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Ten geleide:  
Berry-apple cordial

M
et taalliefhebbers een gesprek aangaan over het belang 
van Nederlands voor onze identiteit: het leidt geheid 
tot een felle discussie. Want hoe rijm je een mogelijke 
‘internationale’ uitstraling met een klein miezerig nau-

welijks elders gesproken taaltje? Hiervoor moet zéker een wereldtaal 
gebruikt worden om het uit te leggen. Om vervolgens verbaasd te zijn 
over de ogenschijnlijke ‘onvertaalbaarheid’ van delen van de taal. Of 
zelfs van de literatuur: berry-apple cordial, we vonden het met z’n 
allen niet geschikt voor de buitenlandse markt. Niemand zou begrij-
pen waar het over gaat. Inmiddels is de Britse vertaling van Reve’s De 
avonden al zes keer herdrukt en lezen we in deze VakTaal (Louwer-
se) waarom dit toch zo belangrijk is: je identiteit behouden in plaats 
van deze letterlijk weg te cijferen tegen de wereld. 

Verderop vindt u een paar cijfers over Nederlands in de wereld. Een 
klein voorproefje van het te verschijnen rapport naar aanleiding van 
het veldonderzoek naar de internationale neerlandistiek dat de IVN 
hield in samenwerking met de Taalunie. 

Winkler stelt dat het disciplinaire verleden ons inzicht kan geven in 
de identiteitsvorming van de discipline ‘literatuurstudie’ en dat dat 
inzicht van extra belang is omdat de letterenstudies het zwaar hebben 
en op weinig belangstelling kunnen rekenen. Als je dan het enthousi-
asme en de vanzelfsprekendheid leest van een student Nederlands in 
het buitenland (Malec) die zegt dat ze zo graag veel over Nederland 
praat, over de Nederlandse leefstijl en gewoontes en dat Nederlands 
zelfs haar lingua franca was. Dan zou het stuk van Bennis nog wel 
eens het 1984 van VakTaal kunnen worden. Mijts zou hier geen be-
zwaar tegen hebben. Hij laat een heel andere kijk op onze taal zien: 
in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden is op vele 
plaatsen het Nederlands nog steeds de overheersende taal in het on-
derwijs, het bestuur en de rechtspraak terwijl van ruim 90% van de 
bevolking deze taal niet de moedertaal is. Hoe voelt u zich hierbij? •
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In het kader van de Week van het Nederlands heeft de IVN samen met 
de Taalunie een speciale Taalkrant ontwikkeld over het Nederlands in 
het buitenland en Taalpamfletten met wetenswaardigheden over het 
Nederlands voor studenten Nederlands in het buitenland. Kijk hier: 
http://weekvanhetnederlands.org
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Als vrouw
 
 door: Helen de Hoop

Als vrouw vind ik het altijd onprettig om als man te worden aange-
sproken. De KPN schrijft bijvoorbeeld steevast “Geachte heer De 
Hoop” boven mailtjes en brieven aan mij. Het past natuurlijk wel in 

de trend van genderneutraal taalgebruik. Treinreizigers worden door de NS 
voortaan niet meer als “Dames en heren” aangesproken, want iederéén moet 
zich welkom voelen in de trein, niet alleen dat handjevol dames en heren. De 
Volkskrant streeft sinds kort ook “seksegelijkheid in taalgebruik” na. Dat 
betekent dat ze een lerares nu een leraar noemen en een schrijfster een schrij-
ver. Helemaal consequent zijn ze trouwens niet, want prinsesjes blijven prin-
sesjes en naar de Nederlandse voetbalsters en hockeysters wordt achteloos 
met de termen voetbalvrouwen en hockeydames verwezen. 

Zelf vind ik het prima als woorden die verwijzen naar functies en rollen, ook 
verwijzen naar geslacht. Ik ben met plezier een nichtje, een zus, een buur-
vrouw en een vriendin. Geslacht maakt tenslotte een wezenlijk deel uit van 
je identiteit, meer dan je beroep. Sommige functies maken wellicht ook meer 
deel uit van je identiteit dan andere, koning meer dan schoonmaker. In de zin 
Hij werkt als schoonmaker in een kantoor wordt als schoonmaker opgevat als 
bijwoordelijke bepaling, maar in de zin Hij werkt als koning in een kantoor 
wordt als koning eerder geïnterpreteerd als bepaling van gesteldheid. Hij 
werkt als koning als schoonmaker in een kantoor. Dat kan dus ook. Hij is een 
koning, maar hij werkt als schoonmaker in een kantoor. Bijwoordelijke be-
palingen en bepalingen van gesteldheid kunnen dezelfde vorm hebben, maar 
ze verschillen in interpretatie. Zo is zingend in Hij liep zingend naar huis een 
bepaling van gesteldheid (hij liep naar huis en zong), terwijl slingerend in Hij 
liep slingerend naar huis een bijwoordelijke bepaling is (het verwijst naar zijn 
manier van lopen). In de zin Hij kwam met een rood hoofd binnen is met een 
rood hoofd een bepaling van gesteldheid (hij kwam binnen en had een rood 
hoofd), terwijl met veel lawaai in de zin Hij kwam met veel lawaai binnen een 
bijwoordelijke bepaling is (het verwijst naar zijn manier van binnenkomen). 

In de zin Hij vond het als jurist interessant om eens als verdachte voor de 
rechtbank te verschijnen is als jurist een bepaling van gesteldheid (hij ís een 
jurist) en als verdachte een bijwoordelijke bepaling (het verwijst naar hóe 
hij daar verschijnt). Een leuk trucje waarmee je de twee als-bepalingen van 
elkaar kunt onderscheiden, is door er zijnde achter te plakken. Volgens de 
prescriptieve grammaticaregels mag dat helemaal niet, maar elke moeder-
taalspreker van het Nederlands voelt aan dat je bij een bepaling van gesteld-
heid wel zijnde kunt gebruiken en bij een bijwoordelijke bepaling niet. Hij 
vond het als jurist zijnde interessant om eens als verdachte voor de rechtbank 
te verschijnen en niet Hij vond het als jurist interessant om eens als verdach-
te zijnde voor de rechtbank te verschijnen. Niet Hij werkt als schoonmaker 
zijnde in een kantoor, maar wel Hij werkt als koning zijnde in een kantoor. 
En dus ook Als vrouw zijnde vind ik het onprettig om als man te worden 
aangesproken, maar niet Als vrouw vind ik het onprettig om als man zijnde te 
worden aangesproken. In dat laatste geval klopt er iets niet. 

De student (inderdaad geen studente) die mij ooit mailde dat hij door zeer 
bijzondere persoonlijke omstandigheden geen enkel werkcollege had kunnen 
volgen, maar dat hij wel bij alle hoorcolleges was geweest (en of hij dan toch 
niet mee mocht doen aan het tentamen), had pech. Ik geloofde hem niet, 
want boven het mailtje had hij “Beste meneer De Hoop” geschreven. •

Helen de Hoop is hoogleraar Theoretische Taalwetenschap aan de Radboud 
Universiteit Nijmegen.
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Middelnederlandse en vroegmoderne literatuur 
lezen in de oorspronkelijke taal is geen evidentie 

maar gelukkig hoeft dat geen reden te zijn 
om interessante teksten links te laten liggen. 

Er verschijnen heel wat vertalingen in modern 
Nederlands voor een diverse doelgroep. Denk 
bijvoorbeeld aan de reeks Tekst in context die 

specifiek gericht is op het secundair onderwijs. 
Ook reeksen als de Griffioenboekjes, Vertaalde 

tekstuitgaven bieden toegankelijke tekstedities en 
vertalingen aan. Voor een breder publiek vormen 

dergelijke initiatieven een mooie kans om kennis te 
maken met het rijke literaire verleden van de Lage 

Landen. Alleen moeten er natuurlijk wel experts 
zijn: zij die kunnen instaan voor deze vertalingen en 

bewerkingen én zij die de resultaten van dat werk 
kunnen beoordelen. 

door: Veerle Uyttersprot

Middelnederlandse 
taalvaardigheid –  
online uiteraard…
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Tijdens de Nederlandse les in het 
secundair onderwijs komt oudere li-
teratuur doorgaans wel aan bod maar 
is het niet de bedoeling de leerlingen 
deze teksten in het Middelnederlands 
te laten lezen. Meestal wordt er ge-
werkt met vertaalde fragmenten en 
wordt daarnaast ter illustratie de Mid-
delnederlandse versie weergegeven. 
Als leraren van de middelbare school 
erin slagen om leerlingen warm te ma-
ken voor oudere literatuur en hen la-
ten ervaren dat ideeën en teksten van 
vroeger nog interessant en relevant 
kunnen zijn voor mensen van nu, zijn 
ze meer dan geslaagd in hun opdracht. 
Het is uiteraard niet hun taak om spe-
cialisten-mediëvisten op te leiden. 

Dat ligt anders voor studenten Neder-
lands aan de universiteit. Voor hen 
is het wel nuttig en wenselijk om het 
Middelnederlands onder de knie te 
krijgen zodat ze teksten in editie en 
met behulp van woordverklaring kun-
nen begrijpen. Neerlandici in oplei-
ding worden immers de volgende hoe-
ders en doorgevers van ons cultureel 
en literair patrimonium. Als deskun-
digen met kennis van de Middelneder-
landse verhalen kunnen zij als enigen 
een gegrond oordeel vellen over de 
vele vertalingen en bewerkingen die – 
althans van sommige teksten – blijven 
verschijnen. Door studenten goed te 
leren kijken naar de oorspronkelijke 
teksten en hen vertrouwd te maken 
met de grammatica van het Middel-
nederlands, bouwen ze deze expertise 
op en raken ze misschien zelfs onder 
de indruk van de schoonheid van de 
historische literatuur.

Een voorbeeld uit de Middelneder-
landse Roman van Ferguut moge dui-
delijk maken dat er voor een vertaler 
wel degelijk addertjes onder het gras 
schuilen en dat een grondige studie 
van het Middelnederlands geen over-
bodige luxe is voor een goed tekstbe-

grip. In het begin van de roman verlaat de boerenzoon 
Ferguut het ouderlijk huis, gedreven door de ambitie 
om opgenomen te worden in het selecte gezelschap van 
koning Arturs rondetafelridders. Ferguuts moeder, die 
zelf van adellijke afkomst is, begrijpt de aspiraties van 
haar zoon, al valt het afscheid haar zwaar:

Hi was gereet, hi wilde varen.
Die moeder dreef groet mesbaren,
Si helsdene ende custene sere:
Die knape bevalse onsen Here. (vs. 490-494)
 
De Engelse vertaling van dit fragment in de editie van 
Johnson en Claasens (2000) luidt als volgt: 

He was ready, he wanted to ride.
His mother lamented sorely,
She embraced him and kissed him repeatedly;
She commended the lad to Our Lord.

