerde universiteit in Nijmegen’ komt. Hjelmslev veegt alle ‘lichtvaardige argumenten’ van Hammerich van de tafel en pleit ervoor dat de assistente Holck-Justesen
benoemd wordt. Hjelmslevs actie heeft echter geen succes: per 1 september 1950
wordt Hendrik Schultink (*1924) benoemd tot Nederlands lector en op 1 februari
1951 aanvaardt hij – drie weken na zijn doctoraal examen – zijn baan als Nederlands lector; hij zal er tot 1956 blijven. Gezien zijn verdere carrière, hij wordt later hoogleraar algemene taalwetenschap in Utrecht, was dat een keuze waarmee
22
23
24

Dossier Hammerich, Tilg. 592 IVc 2 (kps. 43), doorslag van brief van 24 maart 1950
aan G.G. Kloeke.
Dossier Hammerich, Tilg. 592 IVc 2 (kps. 43), brief 26 april 1950 van C.C. Kloeke
aan L.L. Hammerich.
De formulering in een brief van 16 mei 1950 van de voorzitter van de benoemingscommissie prof. dr. Johs. Brøndum-Nielsen aan de Faculteit der letteren. Een doorslag is bewaard in Dossier Hammerich, Tilg. 592 IVc 2 (kps. 43), vertaling van de auteur.
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men zeer tevreden kon zijn. Ook Schultink profiteerde naar eigen zeggen van het
voor hem ‘ongekend bruisende, linguïstisch leven in de Deense hoofdstad’, waar
de sessies van de Cercle Linguistique de Copenhague ‘het fascinerend optimum’
was.25 Hij wordt opgevolgd door W.M.H. Hummelen (*1928) die de functie vervult van 1956 tot 1958 en vervolgens door Geerte de Vries (1924–1990).

5

Een zelfstandige opleiding

De Universiteit Kopenhagen had dus nu na 25 jaar Nederlands onderwijs een
Nederlandse lector gekregen, wat nu ontbrak was een zelfstandige opleiding Nederlands. In het kader van de zogenoemde magisterkonferens, dat een meer onderzoeksgerichte opleiding met grote elasticiteit was, kon je zonder problemen
meer gespecialiseerde onderwerpen studeren. In een magisterkonferens Germaanse filologie waren talen als Gotisch, Fries, Nederduits verplicht, maar ook
Nederlands was dus mogelijk. Een studie magisterkonferens werd echter slechts
door een minderheid gedaan; de meerderheid volgde een lerarenopleiding die onderwijsbevoegdheid gaf in het voortgezet onderwijs (skoleembedseksamen) en
die opleidingen waren beperkt tot de vakken die in het voortgezet onderwijs gedoceerd werden. In een studie Duits moesten de studenten verplicht een Duits dialect studeren. Er bestond echter de mogelijkheid om in plaats van dit dialect
colleges Nederlands te volgen. Deze mogelijkheid bestond in de jaren zestig en
zeventig nog steeds, een regeling die door Nederlandstaligen altijd met een
schampere hilariteit bejegend werd vanwege de vermeende categorisatie van het
Nederlands als een Duits dialect. Maar al met al zijn veel Deense studenten Duits
op die manier in aanraking met de Nederlandse taal en literatuur gekomen. In
zijn rede bij de installatie van lector Schultink op 8 januari 1951 zei professor
Hammerich: ‘Het is van zeer grote betekenis […] dat degene die Duits als hoofdvak wil hebben, een bijzondere goede kennis van ten minste één dialect moet
hebben. Maar dit kan door Nederlands vervangen worden, en velen hebben in de
loop der tijd daarvan gebruik gemaakt. Dat is de manier waarop we een studie
Nederlands in de opleiding met onderwijsbevoegdheid in het voortgezet onderwijs (‘skoleembedseksamen’) naar binnen hebben kunnen smokkelen. Niemand kan zich een fijne [?] studie veroorloven zonder gedachte aan praktisch
profijt.
En helaas is onze leraarsopleiding eng. Rigoureus beperkt tot de vakken die in
het voortgezet onderwijs worden gedoceerd. Mijns inziens een onredelijke beperking – in Duitsland, Zweden, Nederland zijn in de lerarenopleiding vakken
toegelaten die niet direct in de school worden gedoceerd, bijvoorbeeld psychologie, kunstgeschiedenis, andere talen dan de schooltalen.
Dat zou ook hier best mogelijk kunnen zijn onder de conditie dat het hoofdvak
een schoolvak moet zijn en bijzonder grondig bestudeerd moet worden – want in
25

SCHULTINK, Nederlandse en Kopenhaagse grammatici halverwege de twintigste eeuw
(1945–1960), p. 258–259.
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zo’n geval wil de kandidaat zich zelf verder kunnen bekwamen voor het schoolonderwijs.
Ik ben ervan overtuigd dat we eens deze vrijheid zullen krijgen, maar voorlopig hebben we die niet, en dat is de voornaamste reden dat het lectoraat Nederlands aan de universitaire opleiding Duits verbonden is.’26
De vrijheid die Hammerich zich wenst komt echter pas vijf jaar later, namelijk
in 1956. In dat jaar wordt de zogenoemde cand.art.-graad (candidatus artium) bij
koninklijk besluit ingevoerd.27 Deze graad, die slechts aan de letterenfaculteiten
van de toen bestaande twee universiteiten in Kopenhagen en Aarhus behaald kon
worden, heeft, hoewel dat wettelijk niet vastgelegd is, dezelfde omvang als een
bijvak bij de skoleembedseksamen. De graad kan vrij gecombineerd worden met
elk hoofdvak van een universitaire opleiding binnen of buiten de letterenfaculteit, bijvoorbeeld ook met de rechten- en ingenieursopleidingen. Met het koninklijk besluit is de wettelijke basis gelegd voor de invoering van een bijvak dat wel
of niet in het voortgezet onderwijs wordt gedoceerd. De Universiteit Kopenhagen heeft zodoende sinds 1956 de mogelijkheid om een opleiding Nederlands in
te richten, weliswaar slechts als bijvak, en heeft sinds 1951 bovendien een Nederlandse lector. De precieze exameneisen moeten voor elk vak afzonderlijk uitgewerkt worden, wat ook in de daarop volgende jaren zou gebeuren.28 Nederlands heeft daarmee een vaste positie te midden van de andere vakken van de letterenfaculteit gekregen.

26
27
28

Dossier Hammerich, Tilg. 592. III b 7 (kps. 26). Manuscript Universitetsfagene Tysk
og Hollandsk (vertaling van de auteur).
Koninklijk besluit van 23 mei 1956 en ministeriële verordening van 25 mei 1956, vgl.
Aarbog 1953–1958, p. 388–395.
Het is helaas niet mogelijk gebleken de eerste studiegids (studieordning) in het in het
Rijksarchief gedeponeerde archief van de universiteit, noch in het archief van de letterenfaculteit terug te vinden.
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Summary
The Frisian language has been studied intensively in Denmark ever since Rasmus Rask started doing so, publishing his Grammar of the Frisian Language in
1825. It is a less well-known fact that Rask at one time also worked on a Dutch
grammar, which did not, however, progress further than a few preliminary sketches. Dutch was not taught as an academic subject at the University of Copenhagen until the professor of German, Louis L. Hammerich, took it up in 1926.
For many years Dutch was only an optional subject included in the curriculum of
German Studies. A full programme of Dutch Studies was not established until
after 1956, but a full-time lecturer was appointed as early as 1951. The article
describes the strategies underlying this appointment and the considerations
leading to the establishment of Dutch Studies as a course of studies with its own
curriculum.

Zusammenfassung
Seit Rasmus Rask begann, sich mit der friesischen Sprache zu beschäftigen und
1825 eine Grammatik des Friesischen veröffentlichte, wurde die friesische
Sprache in Dänemark intensiv studiert. Weniger bekannt ist, dass Rask auch an
einer niederländischen Grammatik arbeitete, die jedoch nicht weiter als bis zum
Entwurf einer Einleitung kam. Niederländisch wurde erst ab 1926 als akademisches Fach an der Universität von Kopenhagen unterrichtet, als Professor
Louis L. Hammerich es im Rahmen der Germanistik anbot. Viele Jahre gehörte
es lediglich zum fakultativen Studienangebot innerhalb des GermanistikStudiums. Bis 1956 wurde kein vollständiges Studienprogramm für die Niederlandistik erstellt, doch wurde bereits 1951 ein hauptberuflicher Dozent angestellt. Dieser Artikel beschreibt die dieser Berufung zugrundeliegenden
Strategien und Erörterungen, die auch zur Etablierung des Studiums der
Niederlandistik als selbstständiges Fach führten.

EDDY VERBAAN EN ROEL VISMANS

Modern Dutch Studies –
Peter King en de opkomst van Area Studies
1

Inleiding

In 1976 werd aan de universiteit van Hull een Institute of Modern Dutch Studies
onder leiding van Peter King (*1922) opgericht. Alhoewel het aanvankelijk een
onderzoeksinstituut was, ging vier jaar later ook een studierichting onder dezelfde naam van start. Het studieprogramma week af van de (destijds) traditionele
taal- en literatuurstudie zoals die bij andere moderne talen werd gedoceerd. Het
was een zogenaamd Area Studies-programma, waarin een bepaald geografisch
gebied vanuit een multi- of interdisciplinaire invalshoek wordt bestudeerd. In deze bijdrage onderzoeken we het ontstaan van deze Area Studies-aanpak in de
Britse neerlandistiek en de rol die Peter King daarbij heeft gespeeld. We beginnen met (een geschiedenis van) het algemene begrip Area Studies in een Britse
context en de toepassing ervan op moderne vreemdetalenstudies. Vervolgens
zullen we Kings ideeën in kaart brengen aan de hand van een aantal publicaties
en een interview.

2

Area Studies

Er zijn twee manieren om Area Studies te beschouwen. Enerzijds is het tot op
zekere hoogte te vergelijken met wat elders ‘Landeskunde’, ‘civilisation’ of
‘kennis van land en volk’ heet. Het gaat om het onderdeel van een vreemdetalenstudie dat zich richt op de historische, sociale en politieke aspecten van het
bestudeerde land (en dus niet op de culturele en talige aspecten). In de Britse
wetenschappelijke context krijgt dit typisch de vorm van een bespreking van geschiedenis en instituties (history and institutions). Deze vorm van Area Studies
dient als aanvulling op de verwerving van een vreemde taal die het hoofddoel
van de universitaire studie vormt. Taalverwerving en Area Studies worden in
zo’n scenario vergezeld van onderwijs in de literatuur (meestal gegeven in het
Engels) en de populaire cultuur (in de vorm van media studies of cultural
studies). In deze beperkte zin verwijst Area Studies dus naar een bijgerecht dat
wordt opgediend bij een hoofdschotel.
Area Studies in brede zin is daarentegen, zoals het in de jaren 60 en 70 zijn intrede doet in de Britse wetenschappelijke wereld, geen bijgerecht maar hoofdgerecht. Deze vorm van Area Studies was destijds een opwindend nieuwe benadering van een land of regio (area) die kon dienen als alternatief voor het verstofte
traditionele vreemdetalencurriculum dat nog altijd was gebaseerd op de studie
van de humaniora – het klassieke Grieks en Latijn – en dat bestond uit een inni-
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ge verstrengeling van passieve en op grammatica georiënteerde taalverwerving,
en literatuurstudie. Hoewel men nooit tot een sluitende definitie van Area Studies
is gekomen, lijken de combinatie van taalverwerving, letteren, sociale wetenschappen en een multi- of interdisciplinaire benadering de belangrijkste constituenten te zijn.1
Dat waren althans de uitgangspunten waarover de redacteurs van het Journal
of Area Studies, uitgegeven sinds 1980 door de toen pas opgerichte Portsmouth
Polytechnic (tegenwoordig University of Portsmouth), het eens waren. Hoewel
er in het eerste nummer alleen bijdragen waren opgenomen vanuit de economische wetenschappen, geografie, geschiedenis, politicologie en sociologie, beloofden zij dat in latere nummers ook taalkunde en literatuur aan bod zouden komen.
Denkend aan deze uiteenlopende disciplines uit de faculteiten der letteren en sociale wetenschappen, probeerden zij voorzichtig de grootste gemene deler te formuleren: ‘[...] it does seem that the emphasis is placed on a problem or on a particular approach to a problem involving several disciplines rather than on a single subject/discipline/science.’2
Toen het tijdschrift in 2003 werd omgedoopt tot het Journal of Contemporary
European Studies, constateerde de redactie in een reflectief openingsartikel dat
zij altijd de nadruk had willen leggen op taalverwerving: ‘One ingredient of the
area studies approach, which this Journal has consistently advocated, is the central position of foreign language acquisition in the teaching and research programmes covered by the subject. [...] There is no doubt that, with increasing
1

