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Gedichten 
Jan-Willem Anker

Als je een van je handen heft
zie je aders onder een dunne huid
vingers die eenvoudig breken.

Je nagels zijn bot geknipt.
Bij de kootjes rimpelt het vel.

Als je hand zich balt tot vuist
valt het wondje bij een knokkel op.

Het is de hand van je moeder
aarzelend boven het toetsenbord.

DE  
LOTGEVALLEN  
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EEFJE  
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NOORWEGEN Nederlandse dialecten in het Parijs van het noorden >
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Ongeveer een jaar geleden werd ik gewezen 
op de mogelijkheid een beurs aan te vragen 
om een deel van mijn promotieonderzoek in 
Noorwegen te doen. Ik wist meteen dat het 
Tromsø zou worden. De Universiteit van Tromsø 
huisvest namelijk een van de beste onderzoeks-
centra in Europa op het gebied van de (genera-
tieve) taalkunde: Center for Advanced Study in 
Theoretical Linguistics (CASTL). En ik was er al 
eens voor een congres geweest en toen dacht 
ik “hier zou ik best een tijdje kunnen wonen.” 
Toegegeven, dat was in de zomer. 
 
Parijs van het Noorden
Tromsø ligt zo’n 350 kilometer boven de pool-
cirkel, op ongeveer 70° noorderbreedte. Dat 

betekent dat in de winter de zon nooit boven 
de horizon komt en in de zomer het ‘het rijk 
waar de zon nooit ondergaat’ is  (W.F. Hermans, 
Nooit meer slapen). 
Het lentesemester zou begin februari begin-
nen, maar op aanraden van mijn begeleiders 
hier ben ik half januari aangekomen. Dan kon 
ik nog een week van de poolnacht meemaken.  
De poolnacht is vooral vermoeiend door het 
gebrek aan zonlicht. Tegelijkertijd heeft het 
ook iets magisch en sprookjesachtigs: de 
gekleurde houten Noorse huizen, de lichtjes, 
de stad omgeven door besneeuwde bergen en 
water, en het meest bijzondere: Noorderlicht 
dansend langs de hemel. Om het vele donker 
te compenseren, is de gemeente van Tromsø 
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heel actief. Er wordt van alles georganiseerd, 
van muziek- en filmfestivals tot een Sami 
(Lappen) festival, met als hoogtepunt een 
rendierenrace door de hoofdstraat van de 
stad. Bovendien is er een gezellig uitgaans-
leven met veel kroegen, waardoor de stad de 
bijnaam Parijs van het Noorden heeft. 
 
Universitetet i Tromsø
De universiteit heeft een unieke ligging. Het 
is de meest noordelijke universiteit van de 
wereld en Tromsø ligt direct aan zee. Er is 
dus veel aandacht voor marinebiologie, pool-
wetenschappen, de bestudering van het lokale 
klimaat en klimaatverandering, maar ook voor 
de studie van de lokale cultuur en samen- 
leving, zoals die van de Sami. De expertise op 
die gebieden brengt studenten en onderzoekers  
uit de hele wereld samen om hier college te 
volgen of onderzoek te doen, wat de campus 
een zeer levendige internationale en multicul-
turele omgeving maakt.
Ook CASTL bestaat uit een internationaal team 
van ambitieuze en enthousiaste onderzoekers 
en kent een levendige onderzoeksatmosfeer. 
Er zijn altijd wel uitwisselingsstudenten of 
gastonderzoekers en bijna wekelijks komt een 
beroemde taalkundige van ver om een lezing 
te geven op het donderdagavondcolloquium. 
Zelfs al ligt Tromsø aan het einde van de 
wereld, ik heb vaak het gevoel dat het hier 
gebeurt, dat dit het middelpunt van de ge- 
neratieve taalkunde is. Het is geweldig om 
daar voor even deel van uit te mogen maken. 