In het algemeen geeft de vertaling een getrouwe weer-
gave van de Middelnederlandse tekst, maar in de laatste 
regel (vs. 494) loopt er toch wat fout. In de tekst staat 
immers dat de knaap voor zijn moeder Gods bescher-
ming vraagt. ‘Die knape’ staat als onderwerp van de zin 
in de nominatief. De Engelse vertaling beschouwt ‘die 
knape’ echter als lijdend voorwerp (met de moeder ‘se’ 
als onderwerp) maar dat is grammaticaal niet correct. 
In dat geval had er ‘dien knape’ gestaan. De vertaling 
van Willem Kuiper in de Griffioenreeks (2002) sluit 
beter aan bij de middeleeuwse versie: “Hij was klaar en 
wilde vertrekken. Zijn moeder was intens bedroefd, ze 
omhelsde en kuste hem. De knaap beval haar in Gods 
geleide.” (p.16) En ook Ingrid Biesheuvel zit helemaal 
goed met haar vertaling van de tekst in De ridders van 
de Ronde Tafel. Arturverhalen uit de Lage Landen 
(2012): “Hij was gereed, hij wilde weg. Zijn moeder 
maakte een hoop misbaar, ze omhelsde hem en kuste 
hem innig. De knaap beval haar aan in de hoede van 
onze Heer”. (p. 657)

Het gaat uiteraard hier om een detail maar vertalen is 
nu eenmaal precisiewerk. Uit de vertalingen van Kui-
per en Biesheuvel blijkt bovendien dat het niet altijd 
gemakkelijk is om typische Middelnederlandse uitdruk-
kingen vlot om te zetten. De uitdrukking ‘enen te Gode 
bevelen’ houdt in dat je iemand vaarwel zegt en bij dat 
afscheid ook Gods zegen over die persoon vraagt. Dat 
alles kan niet zomaar vlot met één enkel modern woord 
worden vertaald.

Om studenten vertrouwd te maken met dergelijke fines-
ses van het Middelnederlands is veel oefening nodig en 

volstaat het niet om enkele keren een 
tekstfragment te bespreken tijdens 
de colleges. De website Middelne-
derlands digitaal, gecreëerd door de 
afdeling Nederlandse letterkunde van 
de UGent, wil aan deze noden vol-
doen. De digitale leeromgeving biedt 
vooral ondersteuning bij de bachelor-
vakken Nederlandse letterkunde van 
de opleiding Taal- en letterkunde. Via 
meerkeuzevragen uit diverse teksten 
kunnen de studenten zich bekwamen 
in verschillende vaardigheden. Voor 
de docenten biedt het programma het 
voordeel dat ze grote groepen studen-
ten met een verschillend niveau de 
leerstof kunnen laten inoefenen. 

De website biedt oefeningen op 
woordbetekenis die inzoomen op het 
gebruik van het woordenboek en er is 
een heel gamma aan oefeningen dat 
verschillende aspecten van de gram-
matica bevraagt: clisissen, naamvallen, 
negatie, zinsdelen, vervoegingen en 
modi. De meeste vragen gaan over 
meer literaire teksten (epiek, lyriek, 
de abele spelen en didactische teksten 
zoals Der naturen bloeme of Spiegel 
historiael), maar er komen ook enkele 
ambtelijke teksten aan bod. De web-
site is sinds het academiejaar 2014/15 
in gebruik en is dus al door verschil-
lende jaarlagen studenten getest. De 
gebruikers geven aan dat het aangebo-
den materiaal hen wel degelijk vooruit 
helpt. Ze ervaren het als positief dat 
ze – op hun eigen tempo en zo vaak als 
nodig – de oefeningen kunnen door-
lopen en dat ze daarbij ook de nodige 
feedback krijgen. De komende jaren 
wordt het beschikbare oefenmateriaal 
verder geüpdatet en uitgebreid. Voor-
lopig is het niet mogelijk om een brede 
toegang tot het platform te verlenen, 
de website kan enkel gebruikt worden 
door UGent-studenten in het kader 
van hun letterkundige opleiding. • 
 

Dr. Veerle Uyttersprot werkt als onder-
wijsbegeleider aan de Universiteit Gent 
binnen de vakgroep Letterkunde waar 
ze Historische Nederlandse letterkun-
de doceert. Haar onderzoeksinteresse: 
(Artur)epiek.
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In het Caribisch deel van het Ko-
ninkrijk der Nederlanden is op 
vele plaatsen het Nederlands nog 
steeds de overheersende taal in 
het onderwijs, maar ook vaak in 
bestuur en rechtspraak. Ik schrijf 
bewust ‘nog steeds’, omdat ik 
het er niet mee eens ben dat het 
Nederlands die rol zou moeten 
vervullen op deze eilanden die 
overheersend Engels- of Papia-
mentstalig zijn. Ik wil u in dit kor-
te stukje prikkelen om daar even 
over mee te denken.

Nederlands is een officiële taal 
van Aruba, Bonaire, Curaçao, 
Saba, Sint Eustatius en Sint 
Maarten. Deze status van het 
Nederlands is een overblijfsel van 
het koloniaal verleden. Tot 1954 
waren de eilanden koloniën van 
Nederland en sindsdien is de taal 
van de voormalige kolonisator, 
net zoals in andere eilandstaten in 

het Caribisch gebied en elders in 
de wereld, als bestuurs- en onder-
wijstaal een belangrijke rol blijven 
spelen. Mooi voor het Nederlands, 
zou je kunnen zeggen, maar de 
vraag is wat dit doet met de bevol-
king van de eilanden.

GEZONDE KEUZE
Voor de beeldvorming is het be-
langrijk dat we een goed beeld 
hebben van de rollen die het Ne-
derlands speelt op de eilanden. 
Neem bijvoorbeeld Aruba, een 
eiland met iets meer dan 100.000 
inwoners, net ten noorden van 
Venezuela. Volgens de laatste 
volkstelling van 2010 stelt zes pro-
cent van de bevolking Nederlands 
als thuistaal te spreken, dat maakt 
het een vreemde taal voor 94 
procent van de bevolking. Die 94 
procent spreek thuis Papiamento, 
Engels, Spaans, of een van de vele 
andere talen van het eiland. De 

door: Eric Mijts

 
 

Waar de 
uitzondering 

niet de  
regel zou  

moeten zijn
Nederlands in het  

Caribisch deel van het  
Koninkrijk der Nederlanden 

Leerlingen op Aruba, Bonaire, 
Curaçao, Saba, Sint Eustatius 
en Sint Maarten krijgen hun 

onderwijs voornamelijk in het 
Nederlands aangeboden – 

terwijl dit niet hun moedertaal is. 
Dat zorgt voor veel problemen, 

waarvoor in Nederland te 
weinig aandacht is, betoogt de 
neerlandicus Eric Mijts van de 

Universiteit van Aruba.
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situatie in Bonaire en Curaçao is ver-
gelijkbaar met die van Aruba, op alle 
drie de benedenwindse eilanden is het 
Nederlands een minderheidstaal. Dat 
merk je ook in het straatbeeld waar 
bijna geen Nederlands voorkomt, wel 
Engels, dat neemt zoals overal tegen-
woordig een dominante positie in.

Op de bovenwindse eilanden is de 
situatie vergelijkbaar, maar daar is de 
dominante rol weggelegd voor Engels. 
Dat geeft ook meer mogelijkheden 
voor de kinderen op de scholen omdat, 
ondanks initiële weerstand, in Saba 
en Statia en op sommige scholen in 
Sint Maarten, de onderwijstaal Engels 
geworden is. Een logische en gezonde 
keuze, mede aangezien de omliggende 
eilanden ook Engelstalig zijn. 

GOEDBEDOELD
Het grootste vraagstuk met betrekking 
tot het Nederlands in het onderwijs 
ligt dus op de benedenwindse eilan-

den. Veel studenten van mij vertellen 
me dat ze problemen hebben met het 
Nederlands, ze vinden het Nederlands 
een obstakel voor hun ontwikkeling. 
Tijdens de zomercursussen Nederlands 
voor hoger onderwijs die we elk jaar 
organiseren aan de Universiteit van 
Aruba horen we vaak de studenten 
vertellen dat ze bang zijn om zich te 
uiten in het Nederlands omdat het 
nooit goed genoeg is. We proberen ze 
dan te steunen door ze zelfvertrouwen 
te geven. Dat is geen gemakkelijke op-
gave nadat deze kinderen elf of twaalf 
jaar lang onderwijs gekregen hebben in 
een taal die niet de hunne is en waar ze 
telkens weer – goedbedoeld – in gecor-
rigeerd werden.

SLAAGPERCENTAGES
We doen ook daadwerkelijk iets ver-
keerd op de eilanden: in plaats van 
dat we de kinderen de taal Nederlands 
aanleren als een vreemde taal, wat het 
Nederlands is in de Cariben, geven we 

WE DOEN IETS VERKEERD 
OP DE EILANDEN: WE 
GEVEN DE KINDEREN  
ONDERWIJS ALSOF  
HET NEDERLANDS  
HUN MOEDERTAAL IS.

ze onderwijs alsof het Nederlands hun moedertaal 
is. We missen daardoor ook de kans om de kinderen 
aan te leren wat ze – naast taalkennis – echt moeten 
leren op school: kritisch denken, burgerschap, wis-
kunde, competenties voor hoger onderwijs, alles wat 
in het basisonderwijs en daarna in het middelbaar 
onderwijs aan bod komt. 

Aan het einde van het basisonderwijs leggen we de 
kinderen langs een Nederlandse maatstaf, we toet-
sen ze voor taalvaardigheid Nederlands en beoorde-
len onder andere op basis daarvan wat hun verdere 
schoolcarrière wordt. Aan het einde van havo en 
vwo doen we dat nog eens: we laten de leerlingen 
deelnemen aan de Nederlandse eindexamens. Het 
zal u niet verbazen dat ze daarvoor vaak niet slagen. 
Dat is niet omdat deze kinderen geen Nederlands 
spreken, maar wel omdat deze toetsen niet geschikt 
zijn voor deze kinderen. Het onderwijs- en toetssys-
teem is gemaakt voor Nederlandstalige kinderen in 
de Nederlandstalige omgeving, dat werkt niet voor 
deze kinderen op de eilanden. Vanaf het begin staan 
de kinderen dan ook op een achterstand en moeten 
ze allerlei extra hindernissen overwinnen als ze suc-
cesvol willen zijn op school. De statistieken liegen er 
niet om: de scholingsgraad op de eilanden is laag, de 
slaagpercentages zijn laag, de uitvalpercentages en 
de aantallen zittenblijvers zijn hoog.

EEUWIGDURENDE ACHTERSTAND
Te weinig aandacht wordt besteed aan dit vraagstuk. 
De lokale politici die hierover zouden moeten beslis-
sen hebben niet de politieke durf om hier een krach-
tige beslissing in te nemen en laten zich afschrikken 
door adviseurs die weinig oog hebben voor de so-
ciaal-economische schade die de Nederlandstalige 
onderwijspraktijk aanricht. Er moet geïnvesteerd 
worden in materiaalontwikkeling en in kwaliteits-
bevordering. Maar het is de prijs waard: het gaat 
elk jaar om duizenden kinderen op de eilanden die 
beginnen aan hun tocht door een schoolsysteem dat 
niet bij ze past. Deze kinderen hebben recht op goed 
onderwijs dat bij ze past. Laten we de kinderen van 
de eilanden een stem geven, door ze de kans te ge-
ven onderwijs te krijgen in hun eigen taal en door ze 
trots te laten zijn op hun kennis van het Nederlands 
als vreemde taal. Laat het Nederlands de taal van 
ontplooiing zijn, en niet de taal van eeuwigdurende 
achterstand. • 

Eric Mijts is universitair docent en onderzoeker aan 
de Rechtenfaculteit van de Universiteit van Aruba.
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door: Hans Bennis

Neerlandistiek  
en de multi-helix

De jaren twintig en dertig van de 21ste eeuw stonden in Dutch Society onder invloed van game changers uit 
programma’s als de National Research Agenda, het Innovation Platform, Societal Challenges en hun opvolgers Societal 

and Scientific Co-creation, Redefining Innovation en New Dimensions of Research Ecosystems. Uiteindelijk is er een 
innovatieve samenleving tot stand gebracht waarin onderzoek en kennisinstellingen uit maatschappij en bedrijfsleven 

elkaar versterken. De transformatie naar een resilient society is geslaagd, waarbij de multi-helix van wetenschap en 
maatschappij zorgt voor een handelingsperspectief en co-creatie. In deze tijd staat een lerende en circulaire economie 

centraal die tot stand gekomen is op basis van eco-sustainability. De wetenschap is opgeschoven van mono-, naar multi-, 
naar inter-, naar transdisciplinariteit. Maar wat heeft deze scientific revolution opgeleverd voor de neerlandistiek?
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door: Hans Bennis

Neerlandistiek  
en de multi-helix

WANT WAAROM 
ZOU JE LEERLINGEN 
IN DE NIEUWE, 
VEERKRACHTIGE 
EN ZINVOLLE 
SAMENLEVING 
LASTIGVALLEN MET 
TRADITIONELE 
VAKKEN ALS 
NEDERLANDSE 
LETTERKUNDE, 
TAALKUNDE OF 
THEORETISCHE 
TAALBEHEERSING?