2

Over de betekenis en connotaties van het concept, zie onder meer: M. BASEDAU/
P. KÖLLNER, Area Studies, comparative area studies, and the study of politics.
Context, substance, and methodological challenges, in: Zeitschrift für Vergleichende
Politikwissenschaft 1 (2007), p. 105–124; R.J. ELLIS, Decentering Area Studies
(Academic papers, articles and case studies). Subject Centre for Languages,
Linguistics and Area Studies 2004; D.L. SZANTON (red.), The Politics of Knowledge.
Area Studies and the Disciplines (University of California International and Area
Studies Digital Collection 3), Berkeley 2002; Area Studies (Subject benchmark
statements). Quality Assurance Agency for Higher Education 2002; P.J. KATZENSTEIN, Area and Regional Studies in the United States, in: PS. Political Science
and Politics 34 (2001), p. 789–791; P.A. HALL/S.TARROW, Globalization and Area
Stusdies. When is too broad too narrow?, in: The Chronicle of Higher Education 44
(1998), p. 114–115. Eén van de grote vraagpunten bij een dergelijke samenwerking
tussen verschillende disciplines was en is welke benadering er wordt gekozen en hoe
aan de samenwerking invulling kan worden gegeven. Wordt er gekozen voor een
multidisciplinaire benadering, waarbij de verschillende disciplines ieder hun eigen
licht op de bestudeerde regio werpen en in principe dus naast elkaar opereren zonder
werkelijk te integreren? Of wordt er gekozen voor een interdisciplinaire benadering,
waarbij er juist wordt gestreefd naar integratie, waarvoor dan wel een gemeenschappelijke werkmethode moet worden ontwikkeld die een dergelijke geïntegreerde aanpak van de bestudering van een bepaald fenomeen mogelijk maakt? Door de problemen die dit oplevert – bijvoorbeeld door de epistemologische verschillen tussen de
betrokken disciplines – is Area Studies meestal multidisciplinair gebleven. Hierover:
R.J. ELLIS, Decentering Area Studies.
Journal of Area Studies 1 (1980), p. 1.
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proficiency in the foreign language, there is also an increasingly better, more
complex understanding of an ‘area’ qua state, region, locality. And conversely, it
can be argued that, without knowledge of the language, any proper understanding of the ‘area’ studied is precluded.’3
Daarbij werd echter onmiddellijk opgemerkt dat talenkennis en derhalve de
beschikking over bronnen in een vreemde taal niet ‘a consistent feature of scholarship in English-speaking countries’ is. De positie van taal en taalverwerving is
dan ook minder zeker dan het multi- of interdisciplinaire uitgangspunt van Area
Studies en is in de geschiedenis van het vakgebied regelmatig onderwerp van
discussie geweest. Soms ligt het zwaartepunt bij de letteren (vreemde talen en
geschiedenis), soms bij de sociale wetenschappen (politicologie, economische
wetenschappen en sociologie). Vooral in het laatste scenario hoort taalverwerving niet altijd tot het curriculum.
2.1

De Verenigde Staten

De oorsprong van dit toch enigszins vage concept kan worden gevonden in de
Verenigde Staten tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog.4 Daar was destijds
een grote behoefte aan officieren die konden communiceren met de bevolking
van de landen waar het Amerikaanse leger als bezetter of bevrijder aanwezig
was. Die behoefte aan praktisch ingestelde communicatoren met kennis van taal,
cultuur en samenleving verbreedde tot een behoefte aan diepgaande, wetenschappelijke kennis over bepaalde regio’s ten gevolge van de internationale ontwikkelingen: de dekolonisatie in Afrika en Azië en de dreiging van het communisme in Oost-Europa, de Sovjetunie en China in de context van de Koude Oorlog. Die noodzaak werd vooral acuut na de succesvolle lancering van de satelliet
Sputnik in 1957, toen Amerika zich realiseerde dat het een achterstand had op
Rusland en de angst voor de nationale veiligheid om zich heen greep. Kennis van
de verschillende regio’s in de wereld werd een zaak van nationaal belang. De
National Defence Education Act van 1958 stelde de studie van vreemde talen
zelfs in belangrijkheid gelijk aan de studie van de natuurwetenschappen. Daarbij
ging het om niet-westerse talen en culturen. Over West-Europa waren de meeste
Amerikanen immers naar verhouding redelijk geïnformeerd, bijvoorbeeld door
3
4

Editorial and introductory survey, in: Journal of Contemporary European Studies, 11
(2003), pp. 7–20, hier 9.
Over de ontwikkelingen in de Verenigde Staten, zie onder meer: R. GOODMAN/
A. BERLAN, The Future of Interdisciplinary Area Studies in the UK. A Source Document. University of Oxford, School of Interdisciplinary Area Studies 2005, p. 9–10
(samenvatting van een lezing door J. Coatsworth); J. BENDIX, Past imperfect and
future tense. Language and Area Studies programmes in the US, in: Journal of
Contemporary European Studies 11 (2003), p. 35–51; B. CUMINGS, Boundary Displacement. The State, the Foundations, and Area Studies during and after the Cold
War, in: M. MIYOSHI/H. D. HAROOTUNIAN (red.), Learning Places. The Afterlives of
Area Studies, Durham 2002, p. 261–302; V.L. RAFAEL, The cultures of Area Studies
in the United States, in: Social Text 41 (1994), p. 91–111.
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familiebanden, onderwijs op school of persoonlijk verblijf. Maar de wereld buiten de Verenigde Staten en Europa was zo goed als onbekend. Het middel om
die lacune aan te vullen vond men in het opzetten en subsidiëren van Area Studies aan een groot aantal universiteiten in de vorm van onderzoekscentra en studieprogramma’s.
De belangrijkste mijlpaal in de totstandkoming van wetenschappelijke Area
Studies was het rapport dat Robert B. Hall (1896–1975), een geograaf van de
universiteit van Michigan die zich had gespecialiseerd in het moderne Japan, in
1948 publiceerde onder de titel Area Studies: With Special Reference to Their
Implications for Research in the Social Sciences. In dit rapport zag hij de noodzaak van een ‘precise knowledge of all other lands and all other people’ en pleitte hij voor het institutionaliseren van Area Studies (als onderzoekscentrum en als
studieprogramma) uit bezorgdheid over het tijdens de oorlog ontwikkelde model
van ‘content without scientific principles’. Als de bakermat van Area Studies
noemde hij expliciet níet de Tweede Wereldoorlog, maar de studie van de klassieke talen met hun filologische focus op het oude Griekenland en Rome.
De overeenkomst tussen deze traditionele humaniora en de nieuwe Area Studies, aldus Hall, is dat zij beide nadruk leggen op talige competentie als sleutel
tot wetenschappelijk onderzoek. Het verschil is dat Area Studies zich richt op het
heden en het oude humanistische patroon – dat in de naoorlogse wereld niet langer voldoet – vernieuwt door samenwerking met de sociale wetenschappen, die
de wetenschappelijke methode moesten aanleveren en waarop dus grote nadruk
moest komen te liggen. Daarbij zag hij desondanks geen interdisciplinaire samenwerking voor zich, maar een multidisciplinaire, wat het mogelijk maakte om
de banden van een centrum voor Area Studies met de andere vakgroepen te behouden, doordat de verschillende disciplines herkenbaar bleven. Dit moest ervoor zorgen dat Area Studies geen geïsoleerd, maar juist een universiteitbreed
verschijnsel zou worden.5
2.2

Het Verenigd Koninkrijk

Net als in de Verenigde Staten werd ook in Engeland tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog de noodzaak gevoeld van een grondige kennis van de regio’s
van de wereld waar het koninkrijk belangen had.6 Lawrence Lumley (1896–
1969), de elfde graaf van Scarbrough, was de voorzitter van een commissie
(1944–1947) die naar aanleiding van deze gevoelde politieke behoefte een rapport uitbracht over ‘Oriental, Slavonic, East European and African Studies’. Net
als in de Verenigde Staten ging het dus om de regio’s die relatief onbekend waren en die om redenen van ideologie of dekolonisatie politiek relevant waren. De
5
6

Deze analyse steunt op V.L. RAFAEL, The cultures of Area Studies in the United
States.
Over de ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk, zie onder meer; R. GOODMAN/
A. BERLAN, The Future of Interdisciplinary Area Studies in the UK. A Source Document, p. 15–18 (samenvatting van een lezing door C. Bundy).
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aanbevelingen van dit rapport behelsden evenwel niet de institutionalisering van
Area Studies zoals in de Verenigde Staten, maar de subsidiëring van nieuw wetenschappelijk personeel binnen de bestaande traditionele talenstudies die nog
werkten volgens het humanistisch-filologische model.
In deze feitelijke voortzetting van de status quo kwam verandering in de jaren
60 en 70. De aanleiding was een nieuw rapport van een nieuwe commissie, die
de resultaten van het beleid dat was ontwikkeld door de vorige commissie (Scarbrough) moest evalueren. Dit rapport, samengesteld door Sir William Hayter
(1906–1995), verscheen in 1961 en had verregaande gevolgen. Hayter constateerde dat het onderwijs was beperkt tot studie van de taal- en letterkunde volgens het traditionele model met zijn sterk filologische en historische inslag, en
dat die vakgroepen doorgaans opereerden in isolatie van de rest van de universiteit. Zij boden de studenten ook geen vooruitzichten op werk: de overheid organiseerde zelf de taalcursussen van haar ambtenaren en bedrijven zaten niet op dit
soort traditioneel afgestudeerden te wachten. Maar de veranderingen in de internationale verhoudingen waren het belangrijkste punt van zorg. Hayter schreef:
‘The world is now a startlingly different place from what it was at the end of the
war. [...] the political centre of gravity of the world, which up to the time of the
Second World War was in Western Europe, has now moved outwards, east, west
and south. But the British educational system has taken little account of these developments. So far as it considers any area outside the United Kingdom it still
seems able only to see Western Europe, with an occasional bow to North America and the Commonwealth. Western European languages, civilizations and history dominate the arts faculties of British universities. It seems to the Sub-Committee that this state of affairs is anachronistic and shows an inadequate response
to the changes now occurring in the world.’7
De oplossing was niet het uitbouwen van de reeds bestaande talenvakgroepen,
maar het opzetten en subsidiëren van een aantal multidisciplinaire studieprogramma’s en onderzoekscentra naar Amerikaans model (en met navenante nadruk op de sociale wetenschappen) en het subsidiëren van wetenschappers buiten
de traditionele talenvakgroepen, die binnen hun discipline aandacht wilden besteden aan de niet-westerse regio’s. Dat leidde aanvankelijk tot tegenstand bij de
talenvakgroepen, maar tien jaar later moest wel worden geconcludeerd dat met
het Hayter-geld de studie van de niet-westerse samenlevingen zich inderdaad een
plaats had verworven in de faculteiten der letteren en sociale wetenschappen.8
Na het rapport van de commissie-Hayter beleefde Area Studies in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 1960 en 1970 gedurende korte tijd een bloeiperiode.
Een aantal andere universiteiten krijgt een centrum voor de bestudering van een
specifieke regio. Eén van die universiteiten was de universiteit van Hull. Hier
7
8

Geciteerd naar W. HAYTER, The Hayter Report and after, in: Oxford Review of Education 1 (1975), p. 169–172, hier p. 170.
Dit concludeerde de University Grants Committee (de institutie die Hayter opdracht
tot het schrijven van zijn rapport had gegeven) in 1971. Zie: R. GOODMAN/A. BERLAN, The Future of Interdisciplinary Area Studies in the UK. A Source Document,
p. 16; W. HAYTER, The Hayter Report and after.
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werd in 1962 – een jaar na het rapport van Hayter – een Centre for South-East
Asian Studies gesticht dat een samenwerking beoogde tussen disciplines in de
letteren en sociale wetenschappen, en dat aanvankelijk vooral werd gedragen
door economen, historici en theologen die ieder vanuit hun eigen vakgroep aan
de multidisciplinaire benadering van Zuid-Oost Azië bijdroegen.9
2.3