Scandinavische en Nederlandse dialecten
Net als het Nederlands kennen de Scan-
dinavische talen, met name het Noors, vele 
verschillende dialecten. In navolging van het 
SAND-project (Syntactische Atlas van de 
Nederlandse Dialecten), zijn in Scandinavië nu 
soortgelijke projecten gaande: het ScanDiaSyn 
project (Scandinavian Dialect Syntax), en het 
NorMS project (Nordic Microcomparative 
Syntax). Voor beide projecten bevindt het 
bestuur en de supervisie zich in Tromsø. 
Het uitgangspunt voor mijn verblijf in Tromsø 
was het doen van een taalvergelijkend onder-

zoek naar de syntaxis van relatiefzinnen in de 
Nederlandse en Scandinavische dialectfami-
lies, met uitzondering van de Samische talen 
vanwege hun Fins-Oegrische oorsprong. Mijn 
doel is een beter beeld te krijgen van (de gren-
zen aan) taalvariatie en ik hoop zo uiteindelijk 
bij te dragen aan de theorie van natuurlijke 
taal. 
De bestaande databases over Scandinavische 
dialecten bevatten niet voldoende relevant 
materiaal voor mijn onderzoek. Daarom moest 
ik overgaan op het interviewen van dialect-
sprekers om de ontbrekende data aan te 
vullen. Ik doe dat samen met een collega 
die goed Noors spreekt. We proberen, in ruil 
voor koffie en wafels met bruine geitenkaas 
(Noorse specialiteit), dialectsprekers – vaak 
taalkundigen – grammaticaliteitsoordelen te 
ontlokken over bepaalde constructies in hun 
lokale dialect. 
Buiten het verzamelen van data voor dit taal-
vergelijkend onderzoek, ben ik ook nog steeds 
bezig met mijn oorspronkelijke onderzoek dat 
ik in Nederland ben gestart. Omdat dat met 
name theoretisch van aard is, en de databases 
waarvan ik gebruik maak online beschikbaar 
zijn, kan ik me in Tromsø ook gewoon op het 
Nederlands richten. Bovendien is de interesse 
voor de Nederlandse dialecten zelfs ook buiten 
de grenzen van het Nederlandse taalgebied 
zeer groot. Zo volg ik momenteel een college 
van de beroemde professor Tarald Taraldsen 
over de structuur van de nominale woordgroep. 
Het is opvallend dat hij voor het uiteen-
zetten van zijn ideeën overwegend 
het Nederlands en een aantal 
Nederlandse dialecten gebruikt. 
De data die hij gebruikt voor zijn 
onderzoek zijn deels 
afkomstig uit  
het DP-project 
van Norbert 
Corver, Marjo 
van Koppen 
en Huib 
Kranendonk 
in Utrecht! >
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  (i) a. ik ken de man  [die hier kwam] subject
  b.  ik ken de man  [die Marie zal ontmoeten] object 
     [Standaardnederlands]

   (ii) a.  da s de vent [die da graptjen ee verteld] subject
       dat is de man die dat grapje heeft verteld
  b.  da s de vent  [da se geroepen en] object
   dat is de man  dat ze geroepen hebben   
     [West-Vlaams; Brugge] 

  (iii) a. jeg kjenner mannen  [som kom hit] subject
   ik ken de man die kwam hier
  b. jeg kjenner mannen  [(som) Maria skal møte]  object
   ik ken de man (die) Maria zal ontmoeten
     [Noors (Bokmål)]

Een proef van variatie
Voor een korte illustratie van (een deel van) 
mijn onderzoek: kijk eens naar de zinnen in 
(i)-(iii). In het Standaardnederlands wordt een 
relatiefzin geïntroduceerd door een betrekke-
lijk voornaamwoord dat verwijst naar en qua 
vorm afhankelijk is van het antecedent: die voor 
zijdige antecedenten, en dat voor onzijdige 
antecedenten. In het Standaardnederlands 
doet het er niet toe wat de functie van het 
antecedent in de relatiefzin is: zowel voor 
subjecten (ia), als voor objecten (ib) wordt 
hetzelfde pronomen gekozen. Echter, in het 
West-Vlaams is de vorm van het element dat 
de relatiefzin inleidt afhankelijk van de functie 
van het antecedent in de relatiefzin: die voor 
subjecten (iia) en da(t) voor objecten (iib) in 
zinnen waarin het antecedent zijdig is.
Interessant is nu dat in het Noors en het 
Zweeds – zowel in de standaardtalen als in 
de meeste dialecten – ook een verschil tussen  
subjecten en objecten wordt gevonden. 
Wanneer we te maken hebben met een subject- 