De studie Nederlands is in dit geweld geheel uit 
het repertoire van Dutch universities and scien-
ce organizations verdwenen. Een verouderde, 
disciplinaire studie die geen essentiële bijdrage 
heeft kunnen leveren aan de beoogde multi-he-
lix, laat staan dat de studie van Nederlandse 
taal en cultuur de snelle ontwikkeling naar de 
lerende heilstaat heeft kunnen bijhouden. In 
innovative programs als Smart Cities is geen 
plaats meer voor studenten en onderzoekers die 
boeken lezen. Dat is volledig 20ste-eeuws. Bin-
nen the Dutch approach is literatuur inmiddels 
ook vervangen door een translational culture 
die de boundaries van cognitive interpretation 
opzoekt en zo bijdraagt aan de resilience van 
onze society. Het gaat niet meer om lezen maar 
om storytelling in living labs. De studie van een 
taal is net zo ouderwets. Met behulp van big 
data en social media hebben we de bestudering 
van een taal geautomatiseerd en gekoppeld aan 
het internet of things. Zo kunnen we ons geheel 
richten op de vraag hoe language kan bijdragen 
aan een smart society met een creative future.

Maar er is meer. Er is ook helemaal geen mo-
gelijkheid meer om neerlandistiek te beoefenen 
aan Dutch universities. Het universitaire on-
derwijs is inmiddels volledig Engelstalig. We-
tenschap is tenslotte internationaal en Engels 
de internationale taal. Aan het begin van de 
twintiger jaren is er nog wel een poging gedaan 
om letterkunde als universitair vak te behouden 
door alle Nederlandstalige literaire teksten 
automatisch te vertalen naar het Engels en zo 
‘Dutch Literature’ op de agenda te houden, 
maar toen ook het letterkunde-onderzoek werd 
vervangen door het vak ‘Translational Culture’ 
was er geen enkele ruimte meer voor de bestu-
dering van oubollige teksten uit de periode dat 
er nog literatuur werd geproduceerd. Er zijn 
pogingen geweest, onder andere van de vroegere 
organisatie ‘Nederlandse Taalunie’ (1980-2025), 
om toch het onderwijs en onderzoek te behou-
den aan instellingen van hoger onderwijs, maar 
dat was een achterhoedegevecht van een krach-
teloze organisatie.

Tot 2025 was een universitaire opleiding Neder-
lands noodzakelijk om te voorzien in de behoef-
te van leraren in het voortgezet wetenschap-
pelijk onderwijs. Maar toen de universiteiten 
inmiddels geheel Engelstalig waren geworden, 
lag het voor de hand dat ook het onderwijs dat 
voorbereidt op wetenschappelijk onderwijs 
Engelstalig zou worden. Bovendien waren de 
neerlandici er in de tussentijd in geslaagd om 
het taalvaardigheidsonderwijs onderdeel te 

laten zijn van een breed en vakoverschrijdend 
curriculum. Je moet tenslotte ook goed kun-
nen lezen, internetten, begrijpen, mailen en 
argumenteren bij vakken als Geschiedenis en 
Biologie. Daarmee werd Nederlands in het 
vwo gedurende een korte periode (2020-2025) 
van vaardigheidsvak tot zaakvak. Het vak ging 
over letterkunde, taalkunde en theoretische 
taalbeheersing. En dat was tegelijkertijd ook de 
voorbode van de totale ontmanteling van het 
vak Nederlands in het vwo. Want waarom zou 
je leerlingen in de nieuwe, veerkrachtige en zin-
volle samenleving lastigvallen met traditionele 
vakken als Nederlandse letterkunde, taalkunde 
of theoretische taalbeheersing? Eerstegraads 
leraren Nederlands werden overbodig. De toch 
al buitengewoon lage status van het vak zorgde 
ervoor dat de neerlandistiek en het vwo-school-
vak Nederlands zonder veel weerstand konden 
worden opgeheven. Alleen enkele ultranationa-
listische groeperingen en de Nederlandse Taal-
unie protesteerden heftig, waarmee zij ook hun 
eigen lot bezegelden.

De neerlandici konden niet anders dan emi-
greren. Inmiddels bestaan er veel bloeiende 
opleidingen en onderzoeksinstituten in de 
neerlandistiek in het buitenland. Hoewel het 
moeilijk is om als asielzoeker te worden toege-
laten in landen als Polen, Tsjechië, Zuid-Afri-
ka of Noord-Korea, zijn de meeste hardcore 
neerlandici erin geslaagd om aan topuniversi-
teiten in Wroclaw, Olomouc, Potchefstroom of 
Pyongyang een positie te bemachtigen bij een 
vakgroep Nederlands waar grote hoeveelheden 
studenten in het Nederlands onderzoek doen 
naar Nederlandse taal en letterkunde en waar 
het onderzoek op deze terreinen bloeit als nooit 
tevoren. Zelfs in Vlaanderen zijn er nog enkele 
plaatsen waar met additionele financiering en 
als minor bij het vak ‘History of the Creative 
Industry’ de neerlandistiek kan worden beoefe-
nend, alhoewel het ook daar beschouwd wordt 
als een revisionistisch overblijfsel van een elitai-
re visie op science. Desalniettemin kunnen we 
vaststellen dat er op dit moment veel meer stu-
denten Neerlandistiek zijn dan ooit tevoren en 
dat het onderzoek van de Nederlandse taal en 
cultuur, geschreven in het Nederlands, van hoge 
internationale kwaliteit is. De neerlandistiek 
bloeit, maar alleen in het buitenland. •

 
 
 
Hans Bennis is algemeen secretaris van  
de Taalunie.



Knipogen en 
knarsetanden 

in Boekarest
In meer dan veertig landen ter wereld wordt 

Nederlands onderwezen. Wat drijft de 
docenten? Zeven vragen aan Alexa Stoicescu 

in Boekarest, waar het Nederlands een hechte 
wereld is en waar studenten zich amuseren 

met woorden als knarsetanden en knipogen. 

WIE
Alexa Stoicescu

DOCENT 
Aan de Universiteit van Boekarest, in Roemenië. Het Nederlands 
in Roemenië is een hechte wereld. Iedereen kent elkaar; het leren 

van deze taal verrijkt niet alleen je kennis, je wordt ook meteen 
in een kleine familie verwelkomd. Naast de reguliere colleges 

hebben we in de afgelopen jaren een culturele nacht in Boekarest 
georganiseerd om de Nederlandse en Belgische cultuur te promo-

ten, we hebben met een aantal studenten een selectie gedichten 
vertaald en ze laten illustreren door studenten van de Kunstaca-
demie, andere teksten (van Grunberg of Biesheuvel) vertaald en 
gepubliceerd, filmavonden georganiseerd of meegedaan aan het 

 internationale studentendictee.

WAAROM DOCENT IN BOEKAREST
Ik ben er geboren! Ik heb filologie gestudeerd, Duits en Neder-
lands, een onderzoeksmaster Nederlandse letterkunde gevolgd 

en ben gepromoveerd op het werk van Herta Müller. Na mijn 
masteropleiding in Amsterdam vroeg mijn voormalige docent en 
nu collega of ik geen les zou willen geven. Ik had al inspirerende 

docenten ontmoet, maar kon me moeilijk voorstellen ooit zo 
iemand te kunnen worden. Toch ging ik op zijn voorstel in en ik 

merkte snel hoeveel voldoening ik eruit kreeg en met hoeveel inzet 
ik bereid was te werken.

DE STUDENTEN
Ongeveer dertig studenten per jaar kiezen voor Nederlands. Ze 
willen een andere Germaanse taal leren, ze hebben vrienden in 
Nederland of België of willen daar gaan studeren of ze hebben 
gehoord dat je beter kunt verdienen als je Nederlands spreekt.  

De belangstelling voor het Nederlands in Boekarest groeit, met 
name omdat er veel Nederlandse en Belgische investeerders  

in Roemenië zijn.

DE VERSCHILLEN? 
De Nederlandse fietscultuur, hun liberale houding, de openheid 
tegenover seksuele subgroepen of de vrijzinnige literatuur zijn 
nieuw voor onze studenten. De Belgische cultuur is echter meer 
herkenbaar. De combinatie van humor en ernst, van bescheiden-
heid en trots delen ze met de Roemenen. Onze studenten voelen 
zich aangetrokken tot beide culturen, ze zijn nieuwsgierig en wil-
len ze leren kennen.

De studenten vinden woorden als knarsetanden of knipogen grap-
pig. De beginners amuseren zich met moeilijk uitspreekbare woor-
den als geheugen, eeuwigheid of zenuwachtig. Het woordje er blijft 
lange tijd moeilijk, zeker in combinaties zoals het ermee eens zijn 
of het is erop of eronder.

INSPIRATIE 
Ik gebruik naast de leerboeken zoveel mogelijk authentiek ma-
teriaal. Het is belangrijk dat de studenten in contact komen met 
het Nederlands van vandaag. Volgens mij moet je in de les flexibel 
kunnen zijn en nooit alleen maar blind je methode volgen. Zeker 
bij beginners is het van groot belang dat je je eigen passie voor de 
taal laat zien. Alleen zo krijg je bevlogen studenten. Ik gebruik in 
mijn lessen een combinatie van een luchtige en empathische toon 
en een veeleisende houding. Zeker in een omgeving waar de stu-
denten nauwelijks contact hebben met moedertaalsprekers, is het 
leren van het Nederlands zonder hard werken onmogelijk. Maar 
dat kan ook met humor en plezier.