Moderne Europese talen

In Hull werd dit centrum voor South-East Asian Studies in de vroege jaren 70 gevolgd door een centrum voor European Studies – en ook dat is typisch voor de
ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. De westerse talen volgden namelijk
vrij snel het voorbeeld van hun niet-westerse tegenhangers en de ontwikkeling
van European Studies als studieprogramma of onderzoekscentrum liep daarbij
voorop. In de periode rond 1973, toen Engeland officieel toetrad tot de Europese
Gemeenschap, begon een aanzienlijk aantal universiteiten met het aanbieden van
cursussen Area Studies op het gebied van het contemporaine Europa, die in de
praktijk een grote diversiteit in aanpak en opzet laten zien. De gedachte daarachter was dat het land afgestudeerden nodig had die enerzijds waren opgewassen
tegen de bureaucratische gevolgen van de toetreding en die anderzijds de nieuwe
commerciële mogelijkheden die Europa bood met beide handen wisten aan te
grijpen. Daarmee dienden de nieuwe studieprogramma’s niet alleen een maatschappelijk doel, maar boden ze de studenten ook duidelijke carrièremogelijkheden. Bovendien was de nieuwe European Studies in veel gevallen in feite een alternatief voor de traditionele vreemdetalenstudies. In het studieprogramma werd
dan nadruk gelegd op taalverwerving, maar de nieuwe Area Studies-aanpak vermeed concentratie op literatuur en Hochkultur en richtte zich daarentegen op
praktische, communicatieve taalvaardigheid (vaak van meer dan één taal) en op
de sociale wetenschappen, met name de complexe politieke en economische facetten van Europa.10
Deze ontwikkelingen liepen parallel met een herstructurering van het Britse
hoger onderwijs in 1963 (naar aanleiding van het zogenaamde Robbins Report),
9

10

Zie de website van het voormalige studiecentrum (<http://www.hull.ac.uk/seas/>). In
2003 verhuisde SEAS naar de University of Leeds (<http://eas.leeds.ac.uk/>).
Ook aan de School of Oriental and African Studies (SOAS) van de universiteit van
Londen kregen de sociale wetenschappen na het Hayter rapport meer aandacht. SOAS
was al in 1916 opgericht en had in 1946 geprofiteerd van het Scarbrough rapport. Zie
<http://www.soas.ac.uk/about/history/>.
De analyse in deze paragraaf steunt op: M. SMITH, European Studies programmes in
the UK, (Good Practice Guide). Subject Centre for Languages, Linguistics and Area
Studies 2002, p. 22–24, aan wie de drie factoren zijn ontleend waaraan de opkomst
van European Studies te danken is. Uiteindelijk zouden zich twee modellen van
European Studies uitkristalliseren: het samengaan van een aantal specialisaties zoals
politicologie, geschiedenis en economie aan de ene kant en een model dat zich voornamelijk richt op (meestal twee) moderne vreemde talen aan de andere (M. SMITH,
European Studies programmes in the UK.).
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waarbij een groot aantal instellingen voor het eerst het recht kreeg officieel erkende diploma’s uit te vaardigen. Zo ontstond er een aantal nieuwe universiteiten
en hogere beroepsopleidingen (Polytechnics). Het waren vooral (maar niet
alleen) deze nieuwe instellingen voor hoger onderwijs die in de ontwikkelingen
voorop liepen. Zij waren op zoek naar hippe, moderne en vernieuwende studieprogramma’s die de jonge generatie studenten zouden aanspreken. En zij waren
bereid de traditionele, humanistisch-filologische studieprogramma’s te vervangen door meer beroepsgerichte en multi- of interdisciplinaire benaderingen die
beter aansloten bij de verwachtingen van de maatschappij. Eén van die nieuwe
instelling was Portsmouth Polytechnic, de hogeschool die in 1980 begon met het
uitgeven van het Journal of Area Studies.
Behalve de toetreding tot Europa en een toenemende beroepsgeöriënteerdheid
van het onderwijs, speelde ook een afnemende literatuurgerichtheid een essentiële rol bij de opkomst van Area Studies. Mede onder invloed van de gebeurtenissen van 1968, de veranderende verwachtingspatronen van studenten en – niet in
de laatste plaats – veranderingen in de didactiek van het taalonderwijs, groeiden
vreemdetaalverwerving en literatuur in het Verenigd Koninkrijk steeds verder uit
elkaar. In het traditionele curriculum moest literatuur nog zorgen voor het wetenschappelijke gewicht van een vreemdetalenstudie. Volgens deze opzet wordt taal
in feite onderwezen als een zijpad bij de bestudering van de gecanoniseerde,
meestal niet-moderne literatuur. Actieve taalvaardigheid en de moderne samenleving komen in zo’n op de klassieken gebaseerd curriculum nauwelijks aan bod.
Maar in de loop van de jaren zeventig veranderden de didactische inzichten dramatisch. Het traditionele taalverwervingsonderwijs maakte toen plaats voor nieuwe, meer op praktische en mondelinge communicatie gerichte methodes en benaderingen, waarin om uiteenlopende redenen steeds minder aandacht werd besteed aan literatuur.11
Het gevolg van het uiteenvallen van de symbiose tussen taal en literatuur was
dat beide componenten in de jaren zeventig hun eigen weg insloegen en allianties aangingen met andere disciplines. Het ontstaan van Area Studies voor de
moderne Europese talen valt binnen deze ontwikkeling: taalverwerving wordt
gecombineerd met een aantal andere disciplines, zoals economie, geschiedenis,
politicologie en sociologie, om één bepaalde area vanuit een groot aantal verschillende invalshoeken te bestuderen. Uiteindelijk, zo voelden in ieder geval de
redacteurs van het Journal of Area Studies, was het losmaken van literatuur uit
het moderne vreemdetalenonderwijs de bevrijding die dit mogelijk maakte.

11

Literatuur verdween dus uit de taalles (of in ieder geval uit het betreffende didactisch
debat) maar kwam daar later weer in terug onder invloed van puur communicatieve
benaderingen van het taalonderwijs en ontwikkelingen in de literatuurwetenschap (die
zich steeds meer afkeerde van tekstimmanente benaderingen en zich onder meer op
Reader Response ging richten). Hierover: M. GILROY/B. PARKINSON, State of the art
article. Teaching literature in a foreign language, in: Language teaching 29 (1997),
p. 213–225; J. HULSTIJN ET AL., Nederlands als tweede taal in de volwasseneneducatie. Handboek voor leerkrachten in de volwasseneneducatie, Amsterdam [1995].
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Peter King en Modern Dutch Studies

In Hull begon het Institute of Modern Dutch Studies in 1976 aanvankelijk als onderzoeksinstituut. Veel van de onderzoekers die werden aangetrokken waren Nederlandstalig, maar King was van mening dat onderzoek naar de Nederlandstalige samenleving aan een Britse universiteit vooral door Britse wetenschappers
uitgevoerd moest worden. Mede om zulke wetenschappers op te leiden werd in
1980 het gelijknamige studieprogramma gelanceerd.12 Het door King ontworpen
curriculum omvatte een programma van vier jaar met als min of meer even zware onderdelen:





taalverwerving;
geschiedenis van de Lage Landen in de negentiende en twintigste eeuw;
letterkunde van de zeventiende tot en met de twintigste eeuw;
een keuzevak buiten de neerlandistiek dat men ook voor vier jaar volgde, zoals rechten, geografie, Europese geschiedenis of South-East Asian Studies.

Dit programma werd weerspiegeld door de staf van het instituut, die uiteindelijk
bestond uit een sociaal historicus (Michael Wintle, benoemd in 1980), een letterkundige (Peter King, benoemd in 1976) en een taalkundige/taalverwerver (Roel
Vismans, benoemd in 1981). Het derde jaar van de vierjarige studie bracht de
student door in het buitenland, het Year Abroad, wat voor Britse talenstudenten
gebruikelijk is. Dit jaar in het buitenland werd enerzijds ingevuld met parttime
studie (met name op het gebied van het keuzevak) en anderzijds met een parttime stage in het bedrijfsleven (hetgeen destijds vrij ongebruikelijk was voor
Britse vreemdetalenstudenten). Naast traditionele examens en opdrachten bestond de toetsing uit een scriptie, die tijdens het Year Abroad in het Nederlands
werd geschreven over een onderwerp op het gebied van het keuzevak en/of de
stage, en uit een uitgebreid mondeling examen na terugkomst uit het buitenland
aan het begin van het laatste jaar.
De filosofie achter dit onderwijsprogramma is kort en duidelijk door Michael
Wintle beschreven in de inleiding van het festschrift dat in 1988 ter gelegenheid
van Kings emeritaat werd gepubliceerd.13 Er waren drie belangrijke uitgangspunten. Studenten moesten:



12
13

een grondige kennis van de huidige Nederlandstalige maatschappij en cultuur verwerven;
een hoog niveau van geschreven én gesproken taalvaardigheid hebben,
waarmee ze zich in allerlei formele en informele situaties konden redden;
Zie: E. VERBAAN/R. VISMANS, It Was Prompted by the Narrowness of the Lang-Lit
Idea. Interview with Peter King, in: Dutch Crossing 32/2 (2008), p. 154-163.
M.J. WINTLE, Modern Dutch studies: an introduction, in: M.J. WINTLE (red.), Modern Dutch Studies. Essays in honour of Peter King. Professor of Modern Dutch
Studies at the University of Hull on the occasion of his retirement. London enz. 1988,
p. 1–8, hier p. 2–4.
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de kennis uit het keuzevakgebied in het Nederlands (en in een
Nederlandstalige context) kunnen toepassen.

Behalve een wetenschappelijke was er dus ook een pragmatische invulling van
het opleidingsconcept, met name wat betreft taalvaardigheid en carrièregerichtheid.
3.1

Taalvaardigheid en life skills

In Kings publicaties over de studie Nederlands komt het pragmatische aspect dat
zo belangrijk was voor Modern Dutch Studies eigenlijk pas in de jaren 80 uit de
verf. Zijn publicaties uit de jaren 60 en 70 van de 20. eeuw sluiten aan bij de
toen gangbare opvattingen. In een artikel uit 1963, waarin hij de stand van zaken
van de Britse neerlandistiek aan het begin van dat decennium schetst, wijst hij
een praktische instelling zelfs van de hand: ‘De al-te-bescheiden Nederlander ...
reageert gewoonlijk bij het vernemen van [positieve berichten over de Britse
neerlandistiek] met een welhaast verontwaardigde vraag in de trant van:
“Waarom in ’s hemelsnaam verdiept een Engelsman zich in de Nederlandse
studie?” En ... “Waarom niet?” Men is te licht geneigd ... een louter praktische
motivering te zoeken in de studiekeuze van de individuen.’14
Tevens is er veel nadruk op letterkunde (met het vooroorlogse modernisme als
chronologisch eindpunt). Ondanks deze wetenschappelijke invalshoek, is er wèl
sprake van de noodzaak voor studenten om ‘zich binnen een zeer geconcentreerde periode als het ware met de taal en de volksgeest te verzadigen’,15 hetgeen
enigszins vooruitwijst naar de inrichting van het Year Abroad zoals King dat ten
slotte in Hull deed.
Ook tien jaar later beschrijft hij het traditionele curriculum in Cambridge met
zijn weinig praktische karakter en grote nadruk op literatuurstudie nog zonder
enig kritisch commentaar,16 maar in 1983 zijn er tekenen van verandering. Dan
verwoordt hij zijn ideeën wat betreft de taalverwerving, vooral voor beginners.
Hij zet zich af tegen de grammatica-vertaalmethode en de behavioristische directe methode. Verder legt hij de nadruk op training van luistervaardigheid, het inductief aanleren van structuren, de integratie van schrijfvaardigheid vanaf het
eerste begin en het gebruik van visuele stimuli.17 Aan het eind van zijn carrière
kijkt hij terug op dat artikel uit 1983 en motiveert zijn aanpak dan als volgt: ‘Ik
14
15
16
17