relatief moet het element som de relatiefzin 
inleiden, terwijl bij een objectrelatief de aan- 
wezigheid van som optioneel is. Dit is geïllu-
streerd voor het Noors in (iii).
Waarom gedraagt het West-Vlaams zich meer 
als de Scandinavische talen in dit soort con-
structies? En meer algemeen: wat is er zo 
speciaal aan subjecten dat zij bevoorrecht 
worden ten opzichte van objecten, maar nooit 
omgekeerd? En waarom is het verschil tus-
sen subjecten en objecten niet (zichtbaar) 
aanwezig in het Standaardnederlands? Dit zijn 
vragen die centraal staan in mijn onderzoek. 
Nu de dataverzameling er bijna opzit, hoop ik 
snel te kunnen beginnen aan de data-analyse 
en het beantwoorden van die vragen. Het 
zou toch mooi zijn als ik in juni met een goed 
verhaal terugkom naar Nederland. Dan kan 
ik, net zoals de onderzoekers hier in Tromsø, 
lezingen geven over wat er zo bijzonder is aan 
de Scandinavische dialecten en hoe die licht 
kunnen werpen op de structuur van natuurlijke 
talen in het algemeen. <

Publicaties

Een stad stevent ongemerkt 
op het noodlot af. De dagen 
zijn bijna op en een van de 
dagenmakers reist naar 
aarde af in een poging het 
tij te keren. Hij moet op 
zoek naar een man zonder 
geheugen: ‘Er schijnt een 
man te zijn die zijn hele leven 
met één dag zou kunnen 
doen. Sterker nog, hij heeft 
slechts een paar minuten 
nodig. Die paar minuten 
kunnen eindeloos herhaald 
worden. Deze man moet uw 
redding zijn.’ Intussen weten 
de inwoners van niets. Een 
groepje mensen dat elkaar 
aanvankelijk niet kent, raakt 
onbedoeld betrokken in de 
queeste van de dagenmaker. 
Door een vreemde samenloop 
van omstandigheden worden 
zij onderdeel van een situatie 
met een onvoorziene afloop. 
Dat is het verhaal van De 
eerste hond in de ruimte in 

een notendop. In dit roman-
debuut van schrijver, (flarf)
dichter en redacteur Jeroen 
van Rooij (1979) staan thema’s  
centraal die ook in zijn eerdere  
werk een grote rol spelen. Van 
Rooij schreef voor DW B, 
Parmentier en Y. Daarnaast 
is hij werkzaam bij literatuur-
theater Perdu en De Reactor, 
een onlineplatform voor 
literatuurkritiek.  
In de roman speelt de auteur 
met de spanning tussen 
realisme en verbeelding. Hij 
probeert op allerlei manieren 
uitdrukking te geven aan de 
vage grens tussen de realiteit 
en fantasie, verbeelding of 
een andere werkelijkheid. 
De lezer komt achter de 
gebeurtenissen in het verhaal 
door het verhaal telkens 
vanuit een ander perspectief 
te beleven. Die perspectieven 
worden meestal beschreven 
vanuit een bewustzijn, maar 

ook regelmatig vanuit een 
‘onbewustzijn’. Zo lezen we 
flarden van hersenspinsels 
van een comateus meisje en 
van de man zonder geheugen, 
maar ook de gedachten van door 
xtc benevelde partygangers.  
Daarbij bevat het verhaal veel 
bovennatuurlijke elementen. 
De verhaallijn van het 
wolvenkind bijvoorbeeld, 
helft van een half menselijke, 
half dierlijke tweeling, schudt 
stevig aan het verder zo 
realistisch lijkende verhaal. 
Overigens gaf Van Rooij zelf 
ooit in een interview aan 
gefascineerd te zijn door de 
verhalen van ‘wilde’ kin- 
deren. Hij gebruikt ze graag  
in zijn werk, omdat ze de  
grensgevallen van de mense-
lijkheid representeren. Dit 
soort kinderen roept voor 
hem de vraag op waar het 
mens-zijn ophoudt, wat binnen  
en buiten die grenzen valt. > 

Jeroen van Rooij, De eerste hond in de ruimte  
en de laatste dagen op aarde
 
Marieke Imhoff

De eerste hond in de ruimte (2010) is de debuutroman van schrijver, dichter én Universiteit 
Utrecht-alumnus Jeroen van Rooij (1979). Nednr. is hoogst nieuwsgierig naar het resultaat.