ROEMENIË, EEN AANRADER? 
Zeker weten! Boekarest is een stad die steeds meer op elke andere 
Europese stad is gaan lijken, waar je een korte city trip kunt ma-
ken, op terrasjes kunt zitten en van de zon kunt genieten die hier 
meer dan de helft van het jaar schijnt. Je kunt de eclectische, soms 
kitschachtige, soms gewoon mooie, maar altijd fascinerende archi-
tectuur bewonderen en doelloos door de straten wandelen of de 
kunstmusea bezoeken, maar de echte trekpleister zijn de mensen 
en hun onmiddellijke en onvoorwaardelijke gastvrijheid. • 
 
Meer weten over de opleiding Nederlands in Boekarest?  

 https://www.facebook.com/Neerlandeza/

Bron: Taalunie, Editie april 2016
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Hiervoor heb ik eerst literatuuronderzoek gedaan, 
waarbij ik heb gekeken naar hoe het curriculum in-
gevuld is, wie daar allemaal bij betrokken zijn, hoe 
dit curriculum geëvalueerd wordt en welke initiatie-
ven er zijn om het schoolvak te herzien. Daarnaast 
heb ik verschillende partijen geïnterviewd die zich 
bezighouden met het schoolvak, waaronder docen-
ten, leerlingen, vakdidactici, wetenschappers, curri-
culumexperts en de Taalunie. 

Wanneer je naar de geschiedenis van het vak kijkt, 
blijkt dat discussie rondom het schoolvak niks 
nieuws is. Discussies over de doelstellingen van het 
vak en de verbinding met de vakwetenschap zijn een 
terugkerend verschijnsel. Ook op dit moment wordt 
er volop gediscussieerd over de doelstellingen van 
het vak en daarmee samenhangend de invulling van 
het curriculum en het eindexamen. Bovendien zijn 
er verschillende initiatieven die pleiten voor een 
herziening van het schoolvak. 

De gemeenschappelijke deler van alle partijen 
die ik gesproken heb, is dat vrijwel iedereen van 
mening is dat er iets zou moeten veranderen. Hoe 
deze verandering er precies uit moet zien is nog niet 
heel concreet, maar er zijn wel duidelijke lijnen aan 
te wijzen. Zo is iedereen het erover eens dat het 
eindexamen aangepast moet worden. De uitdaging 
ligt hier in het maken van een voldoende valide en 
betrouwbaar alternatief voor de huidige tekst met 
vragen. Daarnaast is het de vraag of het wenselijk 
is om eerst het eindexamen te veranderen, of dat er 
eerst een nieuw curriculum moet komen, waar het 
eindexamen logisch op volgt.

Volgens meerdere partijen is namelijk niet alleen 
het eindexamen, maar het hele curriculum aan 
herziening toe. Onderwijs2032 heeft hiervoor een 
begin gemaakt voor meerdere schoolvakken. Voor 
Nederlands specifiek pleiten onder andere de Taal-

unie en de meesterschapsteams voor een vernieuwd 
programma. Gemeenschappelijke thema’s die hierin 
terugkomen zijn een gelijkere verdeling tussen de 
drie domeinen van Nederlands (letterkunde, taal-
kunde en taalbeheersing), meer samenhang tussen 
de verschillende onderdelen, meer nadruk op de 
kenniscomponent van het vak en minder op vaardig-
heden en meer aandacht voor de functie van taal in 
andere vakken. 

Om hier tot een herziening te komen is een betere 
verbinding tussen de vakwetenschap en het school-
vak van belang, zodat zowel vakinhoudelijke ken-
nis als kennis over het didactiseren van bepaalde 
onderwerpen makkelijker kunnen doordringen in 
het onderwijs. Hiermee samenhangend is ook een 
betere verbinding tussen de neerlandistiek en de 
lerarenopleidingen wenselijk. Een van de grootste 
uitdagingen lijkt op dit moment het bij elkaar bren-
gen van alle partijen die willen meedenken over het 
schoolvak en de visies te verenigen tot een geheel, 
een samenhangend programma. Daarnaast staat 
men ook voor de taak om de visies om te zetten in 
een uitvoerbaar curriculum. •

Emily van der Zande heeft pedagogische weten-
schappen en Nederlands gestudeerd aan de Universi-
teit van Amsterdam. Op dit moment is ze werkzaam 
als NT2-docent en vestigingscoördinator bij een 
huiswerkbegeleidingsinstituut. Ze wil graag begin-
nen aan de universitaire lerarenopleiding.

door: Emily van der Zande

Het schoolvak  
Nederlands vandaag –  

en in de toekomst
Voor mijn scriptie voor de master Nederlandse taal en cultuur heb ik mij verdiept in  

het schoolvak Nederlands. Aangezien ik zelf sterk overweeg om docent te worden, was ik  
benieuwd naar welke ontwikkelingen er gaande zijn binnen het schoolvak, waarover er 
gediscussieerd wordt en welke rol de universiteit daarbij heeft. Met mijn scriptie heb ik  

geprobeerd om deze complexe situatie inzichtelijk in kaart te brengen. 

VRIJWEL IEDEREEN IS VAN 
MENING DAT ER IETS ZOU 
MOETEN VERANDEREN!
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Toen de redactie van Vaktaal me 
vroeg ‘hoe voelt het om gekozen te 
hebben voor een loopbaan in de (let-
terkundige) neerlandistiek’ schoot 
meteen het zinnetje ‘Het leven is wat 
je gebeurt terwijl je andere plannen 
maakt’ door mijn hoofd. Eigenlijk is 
die zin van John Lennon behoorlijk 
goed toepasbaar op mijn studiever-
loop en loopbaan tot nu toe. Op het 
gymnasium twijfelde ik lang tussen 
auditie doen voor het conservatori-
um (klassiek piano), geschiedenis, 
filosofie en Nederlands. Ik koos 
uiteindelijk op het laatste moment 
voor de studie Nederlandse taal en 
cultuur aan de Universiteit van Am-
sterdam. 

Dat ik naar Amsterdam wilde leed 
geen twijfel. Ik had namelijk jaren-

lang iedere vrijdagavond ademloos 
naar Baantjer gekeken. Ik keek voor 
de steegjes en de kroegen waar op de 
klanken van Toots’ mondharmonica 
grachten en prachtige gevels voorbij 
trokken. Ik negeerde de lijken. In die 
steegjes vond je mini-kroegjes met 
aan de bar enkel echt Amsterdamse 
stamgasten met woeste levenslopen 
en gehavende koppen. Achter de 
toog stonden goudeerlijke, krachtige 
vrouwen die het leven geleefd had-
den en begrepen. En wat betreft de 
studie: ik hield heel erg van lezen en 
schrijven en van jongs af had ik al 
een onstilbare letterhonger. 

EEN PRACHTIGE BAAN
Tijdens mijn studie was ik een 
veelvraat. Ik volgde naast het vaste 
curriculum zoveel mogelijk vakken, 

bij allerlei studies: mediastudies, 
Europese studies, filosofie, kunst-
geschiedenis. Gaandeweg de studie 
ging mijn hart vooral sneller kloppen 
bij de historisch letterkundige vak-
ken, omdat ik daar mijn liefde voor 
geschiedenis, filosofie en literatuur-
wetenschap kon combineren en ik er 
een andere, spannende samenleving 
zag meezingen. Het voelde alsof ik 
er een wereld bij kreeg, die me ook 
met een frisse en kritische blik naar 
onze eigen tijd leerde kijken. Na 
mijn bachelor koos ik uiteindelijk 
voor de onderzoeksmaster omdat 
mijn cijfers goed waren en omdat het 
een extra jaar studeren betekende te 
midden van gemotiveerde mensen. 
Een promotieplaats heb ik toen 
nooit voor ogen gehad – dat was iets 
voor ‘de echte Einsteins’ van deze 

door: Sophie Reinders

Ik hou van ons 
vak en ik wil 

ervoor vechten
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wereld, niet voor een dromerig iemand zoals ik. Aange-
moedigd door mijn scriptiebegeleiders heb ik – naast een 
heleboel andere sollicitaties; het was 2011 en diepe crisis 
– echter naar een onderzoeksplek in Nijmegen gesollici-
teerd en die kreeg ik. Opeens had ik een prachtige baan, 
voor maar liefst 4,5 jaar. 

ONS MOOIE VAK
Die baan mondde afgelopen juni uit in mijn promotie en 
de verschijning van de publieksuitgave van mijn proef-
schrift. Gedurende mijn onderzoeksaanstelling heb ik 
me als academicus in de volle breedte proberen te ont-
wikkelen: ik heb onderwijs gegeven, congressen georga-
niseerd, lezingen gegeven en me voortdurend ingezet een 
breed publiek bij mijn onderzoek te betrekken. Al die 
jaren hield ik mezelf voor: hierna wordt het heel moei-
lijk om een vervolgbaan binnen de academie te vinden, 
dus geniet ervan nu het nog kan. Ik ging ervan uit dat ik 
gedwongen zou zijn te solliciteren buiten de universiteit, 
maar het gelukkige toeval wilde dat er vlak voor het ein-
de van mijn contract in Nijmegen een onderwijsbaan in 
Utrecht werd aangeboden. Totaal onverwacht werd mijn 
verblijf binnen de academie met een aantal jaar verlengd. 

De komende jaren ben ik werkzaam als docent, ik heb 
geen onderzoekstijd. Ik houd van onderwijs geven en 
geloof heilig in het belang van de gereedschapskist van 
de geesteswetenschapper. We leren onze studenten aller-
lei belangrijke vaardigheden als goed schrijven, kritisch 
denken, met verschillende culturen communiceren en een 
probleem van verschillende kanten benaderen. We leiden 
studenten op die kennis hebben van het heden en het 
verleden, die situaties snel kunnen beoordelen, origineel 
zijn en verbeelding hebben. Ik prijs me gelukkig dat ons 
mooie vak overbrengen mijn baan is. 

CONSTANTE
Maar ik maak me ook zorgen, zowel over ons vak als over 
mijn eigen toekomst. Ik maak me zorgen over het feit dat 
de waarde van de geesteswetenschappen voortdurend 

ter discussie wordt gesteld en ik maak me zorgen over 
het academische systeem zoals het nu is: over de enorme 
werkdruk en over de vraag of ik ooit weer onderzoek zal 
kunnen doen. Om tijd voor onderzoek te krijgen zal ik het 
benodigde geld zelf binnen moeten halen. Ik zal daarvoor 
deel moeten nemen aan de loterij van NWO, samen met 
circa 200 andere net gepromoveerde jonge wetenschap-
pers. Onderzoeksaanvragen zal ik in mijn eigen tijd – ’s 
nachts, in de weekenden en vakanties – moeten schrijven. 

Dat heb ik ervoor over, maar ik heb niet het beste profiel, 
want veel van mijn tijd ging de afgelopen jaren zitten in 
onderwijs (wat nauwelijks telt bij onderzoeksaanvragen) 
en ik publiceerde nog weleens in het Nederlands. En van 
NWO mogen wij onze eigen geschiedenis eigenlijk niet 
meer in onze eigen taal vertellen. Van geestesweten-
schappers worden twee tegengestelde dingen gevraagd: 
wij moeten het publiek bereiken (‘valoriseren’), maar 
dat moeten wij bij voorkeur doen in een vreemde taal. 
Toen ik aan de studie Nederlandse taal en cultuur begon, 
had ik nooit gedacht dat ik publicaties in de taal van de 
cultuur die ik bestudeer ooit zou moeten verdedigen. Het 
heet internationalisering, maar het is in feite verengelsing, 
want goede beheersing van bijvoorbeeld het Duits en 
Frans worden in het onderwijs totaal verwaarloosd. 