Onze cursivering [ev & rv]. P.K. KING, De Nederlandse studie aan Engelse universiteiten, in: Neerlandia 67 (1963), p. 158–159, hier p. 158.
P.K. KING, De Nederlandse studie aan Engelse universiteiten, p. 159.
P.K. KING, Nederlands aan de universiteit te Cambridge, in: Verslag van het vierde
Colloquium van hoogleraren en lectoren in de nederlandistiek aan buitenlandse universiteiten, ’s-Gravenhage enz. 1973, p. 56–57.
P. KING, Doel en methodiek in vreemdetalenonderwijs, in: Linguïstische en socio-culturele aspecten van het taalonderwijs. Handelingen van het 2e Fakulteitscolloquium
gehouden te Gent op 24–25–26 november 1982, Gent 1983, p. 46–56.
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pleitte toen, dus, voor een verruiming in, als het ware, het gezichts- en geluidsveld van de student, zodat hij met veel meer dan literaire teksten in de doeltaal
geconfronteerd zou worden – met de taal in alle aspecten van het huidige gebruik, in de massamedia, door de telefoon en in de zakenwereld.’18
Hij verzet zich hier tegen de klassieke invulling van de vreemdetalenstudie die
bestaat uit een combinatie van taalvaardigheid (door middel van de grammaticavertaalmethode) met literatuurstudie, die in Groot-Brittannië o.a. op traditionele
universiteiten, zoals Cambridge gebruikelijk was en soms nog is. Dit noemt hij
elders het ‘lang-lit idea.’19 De taalverwerving die hem nu voor ogen staat, sluit
met zijn praktische inslag aan op de hiervoor beschreven ideeën van aanhangers
van Area Studies.
Een pragmatische aanpak blijkt verder ook uit zijn pleidooi voor de invulling
van het Year Abroad waarbij hij studie en stage het liefst gecombineerd wil zien.
Het voordeel hiervan ziet hij vooral in de verwerving van life skills: ‘De combinatie: wetenschappelijke cursus met stage kan buitengewoon produktief werken.
De stage zorgt er voor, dat de student geroutineerd leeft, maar op eigen houtje.
Hij komt bovendien in aanraking met een totaal ander soort leven, met andere
gezichtseinders, andere mensen, een ander taalgebruik (soms uitgesproken dialectisch). Bovendien kunnen de theoretische en praktische werkzaamheden elkaar aanvullen en stimulerend op elkaar werken. Uiteraard is de ervaring zelf
nuttig, en die kan ook als proefdraaien fungeren voor het soort werk dat de student uiteindelijk zoekt, en de ervaring kan zelfs als introductie dienen tot een
permanente aanstelling bij de organisatie waar hij die stage loopt.’20
Uiteraard loopt deze ontwikkeling min of meer parallel met zijn carrière die in
de jaren 50 begon aan de universiteit van Cambridge, waar hij lange tijd meedraaide in het traditionele stramien van de andere vreemde talen. In de eerste
helft van de jaren 70 werkte hij echter mee met de ontwikkeling van Levend Nederlands, een audiovisuele cursus Nederlands voor buitenlanders, die uiteindelijk
door Cambridge University Press werd gepubliceerd. Dit zal van invloed zijn geweest op zijn ideeën omtrent het onderwijs in de neerlandistiek, die zich na zijn
verhuizing naar Hull verder uitkristalliseerden.
3.2

Tekst en context

In Kings publicaties over het studieprogramma in Hull is dus vooral aandacht
voor de pragmatische invulling ervan, terwijl de wetenschappelijke invulling in
die publicaties nauwelijks aan bod komt. Hoe kijkt King twintig jaar na zijn
emeritaat terug op het concept Modern Dutch Studies? Is er dan wél sprake van
18
19
20

P. KING, De NEM-student en de interdiscipline, in: F. BALK-SMIT DUYZENTKUNST/
TH. HERMANS/P. DE KLEIJN (red.), Handelingen tiende Colloquium Neerlandicum,
Woubrugge 1988, p. 343–348, hier p. 343.
E. VERBAAN/R. VISMANS, It Was Prompted by the Narrowness of the Lang-Lit Idea.
Interview with Peter King.
P. KING, De NEM-student en de interdiscipline, p. 345.
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zo’n invulling? We hebben op 2 november 2007 ruim een uur met hem gesproken.21 King verwoordde de invulling van het programma toen als volgt: ‘The
actual degree course should be based much more on pragmatics than on theory
and literary ideals. It should incorporate if possible Dutch in a non-linguistic
environment, in other words an applied subject that was quite different from
language and literature or history. But it should incorporate recent history,
because this was important, and it should if possible incorporate experience in an
office where Dutch was used, in an ordinary working environment.’
Hier is naast de reeds genoemde pragmatische invulling iets terug te vinden
van een wetenschappelijke motivatie voor het interdisciplinaire curriculum: kennis van de recente geschiedenis verschaft een (sociale) context voor de te leren
taal.22 Maar een regelmatig terugkerend motief in het interview is vooral toch de
nadruk op de taal en op de noodzaak van een uitgebreide, op de praktijk gerichte
en met name mondelinge taalvaardigheid. Dit stond centraal in Kings concept
van Modern Dutch Studies. Bovendien bleek het ingegeven te zijn door een intense frustratie met de praktijk van het traditionele onderwijs in de taal- en letterkunde, zoals King dat in Cambridge 25 jaar lang had moeten geven. Hij dacht
dat die traditionele onderwijspraktijk het gevaar liep studenten op te leiden die
de vreemde taal eigenlijk helemaal niet goed konden spreken. Op de vraag wat
het studieprogramma Modern Dutch Studies geïnspireerd had, antwoordt hij: ‘It
was simply, as I say, prompted by the narrowness of the lang-lit idea. It produced people that might be pretty incompetent in ordinary Dutch conversation.’
Wat hij daarom niet wilde, was: ‘teaching languages as a literary subject. In
other words assume that people are going to handle the oral language as if it
were taken out of high texts[.]’ Hij wilde daarentegen grotere nadruk op de mondelinge taalvaardigheid in een veel realistischer context. Dus in plaats van een
mondeling examen met vragen over een voorbereide tekst moest de toetsing uitgaan van situaties met veel achtergrondlawaai, telefoongesprekken, en dergelijke.
Ten slotte was er ook een praktische, zelfs strategische reden om het studieprogramma in Hull anders in te richten dan in Cambridge. In het Verenigd Koninkrijk was (en is) de belangrijkste universiteit voor de neerlandistiek die van
Londen. Modern Dutch Studies moest iets anders aanbieden:23 ‘I was also parti21
22

23

De volgende citaten zijn naar: E. VERBAAN/R. VISMANS, It Was Prompted by the
Narrowness of the Lang-Lit Idea. Interview with Peter King.
Het keuzevak wordt hier niet genoemd maar King verwijst er later in het interview
naar in het kader van: ‘a third-year dissertation, produced during a year abroad
working in an office which would be representing a subject chosen by the student
outside Dutch Studies itself. So I hoped to get students enrolled in courses in law and
history and geography and the rest.’
De universiteit van Londen is ingedeeld in colleges. Tot in de jaren 80 was de vakgroep Nederlands in Londen ondergebracht in Bedford College, maar tegenwoordig is
dat University College London (UCL). Zie ook: E. VERBAAN/ R.VISMANS, ‘Interdisciplinaire bruggen’. Een zelfbeeld van de Britse neerlandistiek, in: Internationale
neerlandistiek 47/2 (2009), p. 5–24.
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cularly keen to produce an alternative to London which was still on the lang-lit
road. It seemed to me if you are going to try and have a university outside
London and Cambridge that was offering any kind of honours degree in Dutch,
then it must be something a bit different.’
Toch zit er ook een wetenschappelijke kant aan Kings invulling van Area Studies ook al leek die niet geïnspireerd door een pedagogische filosofie. In zijn eigen onderzoek gaat hij na zijn benoeming in Hull verbanden leggen tussen literatuur, geschiedenis en kunstgeschiedenis. Daarmee begint hij in zijn inaugurele
rede over Multatuli en Gezelle:24 ‘… my inaugural lecture was in fact on a
couple of 19th-century authors, one Dutch and the other Flemish, but essentially
emphasising the effect they would have had on that social environment.’ En wel
omdat: ‘I was anxious to apply my whole reading of Dutch 19th-century literature as a reading of literature as a social document, as part of social history, to
put it very loosely.’ Voorts komt ook zijn belangstelling voor kunstgeschiedenis
tot uiting in een aantal publicaties over literatuur en kunst.25 Kunstgeschiedenis
had goed in het pakket van Modern Dutch Studies gepast en er zijn ooit plannen
geweest om het inderdaad in het studieprogramma op te nemen. Maar aan het begin van de jaren 80 moest er in Hull bezuinigd worden en de vakgroep kunstgeschiedenis werd daar één van de slachtoffers van.

4

Op- en navolging

Eén van Kings frustraties in Cambridge was het logge administratieve apparaat
en de conservatieve houding daarvan: ‘The heavyweight faculty organisation in
Cambridge meant that change was almost impossible. What was good for the
19th century was certainly good for the 20th and for the 21st, so the chance of
getting any change there was minimal.’ Aan die dwangbuis kon hij in Hull ontsnappen waar de positieve reacties op zijn voorstel voor de cursus en de
schijnbare afwezigheid van oppositie hem verrasten. Een belangrijke factor die
hierbij meespeelde, was ongetwijfeld dat Hull al andere afdelingen had met een
Area Studies-traditie. Zoals we hebben gezien, was er reeds langer een Centre
for South-East Asian Studies en was er enkele jaren vóór zijn aankomst een
Institute of European Studies van start gegaan. Daar sloot King op aan, terwijl de
andere moderne vreemde talen nog volgens het traditionele taal- en letterkundepatroon onderwezen werden.26 De twee instituten (European Studies en
Modern Dutch Studies) hadden bovendien het privilege van een onafhankelijk
statuut, ook al werkten ze nauw samen met de Faculteit der Sociale Weten24
25

26

P. KING, Multatuli and Gezelle. A Question of Literature and Social History, Hull
1977. (Inaugurele rede University of Hull).
P. KING, Dutch Landscape Art and Literature in the Seventeenth Century, in: Dutch
Crossing 31 (1987), p. 6–28; P. KING, Dutch Genre Painting and Drama in the Seventeenth Century, in: J. FENOULHET/TH. HERMANS (red.), Standing Clear. A Festschrift for Reinder P. Meier, London 1991 (Crossways, vol. 1), p. 173–196.
Destijds werd er in Hull Duits, Frans, Italiaans, Russisch en Spaans gegeven.
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schappen (waaronder ook het reeds genoemde Centre for South-East Asian
Studies viel). De traditionele vreemdetalenvakgroepen hadden die associatie met
Europese Studies en de sociale wetenschappen niet: ze waren lid van de Faculteit
der Letteren.
De bezuinigingen in het Britse wetenschappelijk onderwijs van de jaren 80
hadden echter ook hun effect op het Institute of Modern Dutch Studies. Bij een
reorganisatie in 1986 werd het kleine aantal faculteiten vervangen door een groter aantal ‘Scholen’. Het instituut verloor zijn onafhankelijke status en werd met
Europese Studies samengevoegd tot één vakgroep (European and Modern Dutch
Studies) die onderdak kreeg bij de School of European and Economic Studies.
De affiniteit met Area Studies en de sociale wetenschappen bleef dus bestaan.
Dat was echter maar voor korte tijd. Onder leiding van Kings opvolger, Brigitte Schludermann, sloot een hernoemde vakgroep Dutch Studies zich in 1991 aan
bij de School of European Languages and Cultures. Dat Dutch Studies (net als
Europese Studies) door de andere vreemdetalenafdelingen werd verwelkomd,
was een teken van verandering. Enerzijds verdween het prefix Modern uit de
naam van de vakgroep en begon literatuuronderwijs een grotere rol te spelen. In
1992 werd er in de persoon van Sabine Vanacker een medewerker moderne letterkunde aangesteld ter vervanging van de historicus Michael Wintle, die een
jaar eerder overgeplaatst was naar de vakgroep Europese Studies. Maar aan de
andere kant bleven diverse aspecten van het door King ontwikkelde curriculum
in de nieuw gevormde vakgroep Dutch Studies bewaard. Zo waren er in het eerste jaar inleidende cursussen over de geschiedenis en maatschappij van Nederland en België en veranderde er weinig aan de invulling van het Year Abroad.
Bovendien werd ook in literatuurcursussen (met titels als Gender in Dutch
Literature en Dutch Colonial Literature) het verband tussen letterkunde en haar
sociale context benadrukt. Aan het taalverwervingsonderwijs veranderde niets.
Veel (vooral jongere) docenten moderne vreemde talen hadden inmiddels geaccepteerd dat er behoefte was aan zoiets als Area Studies, in eerste instantie in
het curriculum, maar spoedig ook in het onderzoek. Hiermee waren veel ideeën
die een decennium eerder binnen het Britse wetenschappelijke vreemdetalenonderwijs nog als controversieel golden, gemeengoed geworden. Dankzij Peter
King ook in de Britse neerlandistiek.
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Summary
In 1976, the University of Hull launched an Institute of Modern Dutch Studies
and appointed Peter King to the chair of the same name. King tried to find a
conceptual basis for an interdisciplinary approach to modern Dutch Studies and
this lead to what would nowadays be called Area Studies, i.e. a curriculum which
pays special attention to the entire society in which a foreign language is spoken.
In this article we sketch the wider British academic context of this development,
which now also characterises teaching and research within Dutch Studies
elsewhere in the UK, and use Peter King’s conceptualisation of the discipline to
illustrate it.

Zusammenfassung
1976 gründete die Universität Hull das Institut für ‘Modern Dutch Studies’ und
Peter King wurde dort zum Professor ernannt. In dieser Funktion suchte King
nach einer konzeptuellen Basis für einen interdisziplinären Ansatz in der
zeitgenössischen Niederlandistik. Dies führte zu einem Fach, das wir heute wohl
Area Studies nennen würden, zu einem Fach also, das sich mit fremdsprachigen
Gesellschaften in ihrer Gesamtheit beschäftigt. In diesem Artikel möchten wir
den breiteren britischen akademischen Kontext dieser Entwicklung darstellen,
der inzwischen in Großbritannien auch anderenorts die Niederlandistik
kennzeichnet. Dabei dient Peter Kings Konzeptualisierung der Disziplin zur
Illustration dieser Entwicklung.

MARJA KRISTEL

De internationale neerlandistiek verenigd:
de ontstaansgeschiedenis en de beginjaren van de
Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN)1
1

Inleiding

Al meer dan honderd jaar wordt er aan universiteiten buiten het Nederlandse
taalgebied Nederlands gedoceerd en onderzocht. In het midden van de twintigste
eeuw werden de eerste stappen gezet voor een geformaliseerd contact. Hoe kwamen de docenten neerlandistiek aan de buitenlandse universiteiten in contact met
elkaar? Wat hadden ze elkaar te vertellen? Wat wilden ze van en met elkaar? En
ten slotte: wat is er uit die internationale bundeling van krachten voortgekomen?
In deze bijdrage volgt een overzicht van de ontstaansgeschiedenis en de
beginjaren van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN), voornamelijk chronologisch geordend, met enkele terzijdes die een paar constanten
en/of ontwikkelingen over de voorgaande vijftig jaar laten zien.

2

Pioniers

‘Wie Nederlands onderwijst aan een universiteit in den vreemde, komt als het
ware vanzelf tot de vraag: wie zijn mijn collega’s? en hoe staat het met het onderwijs van het Nederlands aan andere universiteiten in de wereld?’2 Met deze
zin opende Walter Thys, destijds lector aan de Universiteit van Rijsel, zijn ‘algemeen overzicht’ in het Verslag van het eerste colloquium van hoogleraren en
lectoren in de neerlandistiek aan buitenlandse universiteiten. Dat eerste colloquium vond plaats in Den Haag, in 1961, en dat jaar beschouw ik als het begin
van de verenigde internationale neerlandistiek. Over dat jaar later meer, maar
eerst nog iets over de voorgeschiedenis.
In de jaren vijftig van de twintigste eeuw zocht Walter Thys contact met enkele van zijn collega’s in het buitenland. De via die contacten verkregen gegevens over de universiteiten waar Nederlands werd gedoceerd en over de personen die daarmee waren belast, bracht hij onder in een kaartenbakje. Hij werd
hierbij geïnspireerd door de Belg Julien Kuypers, secretaris-generaal van het Ministerie van Openbaar Onderwijs en later Gevolmachtigd Minister voor de cultu1

2

Met dank aan Jaap de Rooij (secretaris van de IVN van 1970 tot 1976 en voorzitter
van 1976 tot 1982) en Roel Vismans (lid van het dagelijks bestuur van de IVN van
1994 tot 1997, secretaris van 1997 tot 2000 en penningmeester van 2000 tot 2003) die
bereid waren eerdere versies te becommentariëren.
Verslag van het eerste colloquium van hoogleraren en lectoren in de neerlandistiek
aan buitenlandse universiteiten, ’s-Gravenhage, uitgave in eigen beheer, 1961, p. 7.
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rele betrekkingen met het buitenland, die in een artikel in het Nieuw Vlaams
Tijdschrift aandacht besteedde aan docentschappen neerlandistiek in het buitenland en aan instituten voor de cultuur van de Lage Landen.3
In 1957 kwam Walter Thys, bij een lezing voor alumni van de toenmalige
Rijksuniversiteit Gent, voor het eerst naar buiten met de tot dan toe verzamelde
gegevens. In 1959 werd het overzicht onder de aandacht gebracht van de Stichting voor Internationale Samenwerking van de Nederlandse Universiteiten en
Hogescholen (Nuffic) in Den Haag. Deze organisatie publiceerde het bestand in
1960 in haar viertalige periodiek.4
Het contact met de Nuffic bleek vruchtbaar: de plaatsvervangend directeur
F.P. Thomassen raakte enthousiast en het contact Thys/Thomassen resulteerde in
de plannen voor een tweedaags colloquium dat uiteindelijk op 4 en 5 september
1961 werd gehouden in ‘Het Oude Hof’ in Den Haag (het huidige paleis Noordeinde, werkpaleis van koningin Beatrix, maar toen het onderkomen van de Nuffic). Samen met J.M. Jalink – voorheen lector aan de Universiteit Bonn – organiseerden Thys en Thomassen het eerste colloquium van hoogleraren en lectoren
in de neerlandistiek aan buitenlandse universiteiten. Voor de financiering werd
succesvol een beroep gedaan op het Belgische Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur en het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen.
De deelnemerslijst telde zeventien extramurale docenten, waarvan twee ouddocenten. De deelnemende docenten vertegenwoordigden samen zestien universiteiten in zeven landen.5 Het was niet alleen een Europees, maar vooral ook een
Duits georiënteerde deelnemerslijst. Duitsland was (en is) voor de internationale
neerlandistiek een zwaartepunt.
Tijdens dat eerste colloquium neerlandicum werden de problemen besproken
‘waarmee een hoogleraar of een lector voor Nederlands in het buitenland te maken krijgt’:6

3
4
5

6

J. KUYPERS, Onze cultuur in den vreemde, in: Nieuw Vlaams Tijdschrift 3 (1949),
p. 1190–1197.
W. THYS, Dutch Chairs and Lectureships in Other Countries. Higher Education and
Research in the Netherlands, IV, 2 juni 1960, p. 3–16.
Deelnemende docenten eerste colloquium neerlandicum, Den Haag 1961: mevr. dr.
M. Baerlecken, lector Universiteit Keulen; mej. drs. G. van der Burgt, lector Universiteit Bonn; dr. V. Claes, lector Universiteiten Lund en Göteborg; dr. L. Delfos, lector Universiteit Göttingen; H. Dörner, lector Dolmetscher-Institut, Universiteit Heidelberg; H. Entjes, lector Universiteit Münster; mej. dr. Annemarie Hübner, lector
Universiteit Hamburg; dr. J.M. Jalink, voorheen lector Universiteit Bonn; P.K. King,
M.A., lecturer University College, Londen; dr. E.H. Kosmann, Reader University
College, Londen; drs. J.H. Meter, lector Universiteit Napels; prof.dr. L.E. Schmitt,
hoogleraar Universiteit Marburg; dr. B.G. Swart, lector Universiteit Erlangen; dr.
P.W. Tax, wetenschappelijk assistent Universiteit Saarbrücken; prof.dr. W. Thys, lector Universiteit Rijsel; J.Z. Uys, M.A., voorheen lector Universiteit van Natal; mej.
drs. Geerte de Vries, lector universiteit van Kopenhagen.
Verslag van het eerste colloquium, p. 8.
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de problemen die zich bij het academisch onderwijs van het Nederlands in
het buitenland voordoen (bijv. de keuze van didactisch materiaal);
de problemen betreffende de Nederlandse seminariebibliotheek aan een
buitenlandse universiteit (de verwerving van boeken, tijdschriften enz.);
de problemen aangaande de status van de hoogleraar of lector in de neerlandistiek aan een buitenlandse universiteit (zijn administratieve en financiele status, pensioenregeling enz.);
de problemen van de buitenlandse student-neerlandist (studiereizen, studiebeurzen, vacantiecursussen, werk- en woongelegenheid).7

Nog voor de sluiting van het eerste colloquium was duidelijk dat het onderlinge
contact gewaardeerd werd: er was eenstemmigheid onder de deelnemers over de
noodzaak van een ‘bestendig lichaam’, dat in de eerste plaats de resultaten van
het colloquium zou vastleggen, ten tweede uit naam van de collega’s voorstellen
zou doen ter oplossing van de gesignaleerde problemen, ten derde een publicatie
zou realiseren gewijd aan de studie Nederlands in het buitenland en ten vierde
het volgende colloquium zou voorbereiden. Met deze doelen voor ogen werd op
5 september 1961 de Werkcommissie van hoogleraren en lectoren in de neerlandistiek aan buitenlandse universiteiten in het leven geroepen. 1961 dus, het begin
van een vereniging.
De heren Jalink, Thomassen en Thys vormden samen met de heer Uys, voorheen lector aan de Universiteit van Natal, het eerste bestuur van de Werkcommissie; zij kwamen als zodanig voor de eerste maal bijeen op 23 en 24 november
1961 in het kantoor van de Nuffic in Den Haag dat door de heer Thomassen als
‘zetel en vast adres’ van de Werkcommissie beschikbaar werd gesteld. Dat was
een royaal gebaar: het was niet alleen een postadres, maar de Werkcommissie
(en later de IVN) mocht daar vrijwel kosteloos vergaderen, gebruikmaken van de
diensten van de typekamer en de reproductieafdeling. Daarin kwam bij het vertrek van Thomassen bij de Nuffic, in 1975, verandering, maar toen had het dagelijks bestuur administratieve ondersteuning gekregen in de persoon van mevrouw
H. Moolenburgh-Ekkel. Zij werd betaald uit een subsidie die de Werkcommissie,
en later de IVN, ontving van het Vlaamse en het Nederlandse Ministerie van Onderwijs. Deze ministeries financierden de Werkcommissie – en later de IVN –
grotendeels. Naast de genoemde subsidie vormden de contributies de financiële
basis van de Werkcommissie en de Vereniging. Sinds de oprichting van de Nederlandse Taalunie, in 1980, ontvangt de IVN subsidies voor de werkingskosten
van de Vereniging en voor het colloquium neerlandicum via deze intergouvernementele organisatie.