Deze zorgen maken mij nóg gemotiveerder om de ko-
mende jaren te proberen binnen de academie te blijven. 
Ik hou van ons vak en ik wil ervoor vechten. Ik heb mijn 
loopbaan misschien niet heel bewust gepland, maar er 
was altijd één constante: ik heb steeds mijn hart en inte-
resses gevolgd en daardoor met enthousiasme gestudeerd 
en gewerkt. Ik zal dat mijn studenten de komende jaren 
van harte aanbevelen en voorleven. •

Sophie Reinders is docent Vroegmoderne Nederlandse 
letterkunde aan de Universiteit Utrecht. Ze promoveerde 
eerder dit jaar aan de Radboud Universiteit (cum laude) 
op het proefschrift De mug en de kaars. Vriendenboekjes 
van adellijke vrouwen, 1575-1640.

WIJ MOETEN HET PUBLIEK BEREIKEN,  
MAAR DAT MOETEN WIJ BIJ VOORKEUR  
DOEN IN EEN VREEMDE TAAL.
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‘STRAATTAAL’ IS BETER OP TE VATTEN ALS EEN VRIJE EN 
CREATIEVE MANIER VAN OMGAAN MET DE TALIGE MIDDELEN  

DIE SPREKERS TOT HUN BESCHIKKING HEBBEN
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Eind 1997 brak er in Nederland een 
moral panic los over de vermeende 
verloedering van het Nederlands van 
jongeren van vooral Surinaamse, 
Turkse, Marokkaanse of Antilliaanse 
afkomst. Middelbare schooldocenten 
noemden dit taalgebruik dat ze zagen 
als een lexicaal verarmde variant van 
het Nederlands ‘smurfentaal’. Een 
voor buitenstaanders onverstaanbare 
variant door het mengen van Neder-
lands, Arabisch, Turks en Surinaams 
die zou duiden op achterblijvende 
leerprestaties. Verder legden zij een 
sterk verband tussen het spreken van 
‘smurfentaal’ en gewelddadig gedrag. 
Sociolinguïst René Appel bestreed 
deze negatieve beeldvorming. Het voor 
de buitenwacht vaak grove en bele-
digende van ‘straattaal’-uitingen had 
volgens Appel vaak het karakter van 
ritual insult en was dus eerder speels 
en gespeeld dan echt gewelddadig. Vol-
gens Appel was een gebrekkige kennis 
van het Nederlands niet de enige ver-
klaring voor deze nieuwe manier van 
spreken. De soepele, vloeiende manier 
waarop jongeren Nederlands mengen 
met woorden uit andere talen maar 
ook vorm en betekenis van Nederland-
se woorden veranderen, veronderstelt 
juist een solide kennis van het Neder-
lands. Appel introduceerde – met suc-
ces – de term ‘straattaal’ als alternatief 
voor het denigrerende ‘smurfentaal’. 

De term ‘straattaal’ vond vlot ingang, 
ook bij de sprekers ervan, wellicht 
omdat in de teksten van bekende hip-
hopartiesten ‘straattaal’ steeds vaker 
te horen was op tv en op de radio. Veel 

mensen, niet alleen jongeren, wilden 
meer weten over ‘straattaal’ en gingen 
zelf woorden afkomstig uit ‘straattaal’ 
gebruiken. Ook veel jongeren die niet 
behoorden tot minderheden gingen 
‘straattaal’ begroetings- en afscheids-
formules gebruiken: ‘fa(wa)ka G’ hoe 
gaat het man/vriend?(G staat voor 
‘gangster’). Meerdere websites zoals 
straatwoordenboek.nl en straattaal.
com maakten straattaalwoorden voor 
iedereen toegankelijk.

‘Straattaal’ brak zo uit de negatieve 
beeldvorming en werd tot op zekere 
hoogte genormaliseerd. Het inspireer-
de de Dichter des Vaderlands Ramsey 
Nasr in 2009 tot zijn gedicht ‘mi have 
een droom’ waarin een 66-jarige Rot-
terdammer in het jaar 2059 tot ons 
spreekt in het ‘Rotterdams van de 
toekomst’ (NRC, 25 september 2009): 
“wullah, poetry poet, let mi takki you 
1 ding: di trobbi hier is dit…”

Youth for Christ, het Nederlands 
 Bijbelgenootschap en Ark Mission 
kwamen zelfs met een adaptatie van 
het evangelie van Mattheus in straattaal 
om jongeren te bereiken: De torrie van 
Mattie (2011):

“Maar Maria bleek ineens pregno te 
zijn. Jowie kwam er achter en hij was 
omin depressed, want hij dacht dat ze 
met een ander gebald had.”

Zelfs minister Edith Schippers sprak 
haar positieve waardering uit voor 
de uitkomsten van contacten tussen 
‘oude’ en ‘nieuwe’ Nederlanders:

“In heel veel zaken ontstaan nieuwe 
vormen, nieuwe muziek, nieuwe keu-
kens, mode, nieuwe straattaal. Dat is 
mooi en voegt veel toe aan de samen-
leving.”

Naast een positieve herwaardering van 
‘straattaal’ bestaat het beeld van een 
direct verband tussen het spreken van 
‘straattaal’ en deviant, gewelddadig ge-
drag nog steeds. Veel middelbare scholen 
voeren een anti-‘straattaal’-beleid gemo-
tiveerd door socioloog Ilias el Hadioui’s, 
die stelt dat met ‘straattaal’ de geweldda-
dige cultuur van de straat de school bin-
nendringt. Dit is het probleem van het 
label ‘straattaal’: het verwijst immers niet 
naar een eigen taal met een eigen woor-
denschat en eigen grammatica gespro-
ken door één specifieke groep jongeren. 
‘Straattaal’ is beter op te vatten als een 
vrije en creatieve manier van omgaan 
met de talige middelen die sprekers tot 
hun beschikking hebben. De functie en 
waarde van ‘straattaal’ voor identifica-
ties met wisselende groepen mensen en 
veranderlijke lifestyles zorgen ervoor dat 
‘straattaal’ in vele vormen opduikt. 

Negatieve en positieve waarderingen 
van ‘straattaal’ blijven min of meer 
parallelle levens in de Nederlandse 
samenleving leiden. •

Leonie Cornips is senior onderzoeker 
variatielinguïstiek aan het Meertens 
Instituut en hoogleraar Taalcultuur 
in Limburg aan de Universiteit Maas-
tricht. Vincent de Rooij is universitair 
docent antropologie aan de Universiteit 
van Amsterdam.

door: Leonie Cornips & Vincent de Rooij

‘Straattaal’ 
1997-2017

 
Twintig jaar geleden kwam er ineens maatschappelijke en wetenschappelijke  
belangstelling voor de taal van jongeren die al snel bekend werd als ‘straattaal’.  

Hoe is het beeld van dat fenomeen in de loop der tijd veranderd?
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door: Henriëtte Louwerse

Gerard Reve  
is een Brit 
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Afgelopen november werd ik benaderd door een 
Britse journalist met een vraag over de aange-
kondigde vertaling van een klassieker uit de Ne-
derlandse literaire canon, The Evenings. James 
Reith nam contact op omdat er, volgens hem, zo 
weinig geschreven is over Reve in het Engels. En 
‘wordt deze roman niet juist beschouwd als een 
van de topwerken in de Nederlandse literatuur? 
En waarom wordt het dan nu pas, zeventig jaar 
na dato, vertaald?’ In het Amerikaanse tijd-
schrift The Atlantic stelt Reith dat het uitstel van 
vertaling wellicht het gevolg was van de heer-
sende overtuiging dat De avonden gewoon ‘te 
Nederlands’ is voor een internationaal publiek, 
dat het onvertaalbaar is, dat de culturele verwij-
zingen niet zouden kunnen worden herkend, dat 
de humor te persoonlijk is, dat de statige taal 
geen equivalent zou hebben en dat de specifieke 
context van het boek (met de verzwegen Tweede 
Wereldoorlog) niet begrepen zou worden door de 
buitenlandse lezer.

Dat bleek niet zo te zijn. The Evenings was 
eind januari al aan een zesde druk toe. Wat te 
Nederlands voor vertaling werd geacht, wordt 
nu geprezen als universeel: berry-apple cor-
dial werkt net zo goed als bessen-appel en de 
doelloosheid en de apathie van Frits van Egters 
blijkt niet aan landsgrenzen gebonden. Zelfs de 
humor van Reve vindt men ‘quirky’ en daardoor 
juist heel Brits.

Dit is niet het enige voorbeeld van transnationale 
identificatie. Zo is Benedict Schofield, een van 
mijn collega’s van King’s College London, gespe-
cialiseerd in Shakespeare als Duitse dichter, als 
schrijver die het Duitse bewustzijn, de Duitse spi-
rit zo meesterlijk verwoordt. Het cultuurspecifieke 
van een taal, van een schrijver, van een literair 
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werk wordt hoe langer hoe meer in twijfel getrokken en dat 
sluit aan bij wat de heersende modes zijn: de denationali-
sering van de talenstudie, ook wel transnationalisering ge-
noemd. Genoodzaakt door teruglopende studentenaantallen 
en slinkende onderzoeksgelden, zijn de taalwetenschappen 
op zoek naar een nieuwe formule: hoe maken we de studie 
van een taal aantrekkelijker, spannender, relevanter? De 
uitkomst van die zoektocht zal in hoge mate bepalen hoe de 
neerlandistiek er over 25 jaar bij staat.

In 2010 riep Konrad Ehlich in een themanummer van In-
ternationale neerlandistiek al op tot het afschaffen van het 
nationale paradigma dat niet meer aansluit bij ons ‘post-
nationaal’ tijdperk. Taalwetenschappen, zo stelt Ehlich, 
moeten de taal en de literatuur ‘conceptualiseren vanuit 
het perspectief van de vreemdheid’ (48:4, 2010, pp. 11-21). 
Ondertussen is het moeilijk vol te houden dat het project 
natie inderdaad tot het verleden behoort. Ik spreek vanuit 
Groot-Brittannië, waar minister-president Teresa May de 
tijdsgeest verwoordde als: ‘a citizen of the world is a citizen 
of nowhere’. De spanning tussen het globale enerzijds en het 
nationale en regionale anderzijds is tekenend voor onze tijd.

Collega’s die neerlandistiek bedrijven buiten de taalgren-
zen, jongleren per definitie met de spanning tussen het na-
tionale en het transnationale perspectief, tussen de herken-
bare beelden die je activeert om je te onderscheiden – daar 
sta je dan weer met je tulpen en je Belgische bieren – en 
de noodzaak om in te schuiven in de specifieke culturele 
omgeving. De ‘global’ of transnationale ‘turn’ is voor de 
NVT-docent (Nederlands als vreemde taal, red.) geen ver-
rassing. Wel nieuw is de tendens om het leren en bestuderen 
van een andere taal en cultuur als noodzakelijke Bildung 
te beschouwen om te kunnen functioneren in een steeds 
minder monoculturele wereld. Je leert een taal om de ‘an-
der’ te kunnen herkennen. Welke taal je kiest is daarbij niet 
belangrijk. Ehlich zegt het scherp: ‘De taalwetenschappen 
zullen zich moeten omvormen tot wetenschappen van het 
Begrijpen’. Weg met de tulpen en het bier. 

HOE DAN?
De vraag is: hoe bedrijf je neerlandistiek in een gegloba-
liseerde wereld die ook in toenemende mate verliefd is op 
vertrouwde nationale verhalen en symbolen? Hoe manoeu-
vreren we ons tussen de roep om herkenbaarheid en de re-
alisatie dat de culturele en talige neerlandistiek hoe langer 
hoe diverser is? Over welke neerlandistiek moeten we het 
hebben? Hoe houden we ons overeind in een academisch 
klimaat dat steeds meer door het marktprincipe wordt 
gedicteerd? En wat is ons antwoord op een digitaliserende 
wereld waarin vertaling en meertaligheid een steeds grotere 
rol speelt? Is Reve nog wel een Nederlander? En maakt dat 
eigenlijk wat uit? De mate waarin we slagen antwoorden op 
deze vragen te formuleren, bepaalt of er over 25 jaar nog 
sprake kan zijn van neerlandistiek.

Ik heb die antwoorden nu niet, maar wil er wel een aanzetje 
voor doen. De samenwerking tussen internationale neerlan-
distiek en de praktijk binnen het taalgebied zal verder moe-

ten worden geïntensiveerd. Om een goed verhaal te kunnen 
vertellen over neerlandistiek, hebben we elkaar heel hard 
nodig. Samen kunnen we de neerlandistiek opnieuw positio-
neren als specifiek en transnationaal. De binnenlandse col-
lega’s zullen zich moeten buigen over hoe ze de verregaande 
versnippering van het vak toch een samenbindende narratief 
kunnen geven om het gevaar te ontwijken dat Nederlands 
‘net niks’ is. De internationale collega’s moeten een weg 
vinden tussen de institutionele druk zich aan te sluiten bij 
algemene thema’s waarin het gevaar schuilt onherkenbaar 
en dus inwisselbaar te worden (twee romans in vertaling in 
een cursus wereldliteratuur, één Vlaamse film in de module 
Europese cinema). We moeten gezamenlijk op zoek naar 
een bouwwerk, een nieuw kader waarbinnen we als onder-
zoekers flexibel, interdisciplinair en transnationaal kunnen 
opereren zonder het vak zelf op de helling te zetten doordat 
we geen oog meer durven te hebben voor het specifieke of 
zelfs unieke aan de Nederlandse taal en cultuur.

‘Jij mag je ook wel eens wat zelfverzekerder opstellen’, zei 
een Britse collega tegen mij toen ik haar vroeg wat zij zou 
doen als ze in plaats van Duits, Nederlands aan de man/
vrouw moest brengen. ‘Ik zou eens ophouden met te doen 
alsof Nederlands allemaal zo klein en onbetekenend is.’ En 
ze heeft gelijk. In een wereld waarin globalisering met ach-
terdocht wordt bekeken, waarin het soort nationalisme dat 
zich richt op de bescherming van het zuivere, het eigene, de 
superieure eigen waarden breed weerklank vindt, moeten 
wij een open en zelfbewust verhaal vertellen. Door kritisch 
naar onze praktijk te kijken, kunnen we die verdedigen en 
versterken. We moeten het nationale frame en de benepen 
criteria waarvan we ons soms bedienen, durven loslaten. We 
moeten Nederlands als Nationalphilologie blijvend onder-
vragen. Niet om het ‘eigene’ af te schaffen, maar om het te 
herdefiniëren. De ramen openzetten en onderkennen dat we 
leven in een wereld met een veelheid aan talen en teksten. 
Niet krampachtig vasthouden aan de traditionele afwijzing 
van alles wat niet direct in de originele taal tot ons komt bij-
voorbeeld, denationaliseren en tegelijkertijd emanciperen. 
We moeten de dichotomie van intra en extra muros voorbij. 
Dat zijn we ook al voor een groot gedeelte, maar dat kan 
nog beter. We moeten oog hebben voor het vreemde binnen 
de neerlandistiek, maar ook voor het specifieke. Zo kunnen 
we zelfbewust laten zien op welke manier het Nederlands 
mondiaal meespreekt, invloed heeft, aanwezig is.

Op de recente vertaling van Anna Karenina door Hans 
Boland staat de naam van de vertaler gewoon op de kaft. 
Ook in de verschillende interviews komt de zelfverzekerd-
heid van Boland naar voren: ‘vertalen is verzielen’, ‘je moet 
het Russisch vergeten en vanuit je eigen taal werken’. Boland 
belichaamt de nieuwe rol van de vertaler, een geëmancipeer-
de, zelfverzekerde schepper die het Nederlands voorop stelt. 
Ik denk dat die houding model kan staan voor het pad dat wij 
moeten inslaan: Tolstoy spreekt Nederlands. • 

Henriëtte Louwerse is Director of Dutch Studies aan de 
University of Sheffield en voorzitter van de IVN.
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STUDIE NAAR DE STUDIE VAN DE LET-
TERKUNDIGE NEERLANDISTIEK
Waarom zou iemand Nederlandse let-
terkunde gaan studeren? Op deze vraag 
zijn door wetenschappers uit het verleden 
verschillende, welluidende antwoorden 
gegeven. Zo was de negentiende-eeuwse 
literatuurhistoricus Willem Jonckbloet 
(1817-1885) ervan overtuigd dat we door 
middel van de studie van middeleeuwse 
teksten inzicht konden krijgen in de wor-
tels van onze ‘volksaard’, onze nationale 
identiteit zoals we tegenwoordig zeggen. 
De hoogleraar Nico Donkersloot (1902-
1965) benadrukte vlak voor het uitbreken 
van de Tweede Wereldoorlog juist de 
sociaal-maatschappelijke functie van 
literatuur. Als vrije, kritische ruimte kon 
de literatuur volgens hem een tegengeluid 
bieden tegen dogmatische, vaststaande 
wereldbeelden. Bovendien konden in-
dividu en ‘gemeenschap’ door middel 
van de literaire verbeelding met elkaar 
worden verbonden. Na de oorlog maakte 
hoogleraar en essayist Hans Gomperts 
(1915-1998) zich dan weer hard voor de 
opvatting dat we via de studie van litera-
tuur onszelf als mens beter kunnen begrij-
pen. Het literaire werk is ‘een ontmoeting 
met de ander’, in wie de lezer zichzelf kan 
herkennen. Het bestuderen van literatuur 

maakt ons zelfreflexief, zelfkritisch en 
meer empathisch. 

Bezien we deze antwoorden in het licht 
van de vraag waarom je Nederlandse let-
terkunde zou gaan studeren, dan kan men 
zich afvragen waarom iemand eigenlijk 
géén Nederlandse literatuur zou willen 
studeren! 

Maar hoe zit het met de studie van de 
studie van literatuur? Anders gezegd, 
waarom is het interessant te onderzoeken 
hoe het spreken over de bestudering van 
literatuur zich heeft ontwikkeld? Aller-
eerst omdat er tot op heden überhaupt 
nog bijzonder weinig onderzoek is verricht 
naar de historische ontwikkeling van de 
Nederlandse literatuurstudie. Ten tweede 
kan inzicht in het disciplinaire verleden 
ons inzicht geven in de identiteitsvorming 
van de discipline. Dat inzicht is van ex-
tra belang wanneer de letterenstudies, 
zoals nu, het zwaar hebben en op weinig 
belangstelling kunnen rekenen onder 
andere van leerlingen die een studiekeuze 
moeten maken. Ten derde leert de studie 
van het verleden dat veel problemen waar-
mee letterkundigen worstelen helemaal 
niet zo nieuw zijn als vaak wordt gedacht. 
Een beter inzicht in de historie van ons 

vak kan de onderbouwing van de studie 
versterken. 

LITERATUURKRITIEK EN LITERATUUR-
WETENSCHAP
De manier waarop over literatuur wordt 
gesproken door professionals binnen 
en buiten de muren van de universiteit, 
gebeurt volgens de gangbare opvatting 
ruwweg op twee manieren: in de vorm van 
literaire kritiek of door middel van de lite-
ratuurwetenschap. 

Met ‘literaire kritiek’ verwijzen we door-
gaans naar het werk van recensenten die 
voor een bepaalde krant, tijdschrift of 
ander journalistiek medium een roman, 
een dichtbundel of non-fictie werk onder 
de loep nemen en evalueren. Een literaire 
kritiek (of recensie) kenmerkt zich door 
een oordeel: de recensent wil het publiek 
informeren of het de moeite waard is een 
bepaald werk te gaan kopen en lezen. Zo’n 
oordeel kan nogal eens verschillen, want 
het is vaak gebaseerd op de persoonlijke 
voorkeuren van de recensent – wat hij of 
zij mooi vindt, en wat hij of zij belangrijk 
vindt. Moet het werk nieuwe ideeën bevat-
ten of moet het vooral stilistische virtuosi-
teit laten zien? Moet de beschreven wereld 
herkenbaar zijn of juist vreemd? Wil de 

door: Marieke Winkler

Criticus of 
wetenschapper? 

Onderzoek naar de disciplinaire identiteit  
van de letterkundige neerlandistiek

POËZIE VERENIGT EN SLAAT 

BRUGGEN TUSSEN VERSCHILLENDE 

BEVOLKINGSGROEPEN EN CULTUREN.
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recensent meegesleurd worden in een 
spannend plot of juist graag tot stilstand 
gedwongen worden in een peinzende, 
innerlijke monoloog? De literatuurkritiek 
wordt vanwege deze nadruk op het wisse-
lende oordeel ook wel als een subjectieve 
praktijk gekarakteriseerd. 

Dit in tegenstelling tot de literatuurwe-
tenschap. De literatuurwetenschap wil, 
zoals het een betrouwbare wetenschap 
betaamt, juist afstandelijk te werk gaan; 
het wil beschrijvend, onpersoonlijk en 
neutraal zijn. De wetenschapper wil 
nadrukkelijk geen evaluaties geven van 
het literaire werk, maar bijvoorbeeld het 
functioneren van literatuur in een sa-
menleving begrijpen (wie leest er wat en 
waarom?), begrijpen waarom bepaalde 
verhalen de tand des tijds doorstaan en 
andere niet of hoe verhalen überhaupt 
werken. De wetenschapper wil weten wat 
de publieke rol van de auteur is of hoe 
literaire technieken ingezet worden in 
andere domeinen, denk bijvoorbeeld aan 
politieke speeches of aan series op Net-
flix. De literatuurwetenschapper streeft 
met andere woorden naar algemeen gel-
dende uitspraken over literatuur. 

Dit ideaaltypische onderscheid tussen li-
teratuurkritiek en literatuurwetenschap is 
helder en bevat bovendien een duidelijke 
taakverdeling: waar de literaire criticus 
zich mengt in het publieke debat over lite-
ratuur, houdt de literatuurwetenschapper 
zich op afstand. 

Wanneer we echter kijken naar de prak-
tijk van literatuurwetenschappers dan 
blijkt dit heldere onderscheid helemaal 
niet zo helder. Niet alleen mengen lite-
ratuurwetenschappers zich geregeld in 
het debat over literatuur buiten de uni-
versiteit (zij nemen bijvoorbeeld zitting 
in jury’s die literaire prijzen uitdelen, 
zij schrijven zelf recensies voor kranten, 
zijn redacteur van literaire tijdschriften 
of zelf actief als dichter of romancier). 
Een fundamenteler probleem voor het 
zogenaamde heldere onderscheid is 
dat we in literatuurwetenschappelijke 
studies geregeld normatieve uitspraken 
aantreffen. Soms zelfs vrij expliciet wan-
neer er een onderscheid wordt gemaakt 
tussen ‘meesterwerken’ en ‘middelmaat’. 
Er blijkt met andere woorden een sterke 
discrepantie te bestaan tussen het breed 
geaccepteerde, theoretische onderscheid 
en de dagelijkse praktijk, die niet zelden 
gepaard gaat met een spanning tussen 
een vermeende subjectieve, ‘kritische’ 
benadering van literatuur en een objec-

tief-wetenschappelijke benadering  
van literatuur.