7

IBIDEM.
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3

De Werkcommissie van 1961–1970

3.1

Verslagen en resoluties

De Werkcommissie ging voortvarend te werk. Als eerste verscheen het reeds genoemde Verslag van het eerste colloquium, een gestencilde uitgave bestaande uit
121 bladzijden, waarvan de laatste 44 pagina’s in beslag worden genomen door
een ‘Rapport over het Nederlands onderwijs in de Bondsrepubliek en West-Berlijn’, van de hand van J.M. Jalink.8
De achttien resoluties (integraal opgenomen in het verslag) die waren aangenomen door de deelnemers aan het eerste colloquium, werden onder de aandacht gebracht van overheid (in voorkomende gevallen ook in de buurlanden,
zoals Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen), van uitgeverijen en andere instanties. De resoluties waren een belangrijk medium; via de resoluties werden wensen en noden geformuleerd, die vervolgens onder de aandacht werden gebracht
van personen en instanties die mogelijk invloed konden uitoefenen op verbetering van de situatie, of konden bijdragen aan de realisatie van de wensen. Die resoluties hadden lang niet altijd het gewenste resultaat, maar in sommige gevallen
wel. Ik beperk me hier tot één voorbeeld en citeer uit de inleiding van de eerste
uitgave van de Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS): ‘Al sinds 1960 werd
bij herhaling door docenten in het Nederlands als vreemde taal gewezen op de
wenselijkheid van een uitvoerige praktische spraakkunst van het hedendaagse
Nederlands. Op de colloquia van docenten in de neerlandistiek aan buitenlandse
universiteiten, colloquia die sinds 1961 om de drie jaar gehouden worden, werd
herhaaldelijk geconstateerd dat de bestaande grammatica’s en leerboeken in te
geringe mate voorzien in de behoefte van het onderwijs – vooral het voortgezette
onderwijs – in het Nederlands aan anderstaligen. De concrete vraag naar een
dergelijke uitvoerige grammatica werd expliciet verwoord in resoluties van de
colloquia van 1970 en 1973.’9
De redactie van de ANS bestond in 1984 uit twee Vlamingen, G. Geerts en W.
Haeseryn, en twee Nederlanders, J. de Rooij (oud-voorzitter IVN en voormalig
docent in Uppsala en Stockholm, Zweden) en M. van den Toorn (oud-docent in
Münster). In de 25 koppen tellende leescommissie enkele (oud-)docenten uit het
buitenland, J. Goossens, E. Lloyd-Reichling, E. Nieuwborg, J.W. de Vries en J.
Wilmots en één niet-Nederlandstalige buitenlandse taalkundige, R.S. Kirsner.
3.2

Docentschappen, docenten en leden IVN

Terug naar de jaren zestig. De Werkcommissie hechtte belang aan het in kaart
brengen van de docentschappen neerlandistiek in het buitenland. Er werd een
8
9

IBIDEM.
G. GEERTS/W. HAESERYN/J. DE ROOIJ/M.C. VAN DEN TOORN (red.), Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS). Groningen/Leuven 1984, p. 9.
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vragenlijst opgesteld en gedistribueerd. Aan de hand van deze vragenlijst werd
een inventarisatie gemaakt van wie zich waar met welke subdisciplines van de
neerlandistiek bezighield én wat de noden waren. Het resultaat van de vragenlijst
vond onder meer z’n neerslag in een docentenlijst die in het contact- en inlichtingenblad Neerlandica extra muros werd opgenomen tot en met aflevering V.
Vanaf de VIe editie (augustus 1964) werd het een zelfstandige, gestencilde uitgave op A5-formaat (achttien bladzijden), die vanaf de VIIe editie (november
1965) werd voorzien van een kaft.10
Enkele getallen, gebaseerd op de Lijst van docenten in de neerlandistiek aan
extramurale universiteiten en ledenlijst IVN:
Docenten

Instituten
Europa

Instituten
buiten Europa

Instituten
totaal

1965:

147

51

31

82

1975:

289

82

69

151

1985:

380

94

84

178

1995:

571

165

103

268

2005:

582

146

53

199

november 2008:

632

148

71

219

Een korte toelichting bij enkele in het oog springende verschillen. Ten aanzien
van de opvallende stijging in het aantal Europese instituten tussen 1985 en 1995:
de neerlandistiek zat in de lift in Duitsland (+ tien). Bovendien werden vanaf
1985 de instituten in de toenmalige BRD én de DDR onder een noemer gebracht;
in Groot-Brittannië (+ acht) en in de landen in Centraal- en Oost-Europa (bijvoorbeeld Hongarije: van één naar zeven instituten; ‘nieuwe’ landen zoals Kroatië, Litouwen en Oekraïne). In 1995 werden ook de instituten in Franstalig België toegevoegd aan het bestand (totaal elf instituten).
En ten aanzien van de daling van het aantal instituten buiten Europa tussen
1995 en 2005: met ingang van de XXVIIe editie, mei 1998, werd op verzoek van
de Nederlandse Taalunie een flink aantal docentschappen in Indonesië niet meer
vermeld. Het betrof instituten waar het Nederlands uitsluitend als hulpvak gegeven werd/wordt bij rechten, geschiedenis, archeologie e.d.
In november 2008 tellen we 71 instituten buiten Europa, in 2005 waren dat er
53. In de tussenliggende periode werden instituten neerlandistiek opgericht in
10

In de docentenlijst werden aanvankelijk (tot en met nr. XIII (mei 1971) ook de ouddocenten vermeld. Verschenen de docentenlijsten aanvankelijk gemiddeld een keer
per jaar, met ingang van nummer XVII werd de frequentie eens in de twee jaar. Vanaf
de XXIVe editie (juni 1992) was er sprake van een gezamenlijke uitgave met de Nederlandse Taalunie. Het Steunpunt Nederlands als vreemde taal heeft vanaf deze uitgave de inhoud becommentarieerd en aangevuld. Omdat de financiering voor een papieren editie ontbreekt, is de XXXe uitgave (mei 2005) de laatste ‘tastbare’. De docentenlijst is digitaal voortgezet via <ivnnl.com>.
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Argentinië, Belarus, China en de Nederlandse Antillen en werd in enkele landen
het aantal instituten uitgebreid (onder meer Japan).
De vereniging volgt de lijn van docenten en docentschappen:
Leden buiten NL en VL

3.3

Leden binnen NL en VL

1975:

110

90

1985:

122

108

1995:

242

191

2005:

274

192

november 2008:

312

171

Tijdschrift

In april 1963 werd begonnen met een halfjaarlijks contact- en inlichtingenblad,
Neerlandica extra muros, dat volgens het verslag van de heer Jalink op het tweede colloquium ‘spoedig een zekere populariteit verwierf en in een lang gevoelde
behoefte bleek te voorzien.’11 Voorzitter en secretaris schreven doorgaans zelf
het leeuwendeel van de tekst, zoals berichten over het colloquium, aanvullingen
op de docentenlijst, aankondigingen van publicaties van extramurale neerlandici,
berichten over de noden, familieberichten, e.d. Voor de kopij werd geput uit correspondentie, uit de vragenlijsten of uit berichten in dag- of weekbladen. Tot en
met april 1969 bestond het blad uit vier tot twintig gestencilde kwarto-vellen, die
bijeen gehouden werden met een nietje in de linkerbovenhoek.12

4

NeBu-I

In 1967 verscheen onder auspiciën van de Werkcommissie van hoogleraren en
lectoren in de nederlandistiek aan buitenlandse universiteiten de bundel De
Nederlandistiek in het buitenland. Het universitair onderwijs in de Nederlandse
taal- en letterkunde cultuur- en politieke geschiedenis buiten Nederland en België, onder redactie van W. Thys en J.M. Jalink. In de wandeling NeBu-I genaamd. In dit 243 bladzijden tellende boek een overzicht per land van de univer11
12

Verslag van het tweede colloquium van hoogleraren en lectoren in de nederlandistiek
aan buitenlandse universiteiten.’s-Gravenhage, uitgave in eigen beheer, 1966, p. 17.
Vanaf het najaarsnummer 1969 tot en met 1978 verscheen Neerlandica extra muros
(NEM) bij Van Gorcum in het tot nu toe gehandhaafde formaat. Daarna volgden elf
jaar bij uitgeverij Coutinho en eveneens elf jaar bij uitgeverij Van In. Inmiddels was
de frequentie verhoogd van twee naar drie nummers per jaar en de omvang nam toe
van 48 tot 72 bladzijden per nummer. Sinds 2002, jaargang 40, wordt NEM uitgegeven door Rozenberg Publishers: drie nummers van elk 84 bladzijden per jaar. Sinds
2008, jaargang 46, heet het wetenschappelijk tijdschrift van de IVN Internationale
neerlandistiek.
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sitaire studierichtingen Nederlandse taal en cultuur met vaak nog een deel van de
voorgeschiedenis en biografische gegevens van de betrokken docenten. Achterin
een rubriek ‘Biografieën van vooraanstaande buitenlandse nederlandisten’, waarin uitgebreide biografieën van enkele hooggeleerde grondleggers van de universitaire neerlandistiek in het buitenland waren opgenomen: Adriaan J. Barnouw,
Johannes Franck, Theodor Frings, Pieter C.A. Geyl, Augustijn Lodewijckx,
Marten Jan van der Meer en Gustaaf J. Renier.
En nee, het is geen vergissing: ‘nederlandistiek’. Van circa 1965 tot 1976
werd binnen de Werkcommissie de schrijfwijze gevolgd die werd bepleit door
K.H. Heeroma, dichter en taalkundig hoogleraar in Groningen in de jaren vijftig
en daarvoor in Indonesië. De – bij tijden verhitte – discussie over de ‘heeromatische d’ is terug te vinden in de correspondentie uit die tijd en in verslagen van de
colloquia.

5

Colloquia neerlandica

En er werden eens in de drie jaar colloquia neerlandica georganiseerd. Uit het
programma van het tweede colloquium bleek al dat de kennismaking voorbij
was. Er waren meer inhoudelijk georiënteerde lezingen over onder meer:




Het behandelen van Nederlandse poëzie voor een buitenlands gehoor, door
prof.dr. Th. Weevers (Londen);
De directe methode bij de cursus Nederlands voor beginners, door J.C.
Wilmots (Frankfurt am Main);
Beschouwingen over de spellingsystemen van het Nederlands en het Afrikaans, door S.L. Flaxman (New York).13

Nam het eerste colloquium twee dagen in beslag, het tweede colloquium (1964)
duurde drie dagen, het derde (1967) al vier dagen en het vierde (1970) vijf dagen. Het aantal deelnemende docenten nam ook toe:
1961
docenten/deelnemers

1964

1967

1970

15

45

61

58

15

38

46

42

1

7

15

16

waarvan:
uit Europa
buiten Europa

13

De teksten van deze lezingen zijn opgenomen in het Verslag van het tweede colloquium (1966).
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Ondersteunend materiaal

Er werden, in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek en het Letterkundig
Museum, ‘reizende tentoonstellingen’ samengesteld. De tentoonstellingen bestonden uit op een stevige ondergrond geplakte foto’s van Nederlandse en
Vlaamse letterkundigen, van handschriften, eerste drukken, e.d.
Tentoonstelling I dateert uit 1964 en bestond uit twee delen: ‘Tachtiger Beweging in Nederland’ en ‘Van Nu en Straks’ (circa 60 zwartwit-foto’s van schrijvers, handschriften, brieven, titelpagina’s, enz). Tentoonstelling II, uit 1967, had
als thema: ‘de Middeleeuwen’ en telde 66 afbeeldingen, waaronder een Veldekeminiatuur, een afbeelding van de Sint-Bavokerk in Haarlem, verder foto’s van
handschriften, toneelschema’s, enz.
Op verschillende manieren werd geprobeerd tegemoet te komen aan de roep
om audiovisueel materiaal. Er kwamen eind jaren zestig drie literaire films beschikbaar, waarvan alleen de Multatuli-film redelijk succes heeft gekend.14
De tentoonstellingen en films konden worden opgevraagd door de docentschappen in het buitenland. De distributie geschiedde via de diplomatieke post
van Nederland. Een praktische operatie die echter veel logistieke problemen
kende: films die zoek raakten, in sommige landen langs de censuur moesten, tentoonstellingen die in delen vervoerd werden met alle problemen van dien en
kisten met de afbeeldingen die ten prooi vielen aan regen en muizen …

7

Een pleidooi voor de oprichting van een vereniging

Al bij het derde colloquium (1967, Den Haag) werd per resolutie de oprichting
van een vereniging bepleit: ‘Het Colloquium draagt de Werkcommissie op een
plan te ontwikkelen voor de oprichting van een International Association for
Netherlandic Studies, welke organisatie de taak van de Werkcommissie zou kunnen opvangen en zich o.a. zou kunnen bezighouden met de uitgave van een
Yearbook for Netherlandic Studies.’15
Engels? Ja. Ik citeer uit een brief van Walter Thys d.d. 10 juni 1970: ‘De Engelse benaming die in de tiende resolutie van 1967 voorkomt en waartegen van
verschillende zijden bezwaren zijn ingebracht, heeft uiteraard slechts een secundaire betekenis, omdat de Vereniging vanzelfsprekend in Nederland en België
zal worden geregistreerd met een Nederlandse naam.’16
In oktober 1969 vond een schriftelijke peiling plaats onder 217 docenten, die
vrijwel unaniem kozen voor de oprichting van een vereniging. Uit een brief van
14
15
16