WISSELENDE WAARDERING
In de zoektocht naar een wetenschap-
pelijke benadering van literatuur blijken 
academische literatuurbeschouwers steeds 
weer hun verhouding tot de literaire 
kritiek te bepalen – van Jan te Winkels 
Ontwikkelingsgang (1908-1922) tot Frank 
Baurs ‘Inleiding’ bij Geschiedenis van de 
letterkunde der Nederlanden (1939), van 
het eerste handboek literatuurwetenschap 
Problemen der literatuurwetenschap 
(1953) tot het recente handboek Literatuur 
in de wereld (2013): het definiëren van 
een ‘ander’ (de dilettant, de liefhebber, de 
criticus) blijkt een dominante demarcatie-
techniek om de eigen wetenschappelijke 
identiteit vorm te geven.  

De spanning tussen de subjectieve kritiek 
en objectieve wetenschap is weliswaar 
vanaf het begin van de studie Nederlands 
aanwezig, maar blijkt ook steeds in ande-
re termen te worden gevat. Dit maakt de 
nauwkeurige bestudering van de praktijk 
en receptie van enkele hoogleraren die de 
spanning tussen kritiek en wetenschap op 
scherp stelden door hun buitenuniversi-
taire activiteiten (zoals eerder genoemde 
Donkersloot en Gomperts) duidelijk. Zo 
sprak men tot ongeveer de tussenoorlogse 
periode veeleer over een spanning tussen 
‘filologie’ of ‘literatuurgeschiedschrijving’ 
(zoals de wetenschappelijke studie van 
literatuur werd aangeduid) en de ‘esthe-
tische kritiek’. In het interbellum werd 
gesproken over een onpersoonlijke en 
persoonlijke kritiek. Pas na de Tweede 
Wereldoorlog raakt het specifieke onder-
scheid tussen de academische literatuur-
wetenschap en journalistieke literatuur-
kritiek in zwang. 

Wat daarbij echter ook naar voren komt, 
is dat de verhouding tussen beide po-
len wisselend wordt gewaardeerd. Grof 
gezegd bleek dat de verhouding tussen 
kritiek en wetenschap aan het begin van 
de 20ste eeuw werd gewaardeerd als een 
samenwerkingsverband, met het hoogle-
raarschap van de dichter Albert Verwey 
tussen 1925-1935 te Leiden als kroon op 
die ontwikkeling. De letterkundige en 
wetenschappelijke benadering vulden 
elkaar aan, iets wat prachtig naar voren 
komt in de tweeledige uitleg van de litera-
tuurgeschiedschrijver als ‘vorscher’ en als 
kunstenaar, letterlijk een ‘schrijver’ die 
de literatuur uit het verleden door middel 
van het verhaal dat hij vertelt tot leven 
wekt. Wanneer rond 1980 Gomperts met 

emeritaat gaat, heeft niet alleen het his-
torisch paradigma afgedaan binnen de 
studie van de moderne letterkunde, maar 
is er ook van dat samenwerkingsideaal 
weinig meer over. De (journalistieke) li-
teraire kritiek en academische literatuur-
beschouwing staan veeleer in oppositie. 

Wat de studie van de studie van literatuur 
ons onder andere duidelijk maakt, is dat 
de meer subjectieve en meer objectieve 
benadering van literatuur niet altijd el-
kaars tegenpolen zijn geweest. De studie 
van de disciplinaire identiteit – met een 
focus op de band tussen het universitaire 
instituut en de maatschappij – toont zo 
onder meer dat het inleven in literatuur, 
het oprecht betrokken zijn bij het literaire 
werk, vaak werd gezien als een inherent 
onderdeel van de literatuurstudie. 

DE STUDIE VAN LITERATUUR  
IN DE TOEKOMST: EEN HERNIEUWDE 
DIALOOG
Nu de letterenstudies het zwaar hebben, 
in de literatuurwetenschap het contact 
met het bredere publiek danig verloren 
lijkt te zijn en studentenaantallen terug-
lopen, is herbezinning op de band tussen 
de literatuurwetenschap en het bredere 
publiek van vitaal belang. De bestude-
ring van het verleden leert dat die band 
tot stand werd gebracht door dicht op 
de huid van de literatuur, de ‘levende 
letteren’, te zitten, door de dialoog met 
andere literatuurbeschouwers – zoals cri-
tici en essayisten, maar ook met docenten 
uit andere lagen van het onderwijs (met 
name het middelbaar onderwijs) – aan 
te gaan en, ten slotte, door het probleem 
van subjectiviteit niet uit de weg te gaan 
maar juist expliciet te adresseren. 

Marieke Winkler (1983) is postdoc-on-
derzoeker bij de afdeling Cultuurweten-
schappen van de Open Universiteit (NL). 
Zij promoveerde afgelopen mei aan de 
Radboud Universiteit Nijmegen op het 
proefschrift Geleerd of niet. Literatuur-
kritiek en literatuurwetenschap in Neder-
land sinds 1876. •

Deze tekst is een omwerking van 

het lekenpraatje dat Marieke Winkler 

hield op 15 mei 2017 voorafgaand aan 

de verdediging van haar proefschrift 

Geleerd of niet. Literatuurkritiek en 

literatuurwetenschap in Nederland, 

sinds 1876 (Radboud Universiteit Nij-

megen). Heeft u interesse in een ex-

emplaar van het proefschrift? Neem 

contact op via marieke.winkler@ou.nl.



20

VakTaal – NR 3 2017

door: Iris van Erve 

Veldonderzoek 
Troeven en wensen van de 

internationale neerlandistiek

Afgelopen voorjaar en zomer heeft de IVN in samen-
werking met de Taalunie een veldonderzoek gedaan naar 
de internationale neerlandistiek. We deden dit met een 
uitgebreide digitale enquête die ingevuld is door stu-
denten, docenten, alumni en andere betrokkenen. Deze 
uitgebreide enquête hebben we aangevuld met een kwa-
litatief onderzoek onder enkele docenten, studenten en 
alumni van de internationale neerlandistiek. Zo hebben 
we een beeld gekregen van de staat van de internationale 
 neerlandistiek. 

We zijn trots op het resultaat van het veldonderzoek.  
Dat we een goed beeld hebben gekregen is mede te dan-
ken aan de zeer hoge respons. De respons is bovendien  
zowel kritisch als enthousiast en vaak uitgebreid toege-
licht. We kunnen als IVN en als Taalunie direct aan de 
slag hiermee. 

WAAROM?
De mensen die zich bezighouden met de internationale 
neerlandistiek houden zich vooral bezig met onderwijs, 
daarna met onderzoek en in mindere mate met vertalen 
en cultureel werk in het kader van Nederland/Nederlands. 
Dat neerlandici zeer gemotiveerde mensen zijn blijkt uit 
de manier waarop ze over hun werk praten: ze hebben het 
met name over de intellectuele voldoening, het contact 
met studenten en de afwisseling van hun vak. En daar-
naast uit wat er allemaal gebeurt naast hun kerntaken: 
bijna alle neerlandici in het buitenland houden zich bezig 
met het organiseren van activiteiten zoals lezingen, boek-
presentaties en wetenschappelijke bijeenkomsten. 

Studenten Nederlands kiezen hier vooral voor vanuit hun 
interesse voor de taal en cultuur. Het vinden van een baan 
komt pas daarna, we kunnen hier dus ook spreken van een 
sterke (intrinsieke) motivatie. 

IVN
Hoewel de tevredenheidsgraad van de IVN-colloquia zeer 
hoog ligt, worden veel verbeteringssuggesties gegeven. 
Voor het komende colloquium verdiept de IVN zich in 
deze suggesties. Van de IVN worden met name de web-
site, de nieuwsbrief en het tijdschrift Neerlandistiek Inter-
nationaal door de gebruikers gewaardeerd. 

VERBETERINGEN
Bij de zaken waarmee we als IVN aan de slag gaan, hoort 
in elk geval het verbeteren van de contacten tussen colle-
ga’s in het taalgebied. Met name jongere collega’s geven 
aan hier behoefte aan te hebben. De IVN ziet dit als een 
belangrijk punt van aandacht voor zichzelf. 

Ook geeft een groot deel van de respondenten aan over 
meer digitaal materiaal te willen beschikken om in te 
zetten in de eigen lespraktijk. De IVN gaat in samenwer-
king met de Taalunie kijken hoe zij hieraan een impuls 
kan geven. Overigens valt ook hier nog heel wat gebied te 
ontginnen: de meerderheid van de respondenten geeft aan 
geen ervaring te hebben met online learning. 

STERKE PUNTEN
Kortom, de sterke troeven van de internationale neerlan-
distiek zijn duidelijk de neerlandici, hun motivatie en  
hun inzet. Bedreigingen zijn de lage salarissen, vooral 
in gebieden waar de levensstandaard laag is, het gevaar 
versnipperd te raken en een moderniseringsslag te missen 
door gebrek aan middelen.  
 
 
 

Iris van Erve is directeur van de IVN.
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 RUIM 13.000. Het aantal studenten Nederlands 
buiten Nederland en Vlaanderen bedroeg in 2016 
13.777.

WERELDWIJD. Het aantal docenten wereldwijd  
bedroeg in 2016 519.

 VOORAL IN EUROPA. De meeste studenten Neder-
lands buiten het taalgebied zijn te vinden in Europa: 
bijna 78%. Ongeveer 10% studeert Nederlands in 
Afrika, 6% in Noord-Amerika en ruim 6% in Azië.

 141. Het aantal opleidingen Nederlands in het hoger 
onderwijs (buiten Nederland en Vlaanderen) be-
droeg in 2016 141.

 ONDERWIJS EN ONDERZOEK. De mensen die zich 
bezighouden met de internationale neerlandistiek ge-
ven vooral onderwijs en doen onderzoek. Zij zijn in 
mindere mate bezig met vertalen en cultureel werk. 

 MOTIVATIE. De ‘buitenlandse’ neerlandici noemen als 
redenen voor hun werk intellectuele voldoening, con-
tact met studenten en de afwisseling van hun vak. 

 MÉÉR. Naast hun kerntaken houden neerlandici in 
het buitenland zich ook bezig met het organiseren 
van activiteiten zoals lezingen, boekpresentaties en 
wetenschappelijke bijeenkomsten. 

 TAAL EN CULTUUR. Studenten kiezen voor  
Nederlands vooral vanuit hun interesse voor de taal 
en cultuur. Het vinden van een baan is een goede 
tweede reden.

 DE TOEKOMST. Twee punten springen uit het onder-
zoek: de wens om contacten te verbeteren tussen col-
lega’s in het taalgebied (met name jongere docenten 
wensen dat) en de behoefte aan digitaal materiaal in 
de eigen lespraktijk. 

 BEDREIGINGEN. De lage salarissen, vooral in ge-
bieden waar de levensstandaard laag is, het gevaar 
versnipperd te raken en door gebrek aan middelen  
een moderniseringsslag te missen.
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VakTaal – NR 3 2017

Ik ben een studente die Nederlands stu-
deert aan de Universiteit van Wrocław (Po-
len). In het kader van het programma Eras-
mus+ heb ik Nederlandse taal aan de Uni-
versiteit Leiden gestudeerd. Ik heb bijna 
vijf maanden in Nederland doorgebracht. 
Dit verblijf was vooral een grote kans voor 
mij om mijn kennis van het Nederlands in 
de praktijk te brengen, maar niet alleen 
dat. Ik kon ook alles zelf meemaken wat ik 
vroeger over de Nederlandse gewoontes en 
tradities had geleerd. Bovendien had ik de 
mogelijkheid om de unieke plekken in Ne-
derland te bezoeken.

Op de universiteit heb ik aan verschillende 
interessante cursussen deelgenomen die zo-
wel cultuur van Nederland als het Nederlands 
zelf uitdiepen. Ik heb besloten alle lessen 
aan de faculteit Dutch Studies te kiezen van-
wege het feit dat deze opleiding bestemd is 
voor anderstaligen. Dat wil zeggen dat ik de 
lessen heb gevolgd met andere mensen voor 
wie Nederlands de tweede taal is. Daar heb 
ik mensen uit heel Europa en ver daarbuiten 
ontmoet, uit Litouwen, Hongarije, Tsjechië, 
Italië, Kroatië en ook uit Turkije, China, Ja-
pan en de Filipijnen. Hoewel alle studenten 
verschillende achtergronden hadden, was er 

iets wat ons allen verbond, namelijk de passie 
voor het Nederlands. Daardoor hebben we de 
hele tijd met elkaar in het Nederlands gepraat 
– dat was onze lingua franca. Bovendien, als 
Erasmus-studente kon ik zelf cursussen kie-
zen die ik het meest interessant vind. Ik nam 
deel aan cursussen die zowel de praktische 
kennis van het Nederlands behandelen als die 
die de geschiedenis en cultuur van het land 
tonen. Wat me het meest meeviel, was het 
deel van de cursus waar mijn opdracht was de 
Nederlandse verkiezingen te volgen. Ik vind 
dat bijzonder, omdat deze oefening mijn twee 
interesses heeft verbonden, met name het 
Nederlands en de politiek. Aan het einde van 
dit deel van de cursus werden alle studenten 
door de docent uitgenodigd bij haar thuis om 
naar de verkiezingsavond te kijken. Dat was 
geweldig, ik zal het nooit vergeten!

Als studente Nederlands was natuurlijk het 
contact met het Nederlands belangrijk, daar-
om wilde ik iets extra’s vinden waar ik Ne-
derlands kon gebruiken. Daarom heb ik een 
kamer in een huis in Leiden gehuurd waar ik 
tussen Nederlanders heb gewoond. Dat was 
een goede mogelijkheid om zowel Nederlands 
in dagelijkse situaties te gebruiken als het le-
ven van Nederlanders te ervaren. Ten tweede 
heb ik twee georganiseerde groepen gevon-
den die wekelijks bijeenkwamen en die men-
sen verzamelden die Nederlands wilden oefe-
nen. De eerste groep heet het Taalcafé. Taal-
café vindt plaats in de openbare bibliotheek 
en wordt door Nederlandse gepensioneerden 
geleid. Elke bijeenkomst ziet er anders uit, 
omdat er elke keer een ander kernthema is. 
De deelnemers bespreken in kleine groepjes 

diverse onderwerpen. De gepensioneerden 
helpen deelnemers bij problemen met het vin-
den van goede woorden of uitdrukkingen. De 
tweede ontmoetingsmogelijkheid heet Dutch 
Conversation Night en werd door een expat 
georganiseerd die al gedurende langere tijd 
in Nederland woonde. Naar deze ontmoeting 
komen vooral mensen voor wie Nederlands 
de tweede taal is. Er waren zelden Neder-
landse moedertaalsprekers aanwezig. Deze 
bijeenkomsten vonden plaats in een kroeg. 
Hierdoor hadden ze een informeel karakter. 
En ik heb me ook nog ingeschreven voor 
het ‘Buddy Program’. De bedoeling ervan 
is dat een Nederlandse student mijn mentor 
wordt tijdens mijn hele verblijf in Nederland. 
Hij hielp me zowel alle formele dingen af te 
handelen als het Nederlandse studentenleven 
mee te maken. Bovendien was het voor mij 
een extra kans om Nederlands te oefenen. 
Want: wat mij opviel tijdens mijn verblijf in 
Nederland, is dat Nederlanders in gesprekken 
met buitenlanders liever in het Engels dan in 
het Nederlands praten. Hierdoor denk ik dat 
buitenlanders die Nederlands willen oefenen, 
er veel inspanningen voor moeten leveren. 

Na afloop van mijn verblijf in Nederland kan 
ik dan ook concluderen dat dit soort taaloe-
fening, namelijk studentenuitwisseling, 
een goede gelegenheid is voor studenten 
Neerlandistiek. Je kan ten eerste de zekere 
omgang met het Nederlands opbouwen, 
ten tweede kan je meemaken hoe het is in 
Nederland te leven en ten derde krijg je on-
vergetelijke herinneringen. Laat de kans niet 
liggen als ze zich voordoet! • 

Karolina Malec studeert Nederlands aan 
de Erasmus Leerstoel voor Nederlandse 
Filologie aan de Universiteit van Wrocław, 
Polen. Afgelopen semester studeerde zij als 
uitwisselingsstudent Neerlandistiek aan de 
Universiteit Leiden bij de Faculteit Geestes-
wetenschappen.

door: Karolina Malec

Mijn ervaringen als student 
Nederlands in Nederland

Onze auteur studeert Nederlands in het buitenland en kwam voor een aantal maanden naar Nederland 
om hier te studeren. Ze laat ons met haar ogen naar ‘ons’ Nederland kijken, en houdt een spiegel voor. 

WAT MIJ OPVIEL TIJDENS MIJN 
VERBLIJF IN NEDERLAND, IS DAT 
NEDERLANDERS IN GESPREKKEN 
MET BUITENLANDERS LIEVER 
IN HET ENGELS DAN IN HET 
NEDERLANDS PRATEN.



23



EVEN  
BIJPRATEN 
OVER  
NEDERLANDS!
 
Vier nummers van VakTaal 
per jaar ontvangen? Word 
lid van de IVN voor €50,- 
per jaar (Nederland). Aan-
melden via: www.ivn.nu 

VakTaal verschaft op journalistieke 

wijze informatie over die aspecten 

van het vak waarvan neerlandici 

(uit welke discipline of beroepssec-

tor dan ook) op de hoogte moeten 

blijven. Een abonnement zorgt 

ervoor dat u elk kwartaal helemaal 

wordt bijgepraat over wat er leeft 

in het vak. 

Kijk op www.ivn.nu voor meer 

informatie over de IVN, het forum 

voor academici die zich bezighou-

den met de neerlandistiek in brede 

zin (taal- en letterkunde, cultuur, 

geschiedenis, kunstgeschiedenis, 

etc.) aan onderwijsinstellingen, 

instellingen van wetenschappelijk 

onderwijs en onderzoek, en an-

derszins gerelateerde instellingen 

in de hele wereld. 
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Ronny Boogaart

In een recent boek over de talen van 
Australië staat een leuk stuk over 
het woordje bambai in het Kriol.* 
Dat is ontleend aan het Engelse by 
and by en het betekent iets als ‘later’ 
of ‘binnenkort’. Maar je gebruikt 
het ook om mensen te waarschuwen 
voor vervelende dingen die kunnen 
gebeuren. Veel talen hebben zo’n ‘pas 
op!’-constructie die in de literatuur 
een apprehensive wordt genoemd. De 
voorbeelden komen altijd uit talen 
die ver weg gesproken worden maar 
het Nederlands heeft precies zo’n 
constructie, met het woordje straks. 
Straks val je! is niet zomaar een me-
dedeling over de toekomst, maar een 
uitroep over een gevaar dat nog afge-
wend kan worden. Je moet iets doen 
of laten, anders val je. Oppassen dus. 
Net als bambai staat straks in deze 
functie altijd voorop. Je kunt dit in het 
Nederlands ook doen met da(de)lijk, 
direct, zo meteen en – in Vlaanderen – 
met seffens.

Er is nog een ander woord dat je 
hiervoor kunt gebruiken. Ik wist dat 
al drie jaar lang, maar tot deze zo-
mer kon ik me niet herinneren welk 
woord dat nou was. Destijds had mijn 
schoonzus het gebruikt. Ze had twee 
jonge poesjes in huis waarvan er één 
nogal avontuurlijk was aangelegd. De 
ideale context voor het gebruik van 
een apprehensive. En inderdaad, toen 
het poesje boven op de rand van de 
douchecel terechtgekomen was, sprak 
zij het toe met de straks-constructie. 
Ook weer met het werkwoord vallen, 
maar met een ander woord dan straks. 
Ik schreef het niet op omdat ik zeker 
wist dat ik het zou onthouden, maar 
vergat het natuurlijk toch weer. 

Tot deze zomer. De bovenbuurman 
van mijn schoonouders had zichzelf 
buitengesloten en wilde met een lad-
der via hun balkon door zijn slaapka-
merraam naar binnen klimmen. Mijn 
schoonmoeder vond dat geen goed 
idee. ‘Voort valt ie!’, riep ze tegen 
mijn schoonvader. De buurman droop 
af, maar ik was opgelucht. Eindelijk.

Dit gebruik van voort lijkt niet erg 
wijd verbreid, maar wel iets wijder 

dan mijn schoonfamilie uit Hilver-
sum. Op het internet vind je een geval 
uit De Gids van 1901 en een recenter 
geval op een verhalenforum uit 2009. 
Twee mensen suggereerden, los van 
elkaar, dat voort hier een afkorting 
is van voor(dat) je het weet, maar dat 
geloof ik eigenlijk niet. Volgens het 
WNT werd voort in het verleden wel 
gebruikt als bijwoord met de beteke-
nis ‘later’ of ‘meteen’ en zo kom je het 
ook nog wel tegen in verschillende 
dialecten. Blijkbaar leeft dat gebruik 
van voort dus nog voort in deze con-
structie maar, althans in Hilversum, 
nauwelijks daarbuiten. 

In betekenis is voor(dat) je het weet 
natuurlijk wel vergelijkbaar: je kan 
over zo’n buurman ook zeggen ‘voor 
je ’t weet valt ie’. Maar als je een 
reeks gevallen van voor(dat) je ’t weet 
doorneemt, zie je al gauw dat die 
formulering zowel voor negatieve als 
voor positieve gebeurtenissen wordt 
gebruikt en van zichzelf redelijk neu-
traal is. Dus geen apprehensive. 

Er is ook nog ook nog een constructie 
met weten die vooral wordt gebruikt 
voor positieve zaken, dus voor ge-
beurtenissen waarvan je juist hoopt 
dat ze wél gaan gebeuren: wie weet. 
Net zoals straks kan wie weet op de 
eerste zinsplaats staan, maar het kan 
ook los gebruikt worden (wie weet!) 
en in het zogenaamde ‘voorveld’ van 
de zin. In het laatste geval kan wie 
weet zelfs nog door de straks-con-
structie worden gevolgd. Die klinkt 
dan ineens een stuk enthousiaster: 

Wie weet, straks heeft het Nederlands 
nog een apprehensive! •

*  Angelo, D., & Schultze-Berndt, E. 
(2016). Beware bambai – lest it be 
apprehensive. In F. Meakins, & C. 
O’Shannessy (Red.), Loss and Re-
newal: Australian languages since 
contact. (pp. 255-296).

Ronny Boogaart is universitair docent 
Nederlandse taalkunde aan de Uni-
versiteit Leiden.

Straks heeft het Nederlands  
nog een apprehensive!