Er was sprake van één film over Paul van Ostaijen en één over Multutali. Daarnaast
kwamen de verfilmingen (voor televisie) van Elsschots Villa des Roses en Kaas beschikbaar.
Verslag van het derde colloquium van hoogleraren en lectoren in de nederlandistiek
aan buitenlandse universiteiten,’s-Gravenhage, uitgave in eigen beheer, 1969, p. 221.
Brief d.d. 10 juni 1970 van Walter Thys ‘Aan de hoogleraren in de Nederlandse taalen letterkunde aan Nederlandse en Belgische universiteiten’. Archief IVN.
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Walter Thys aan het Nederlandse Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen
d.d. 6 mei 197017 werd de omzetting van Werkcommissie naar Vereniging gepresenteerd als de ‘consolidatie van een groeiproces en de institutionalisering
van een zorgvuldig opgebouwd net aan contacten’, waarbij de vastlegging van
doelstellingen en taken in de statuten de organisatie democratisch en controleerbaar laat zijn.
De docenten kozen op het vierde colloquium in Gent, op 7 september 1970,
unaniem voor de oprichting van een vereniging, die ze Internationale Vereniging
voor Nederlandistiek noemden. De d in Nederlandistiek was verdwenen toen de
statuten van de IVN in december 1979 notarieel werden vastgelegd. De vereniging zou in de eerste plaats een vereniging van buitenlandse docenten zijn,
waarbij het contact met de neerlandici in het Nederlandse taalgebied ‘onontbeerlijk’18 werd genoemd. Het voorgestelde ‘buitengewone lidmaatschap’ voor
neerlandici uit het Nederlandse taalgebied moest nadrukkelijk ‘niet gezien worden als een lidmaatschap van de tweede rang’.19

8

De Internationale Vereniging voor Neerlandistiek vanaf 1970

Het is ondoenlijk om in een kort bestek alle initiatieven die de IVN sinds de oprichting in 1970 heeft genomen samen te vatten. Er is veel te vertellen over de
intensieve cursussen voor anderstalige kunsthistorici in de jaren negentig. Over
anderstalige publicaties die als doel hadden de neerlandistiek onder de aandacht
te brengen van vakgenoten in verwante studies, bestuurders van universiteiten en
overheidsinstanties buiten de Lage Landen. Over de bemiddelende rol bij de verdeling van enkele donaties van het Prins Bernhard Fonds (nu: Prins Bernhard
Cultuurfonds) aan docentschappen in Centraal- en Oost-Europa. Over publicaties
die noodgedwongen opgegeven moesten worden omdat er geen financiële middelen (meer) beschikbaar waren, zoals Wie en wat in de neerlandistiek in Nederland en België20, en over nieuwe uitgaven die in een behoefte bleken te voorzien,
zoals de IVN-krant21 en de Basisbibliotheek22.
Ik noem hier enkele series die in de loop der tijd gesneefd zijn:

17
18
19
20
21

22

Archief IVN.
Brief d.d. 10 juni 1970. Zie noot 16.
IBIDEM.
De 15de editie, de laatste uitgave, verscheen in december 2001.
Zie: <www.ivnnl.com/uitgaven/IVN-krant>. Met vijf uitgaven per jaar verzorgt de
digitale IVN-krant het contact tussen de docenten die verspreid over de wereld de taal
en cultuur van de Lage Landen promoten. De kopij wordt deels geleverd via negen
‘correspondenten’ uit de verschillende regio’s en vier ‘verslaggevers’ van enkele grotere docentschappen. Men kan zich digitaal aanmelden voor het abonnement. Eind
2008 werd de IVN-krant aan ruim 900 digitale adressen gestuurd.
Zie: <www.ivnnl.com/uitgaven/basisboekenlijst> (of: Basisbibliotheek). Met dit bestand wordt een handreiking geboden bij de inrichting van een basisbibliotheek neerlandistiek.
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Bibliotheca Neerlandica extra muros (BNEM, Nijhoff)
deel 1: E.M. Beekman, The Homeopathy of the Absurd, Den Haag 1970.
deel 2: A.J. Barnouw, The Mirror of Salvation, Den Haag 1971.
deel 3: T.M. Guest, Some Aspects of Hadewijch’s Poetic Form in the Strophische
Gedichten, Den Haag 1975.
deel 4: P. Brachin, Faits en valeurs: douze chapitres sur la literature néerlandaise et
ses alentours, Den Haag 1975
Dutch Studies. An Annual review of the language, literature and life of the Low
Countries, (Nijhoff) Den Haag 1974, 1976, 1977, 1979.
Basisteksten Nederlands
nummer 1: Theo Hermans (samenstelling), Poëzie van 1920 tot nu, (Coutinho),
Muiderberg 1988.
nummer 2: André Lefevere (samenstelling en annnotatie), Poëzie van 1720 tot 1920,
(Coutinho), Muiderberg 1989.
nummer 3: Jane Fenoulhet (samenstelling), Proza van 1930 tot 1990, (Coutinho),
Muiderberg 1993.

8.1

Ontwikkelingen in vogelvlucht

In zijn slottoespraak ter gelegenheid van het derde colloquium neerlandicum,
1967 in Den Haag, zei Walter Thys onder meer: ‘(…) dat er eigenlijk niet zou
mogen worden gesproken over een binnenlandse en een buitenlandse nederlandistiek, dat er maar één nederlandistiek is, zoals er maar één germanistiek, één
romanistiek is, en dat binnen- en buitenland hieraan in volkomen harmonie moeten samenwerken. Er is hier tijdens een van de vergaderingen ook de uitdrukking gebruikt: eigenlijk is de nederlandistiek in het buitenland een aflopende
zaak. Daarmee kunnen we ons in een ruim perspectief gezien natuurlijk verenigen, maar voor de zaak afloopt, voor het buitenland de taak overneemt, moet de
zaak eerst nog oplopen en daar is minstens nog één generatie mee gemoeid.’23
Het heeft iets langer geduurd dan twee generaties, maar nu is het onderscheid
tussen neerlandistiek intra en extra muros toch echt aan het verdwijnen en neemt
de harmonie toe. De buitenlandse neerlandistiek is zelfbewuster geworden en dat
vindt zijn weerslag onder meer in de oprichting van regionale docentenorganisaties, waarin op een intensieve en productieve manier internationaal wordt samengewerkt. Er wordt op veel plaatsen in de wereld steeds meer waardevol en oorspronkelijk wetenschappelijk (promotie-)onderzoek verricht op het brede gebied
van de neerlandistiek. De Duitse neerlandistiek heeft zijn belangrijke positie behouden en heeft nu gezelschap gekregen van enkele landen in Centraal-Europa,
waar de neerlandistiek booming is sinds de politieke aardverschuivingen die zich
aandienden aan het eind van de twintigste eeuw. ‘Intra’ is men zich bewust geworden van de geheel eigen expertise die er ‘extra’ ten aanzien van veel deelaspecten van de neerlandistiek te vinden is. Binnen het Nederlandse taalgebied
23

Verslag van het derde colloquium, p. 213.
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wordt bovendien, mede onder invloed van de universitaire BaMa-structuur, de
blik meer dan voorheen over de grenzen van het vakgebied en van het taalgebied
gericht. Er komt steeds meer oog voor het grote wederzijdse belang van samenwerking tussen de docenten die buiten en binnen het Nederlandse taalgebied
werkzaam zijn en die leidt tot waardevolle internationale synergieën op het gebied van de neerlandistiek in brede zin.
De ontwikkelingen vinden hun weerslag in bijvoorbeeld de bundels van de
colloquia neerlandica, die nu bestaan uit een kwalitatieve selectie van de lezingen, en waarin de verslagen van de huishoudelijke vergaderingen ontbreken. Ter
illustratie: in de jongste colloquiumbundel (2007) is de verhouding ‘extra’ vs.
‘intra’ 7:3. En de naamsverandering van het tijdschrift van de IVN Neerlandica
extra muros, dat met ingang van de 46ste jaargang, (2008), verder door het leven
gaat als Internationale neerlandistiek is een teken aan de wand, net zoals de toename van bijdragen van in het buitenland werkzame neerlandici.
Naast de onmiskenbare groei is er ook tegenslag te melden. Er sneuvelt – ondanks heftige protesten – wel eens een studierichting Nederlands in een bezuinigingsoperatie en de pensionering van de docent op een eenmanspost is altijd een
gevaarlijk moment. De wat grotere instituten, waar een groot deel van de docenten afkomstig is uit het land zelf, blijken het hechtst verankerd in de universitaire
curricula.
De tegenslag voor de Vereniging komt voornamelijk uit financiële hoek. Ondanks de belangrijke en gewaardeerde subsidie van de Nederlandse Taalunie en
de succesvolle fondsenwerfacties voor enkele edities van het colloquium neerlandicum, blijven de financiën een constante bron van zorg. Buitenlandse docenten die aan het colloquium willen deelnemen, blijven lang in onzekerheid
over de voorgestelde vergoedingsregeling, die immers van fondsenwerving afhankelijk is. Financiële steun voor nieuwe projecten is nauwelijks te vinden.
Een niet te missen constante sinds de beginjaren is de behoefte van docenten
aan onderling contact. Naast de regionale bijeenkomsten en uitgaven, het colloquium neerlandicum, Internationale neerlandistiek en de IVN-krant, komen de
digitale ontwikkelingen, internet en e-mail, tegemoet aan deze behoefte. De opeenvolgende besturen van de IVN volgen de ontwikkelingen in de internationale
neerlandistiek.24 Het voorstel aan de volgende ledenvergadering in 2009 om het
onderscheid tussen ‘gewone’ leden en ‘buitengewone’ te laten vallen is een bevestiging van de vooruitziende blik van Walter Thys.

24

Een volledig overzicht van alle besturen vanaf de beginperiode is te vinden op
<www.ivnnl.com/ivn/bestuur/geschiedenis>.
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9

Ten slotte

‘Wie Nederlands onderwijst aan een universiteit in den vreemde, komt als het
ware vanzelf tot de vraag: wie zijn mijn collega’s? en hoe staat het met het onderwijs van het Nederlands aan andere universiteiten in de wereld?’25 Als je nu
Nederlands onderwijst aan een universiteit in den vreemde, wéét je wie je collega’s zijn en weet je – meer dan halverwege de twintigste eeuw – hoe het met het
onderwijs van het Nederlands aan andere universiteiten in de wereld staat. Dit
dankzij alle digitale middelen, dankzij de vrijere communicatie, dankzij de overheidsinspanningen en dankzij de belangrijke rol van de Nederlandse Taalunie.
Maar ook dankzij de regionale verenigingen. En dankzij de IVN, die de internationale neerlandistiek sinds 1961 verenigt.

25

Verslag van het eerste colloquium, p. 7.
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Summary
This paper outlines the early developments which eventually led to the establishment of the Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN; International
Association for Dutch Studies) in the early sixties of the twentieth century. It
provides background material and names some constant features of this international association of academics involved in the study of Dutch language and culture.

Zusammenfassung
In diesem Artikel werden die frühen Entwicklungen dargestellt, die letztendlich
zur Gründung des internationalen Niederlandistenverbandes, der Internationale
Vereniging voor Neerlandistiek (IVN), in den frühen 60er Jahren des 20. Jahrhunderts geführt haben. In dem Beitrag wird Hintergrundmaterial zusammengetragen und es werden einige Funktionen dieser internationalen Vereinigung von
Wissenschaftlern auf dem Gebiet der Niederlandistik beschrieben.

Over de auteurs
Mona Arfs heeft Nederlandse taal- en letterkunde gestudeerd aan de Universiteit
Utrecht en is sindsdien universitair docent Nederlands aan de Göteborgs Universitet. Ze geeft schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid, grammatica, fonetiek
en taalgeschiedenis, literatuur, tekstanalyse, literatuurgeschiedenis, geschiedenis,
cultuur en kennis van land en volk. In april 2007 promoveerde ze op een
proefschrift over de interne woordvolgorde in tweeledige werkwoordelijke eindgroepen.
Hans Beelen studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit Leiden. Sinds 1987 is hij als lector verbonden aan de vakgroep Nederlands van de
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg.
Linde van den Bosch is sinds november 2004 algemeen secretaris van de
Nederlandse Taalunie. In aansluiting op haar studies Taal- en literatuurwetenschap (Tilburg) en Onderwijskunde (Utrecht) was zij professioneel steeds actief
op het terrein van de Nederlandse taal en het onderwijs. Zij werkte onder andere
in verschillende functies bij het Instituut voor Toetsontwikkeling (Cito) en de
Inspectie van het Onderwijs.
Laura Brandt studeerde in 2007 af als Licentiaat Germaanse talen (NederlandsEngels) aan de Université de Liège, op het eindwerk ‘De directe methode voor
Waalse leerlingen: theorie, analyse van leerboeken en toepassingsexperiment’,
met prof. dr. G. Janssens als promotor. In 2008 sloot ze de lerarenopleiding af
voor het hoger secundair onderwijs. In datzelfde jaar werkte ze ook mee aan het
project Vergelijkende geschiedenis van de extramurale neerlandistiek. Tegenwoordig doceert ze Engels en Nederlands aan de Provinciale Hogeschool te
Luik.
Antoinet Brink werkt aan de Letterenfaculteit van de Universiteit van Coïmbra
als docent Nederlands. Naast colleges Nederlandse taalverwerving en cultuur,
verzorgt ze ook colleges vertalen Nederlands-Portugees en coördineert ze het
programma van de postdoctorale specialisatiecursus Nederlands.
Heinz Eickmans is hoogleraar Nederlandse taal en cultuur aan de Universität
Duisburg-Essen. Zijn specialismen zijn lexikografie, vergelijkende taalgeschiedenis Duits-Nederlands, inzonderheid taalgeschiedenis van de Duits-Nederlandse grensgebieden, receptie van de Nederlandse en Vlaamse literatuur in Duitsland en theorie en praktijk van het literair vertalen. Hij is tevens voorzitter van
de Duits-Nederlandse Niederrhein-Akademie/Academie Nederrijn.
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Wilken Engelbrecht is geassocieerd hoogleraar Theorie van de Letterkunde,
Nederlands en Middeleeuws Latijn, hoofd van de leerstoel neerlandistiek aan de
Univerzita Palackého te Olomouc. Hij richtte de neerlandistiek te Bratislava
(1990) en Olomouc (1991) opnieuw op. Zijn interessegebieden zijn receptie van
de Latijnse literatuur in de Middeleeuwen, receptie van Nederlandstalige literatuur en cultuur in Centraal-Europa, contrastieve taalkunde en zakelijk Nederlands. In 1997 kreeg hij de ANV-Visserneerlandiaprijs voor zijn werk voor de
neerlandistiek in Centraal-Europa. In 1998 kreeg hij als een van de eersten de
Prijs van de Stad Olomouc voor zijn actieve aandeel in de hulp na de grote overstromingen van 1997. Lid Fryske Akademy (1998), lid Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden (2000). In de periode 2000–2006 voorzitter van de
faculteitsraad van de Faculteit Geesteswetenschappen te Olomouc, 2006–2010
vicedecaan buitenland en sinds 2010 vicedecaan voor wetenschap en onderzoek
van deze faculteit.
Jane Fenoulhet is hoogleraar Dutch Studies aan het University College London
waar zij Nederlandse en Vlaamse literatuur, vertaalstudies en genderstudies doceert. Haar onderzoek bestrijkt de gebieden literatuur- en cultuurgeschiedenis,
pedagogie van literatuur en de geschiedenis van disciplines. In 2007 publiceerde
zij Making the Personal Political. Women Writers in the Netherlands 1919–
1970, een geschiedenis van schrijvende vrouwen in Nederland tussen de twee feministische golven.
Judit Gera is hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde aan de vakgroep
Nederlands van de Eötvös Loránd Universiteit te Boedapest. Ze is gehabiliteerd
op het onderwerp literatuur en schilderkunst in de Nederlandse en Vlaamse
cultuur. Voor haar vertalingen van literatuur uit het Nederlands ontving ze in
2001 de Martinus Nijhoff Prijs. Sinds 2009 is ze lid van het dagelijks bestuur
van de IVN als vertegenwoordiger van de regio Midden-Europa. Samen met
Agnes Sneller schreef zij het boek Inleiding literatuurgeschiedenis voor de internationale neerlandistiek (Verloren 2010).
Jaap Grave was werkzaam aan de Freie Universität Berlin (2002–2007), Nagasaki University (2007–2010) en is nu postdoc aan de FU Berlin in het DFGproject Geschichte der deutschen Niederlandistik von den Anfängen bis in die
1960er Jahre (2010–2013). Redacteur van Over Multatuli, publicaties over
cultural transfer en letterkunde na 1800.
Tanja Holzhey is verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Zij schrijft een
proefschrift over de hervertalingen van Nil Volentibus Arduum. Van 2007 tot
2009 was zij als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de Freie Universität Berlin.
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Claudia Huisman is hoofddocent Nederlandse taal en cultuur en directeur van
het Departement Nederlands aan de Universiteit van Straatsburg. Tot 2008 was
zij als docent verbonden aan de Zomercursus Nederlandse Taal en Cultuur te
Breukelen, later Zeist. Zij is voorzitter van de Vereniging Regards sur les
Mondes Néerlandophones van de Universiteit van Straatsburg, die tot doel heeft
didactische en wetenschappelijke activiteiten te ontwikkelen en de Nederlandse
cultuur te promoten.
Matthias Hüning is hoogleraar Nederlandse taalkunde aan de Freie Universität
Berlin. Zijn onderzoek is vooral gericht op taalveranderingsverschijnselen en de
structuur van het Nederlands in vergelijkend perspectief.
Guy Janssens is hoogleraar historische taalkunde van het Nederlands aan de
Université de Liège en voorzitter van het Centre de Recherche en Histoire du
Néerlandais langue étrangère (CRHN).
Stefan Kiedroń is hoogleraar Nederlandse literatuur en hoofd van de Afdeling
Oudere Nederlandse Letterkunde aan de Erasmus-Leerstoel voor Nederlandse
Filologie van de Universiteit Wrocław (Polen), hoofdredacteur van het tijdschrift
Neerlandica Wratislaviensia, 2000–2009 bestuurslid van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (als vertegenwoordiger van de regio Midden- en
Oost-Europa). In 2006 kreeg hij de Belgische onderscheiding Officier in de
Leopoldsorde. In de jaren 1995–2008 was hij hoofd van de Erasmus-Leerstoel
voor Nederlandse Filologie.
J.W.H. (Jan) Konst studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Universiteit Utrecht waar hij in 1993 ook promoveerde. Hij is sinds 1994 als hoogleraar
verbonden aan de Freie Universität Berlin, aanvankelijk met als leeropdracht
Niederländische Literatur und Sprache von den Anfängen bis 1800. Sinds 2000
bekleedt hij de leerstoel Niederländische Philologie: Literaturwissenschaft. Hij
is gespecialiseerd in de vroegmoderne Nederlandse literatuur (drama, lyriek,
poëtica, rhetorica, ideeën- en mentaliteitsgeschiedenis) en publiceert daarnaast
over de Nederlands-Duitse literatuurbetrekkingen en de hedendaagse Nederlandse letterkunde.
Marja Kristel is directeur van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek
en redactiesecretaris van Internationale neerlandistiek.
Niels-Erik Larsen, mag.art. Germaanse filologie 1979 van de Universiteit van
Kopenhagen, promotie aan de Universiteit Leiden 2001, lector Nederlands in
Kopenhagen sinds 1985. Publiceert hoofdzakelijk op het gebied van de Middelnederlandse taalkunde.
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Ann Marynissen is als hoogleraar Nederlandse taalkunde verbonden aan het Institut für Niederlandistik van de Universität zu Köln. Ze publiceert op het gebied
van de Nederlandse taalgeschiedenis, de Nederlandse familienamengeografie en
het Nederlands in het Rijn-Maasgebied. Ze is lid van de Koninklijke Academie
voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (Gent).
Jelica Novaković-Lopušina is oprichter van het Lectoraat Nederlands in
Belgrado (1987) en sinds 2002 hoofd van de Afdeling Neerlandistiek. Ze is
hoofdredacteur van ERAZMO (het jaarboek voor Nederlandstalige literatuur in
vertaling), oud-voorzitster van COMENIUS (Vereniging van neerlandici van
Midden- en Oost-Europa) en oud-redactielid van AMOS. In 2001 werd haar de
Vlaamse PEN-prijs toegekend.
Rita Schlusemann studeerde Nederlandse, Engelse en Duitse taal- en letterkunde en pedagogiek aan de universiteiten Münster, Sheffield en Nijmegen. In
Münster promoveerde zij in 1990 en rondde zij in 2007 haar habilitatie af. Sinds
2009 is zij verbonden aan de universiteit Oldenburg in het kader van een
Heisenbergstipendium dat door de Deutsche Forschungsgemeinschaft werd toegekend. Zij is gespecialiseerd in de Nederlands-Duitse literaire betrekkingen van
de middeleeuwen tot de vroegmoderne tijd en verricht daarnaast onderzoek op
het gebied van de wetenschapsgeschiedenis en de verhouding tussen taal en
geweld.
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Joost Roger Robbe

Der mittelniederländische
Spieghel onser behoudenisse
und seine lateinische Quelle
Text, Kontext und Funktion
2010, 44,90 €, 474 Seiten, geb., ISBN 978-3-8309-2345-9

Neben der Biblia pauperum ist das Speculum humanae salvationis das wohl
bekannteste typologische Werk des Mittelalters. Vom lateinischen Text, der
in einer Lang- und einer Kurzfassung vorliegt, sind 328 handschriftliche
mittelalterliche Quellen überliefert. Von seiner Popularität zeugen überdies
Übersetzungen ins Deutsche, Französische, Niederländische, Englische und
Tschechische. Diese Arbeit stellt eine der beiden niederländischen Fassungen des Speculum, und zwar die Prosaübersetzung aus dem Jahre 1464, die
in einer einzigen Handschrift (Haarlem, Stadsbibliotheek II 17) und in drei
nahezu textgleichen Frühdrucken überliefert ist, in den Mittelpunkt.
Neben Struktur und Funktion des lateinischen Textes werden in einem
chronologisch-thematisch organisierten status quaestionis die Accessusfragen nach Herkunft und Autorschaft des Speculum erörtert. Vom mittelniederländischen Prosa-Spieghel werden eine genaue kodikologische Beschreibung und eine breit angelegte Analyse der Sprache geboten. Auch der
literaturhistorische Kontext und die Übersetzungs- und Bearbeitungstechnik
werden eingehend behandelt. Die kritische Edition nach der Haarlemer
Handschrift erfüllt ein altes Forschungsdesiderat, indem sie sowohl den
Vergleich mit der bereits vor mehr als einem Jahrhundert herausgegebenen
Versübertragung ermöglicht, als auch eine eminent wichtige Schnittstelle
zwischen handschriftlicher und gedruckter Tradition in den Niederlanden
für die Forschung zugänglich macht.
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Ute K. Boonen

Die mittelniederländische
Urkundensprache in Privaturkunden
des 13. und 14. Jahrhunderts
Vorlagen, Normierung, Sprachgebrauch
2010, 42,90 €, 386 Seiten, geb., ISBN 978-3-8309-2330-5

Während des Mittelalters wird das Lateinische als traditionelle Urkundensprache allmählich von den Volkssprachen verdrängt. Dieser Prozess, der
u.a. mit der Entstehung des Bürgertums und dem Erstarken der Städte zusammenhängt, beginnt im Südwesten Europas und setzt sich mit zeitlicher
Verzögerung in nördlicher und östlicher Richtung fort. In den Niederlanden
erfolgt die Ablösung des Lateins durch das Mittelniederländische während
des 13. und 14. Jahrhunderts.
Der Prozess der Verschriftlichung des Mittelniederländischen und das Verhältnis von Latein und Volkssprache stehen seit einigen Jahren verstärkt im
Interesse der Forschung. Diese Studie untersucht, wie Skribenten bei der
Umsetzung der lateinischen Formeln ins Niederländische vorgehen. Wird
das Lateinische wörtlich übersetzt? Entwickelt sich eine eigene mittelniederländische Fachsprache? Die Untersuchung von rund 2000 Urkunden
zeigt, dass die Skribenten bestimmte Formeln als Vorlage auswählen und
sich bei der Übertragung ins Mittelniederländische langsam von den Vorlagen emanzipieren. Trotz des stereotypen Sprachgebrauchs in den Urkunden
lassen sich lexikalische und syntaktische Unterschiede feststellen, die durch
die regional unterschiedliche Ausprägung der mittelniederländischen Schreibsprache bedingt sind.

