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Wie het boek van Mieke Trommelen Buitenkrachten, binnenkrachten. De Utrechtse 
taalkunde 1979-1989 (BB) vluchtig doorbladert wordt meteen getroffen door het grote aantal 
foto’s. Daarop staan o.a. gebouwen van taalkundige afdelingen van de Utrechtse Universiteit 
op verschillende tijdstippen, maar vooral hun bewoners, Utrechtse taalkundigen, vaak 
dezelfden, nogal eens met een glas in de hand bij feestelijke gelegenheden, soms achter 
vergadertafels of staand op spreekgestoelten. Het boek roept door deze aankleding associaties 
op met het soort historiserende boeken dat door scholen, bedrijven of ziekenhuizen bij jubilea 
wordt uitgegeven. Deze associaties zijn in zoverre terecht, dat BB zowel de “leve wij!”-
stemming als de aandacht voor anekdotiek uitstraalt die ook dit soort boeken kenmerkt: de 
lezer kan genieten van lichtvoetige persoonlijke herinneringen en huiselijke details over b.v. 
het koffieapparaat of de sjoelbak in de kantine. 
 Maar terwijl in gedenkboeken van scholen  of ziekenhuizen doorgaans ook foto’s 
staan van de zaken waar het werkelijk om gaat -je ziet b.v. welgevulde klaslokalen resp. 
ziekenzalen-, ontbreken in BB beelden van het echte taalkundige werk: we zien geen 
docerende of onderzoekverrichtende docenten, geen studenten in college- of tentamenzalen, 
etc. Over dit echte werk gaat BB dan ook niet; in die zin zijn de foto’s representatief en is de 
ondertitel “De Utrechtse taalkunde 1979-1989” niet helemaal passend. Het boek gaat wel over 
Utrechtse taalkundigen, althans over een deel van hen: een grotendeels generatief-
georiënteerde, nauw samenwerkende en bestuurlijk extreem actieve groep, en over hun 
feitelijke bestuurlijke werkzaamheden. Het gaat vooral om een viertal personen: Cohen, 
Schultink, De Haan en Zonneveld. Dat BB geen enkele overlap vertoont met een (nog 
ongepubliceerd) werk over de geschiedenis van het Utrechtse Instituut voor Duitse Taal- en 
Letterkunde, waarin toch heel wat “Utrechtse taalkunde 1979-1989” ter sprake komt, komt 
geheel voor rekening van deze scherpe voorselectie.1 
 Het bestuurlijke werk aan de Nederlandse universiteiten stond in de bewuste periode 
vrijwel geheel in het teken van een drietal van bovenaf opgelegde maatregelen: de 
Voorwaardelijke Financiering (VF) in 1979, de Taakverdeling en Concentratie (TVC) in 1982  
en de Selectieve Krimp en Groei (SKG) in 1986. Dit zijn in Trommelens terminologie de 
“buitenkrachten” die op de Utrechtse taalkunde inwerkten, en die de achtergrond vormen voor 
de keuze van het decennium 1979-1989. Het begrip ‘buitenkrachten’ en zijn  tegenhanger 
‘binnenkrachten’ zijn, zoals in hoofdstuk 1 wordt uiteengezet, gebaseerd op het gedachtegoed 
van de wetenschapsfilosoof Schuster, die ontwikkelingen in wetenschappelijke 
gemeenschappen toeschrijft aan zowel factoren binnen de gemeenschap zelf als aan  
maatschappelijke factoren daarbuiten.2,3 BB is ontstaan als deelproject van het NWO-

                                                 
1 Zie Vonk en Peeters (2007). Het accent op bestuurlijk werk vloeit voort uit de hierna vermelde 
probleemstelling van BB. Op p. 14-15 wordt de beperking tot “theoretische taalkunde” geëxpliciteerd en 
gemotiveerd, waarbij “theoretische taalkunde” wordt geïdentificeerd met “generatieve taalkunde”. Deze 
beperking wordt niet steeds consequent doorgevoerd, wat soms tot referentiële onduidelijkheden en onheldere 
aanduidingen als “(generatieve) taalkunde” leidt. De actieve groep die feitelijk centraal staat bevatte ook 
andersoortige taalkundigen (b.v de foneticus Cohen) en ging regelmatig (strategische) allianties aan met 
taalkundigen van niet-generatieve signatuur. Dat de Duitse taalkunde geheel ontbreekt wordt gemotiveerd in een 
voetnoot op p.41, maar daarin is ten onrechte sprake van slechts één taalkundige medewerker; er waren er vier; 
zie Vonk en Peeters 2007: 309). 
2 Henk Schultink (p.c.) maakte mij attent op een cruciale maar in BB niet vermelde “kracht” (mogelijk doordat 
hij een tussenpositie tussen “binnen” en “buiten” inneemt): de rol van NWO-medewerker en taalkundige Hans 
Smits als “grote inspirator van Toon Cohen” en als ijveraar bij NWO ten gunste van de taalwetenschap. 
3 Het model van Schuster (1995) wordt gepresenteerd als een explicitering van Kuhns wetenschapsvisie (p.11). 
Bij Kuhn zouden de binnenkrachten echter gebonden zijn aan het heersende (en als enige succesvolle) 
paradigma. BB is op dit punt ambivalent (zie ook noot 1). Enerzijds wordt de generatieve benadering als “het” 
hedendaagse theoretisch-taalkundige paradigma gepresenteerd (opvolger van het eerdere structuralistische 
paradigma), anderzijds is er geen sprake van het Kuhniaanse beeld van één inhoudelijk succesvol paradigma, 
terwijl andere paradigma’s aan anomalieën te gronde (zijn ge-)gaan. De binnenkrachten die volgens BB de 



onderzoek “Rem of stimulans? De institutionele inbedding van de geesteswetenschappen”; 
het samenspel van buiten- en binnenkrachten vormt daarom het centrale thema van het boek. 
 Van de genoemde buitenkrachten hadden de laatste twee, TVC en SKG, zonder meer 
negatieve gevolgen: het waren bezuinigingsmaatregelen. Ook de VF kon negatief uitpakken: 
een groot deel van de voorheen vrij (althans zonder overheidsbemoeienis) te besteden 
onderzoekstijd van wetenschappers werd nu alleen toegekend na groepering tot grotere 
eenheden, interne beoordeling, en uiteindelijk externe goedkeuring,.  
 De binnenkrachten zijn in BB de krachten die de Utrechtse taalkundigen zelf 
mobiliseerden bij hun bestuurlijke en organisatorische werk. De stelling die Trommelen 
verdedigt is dat dankzij deze binnenkrachten de Utrechtse taalkunde (let wel: in feite slechts 
het besproken deel daarvan) “groter en sterker dan daarvoor  […] uit de confrontatie met de 
‘buiten-wereld’ gekomen” is (p.169). Dit wordt voornamelijk afgemeten aan de positieve 
resultaten van een zeer hoge organisatiegraad, eerst in VF-programma’s, later in het 
onderzoeksinstituut voor Taal en Spraak OTS, (na fusie voorzien van het voorvoegsel 
“Utrecht Institute of Linguistics”: UiL-OTS), dat vervolgens het voortouw nam bij de 
oprichting van de Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap (LOT). Dankzij deze hoge 
organisatiegraad traden de Utrechtse taalkundigen bij elke maatregel als eersten met goed-
ogende, op de toekomstige situatie vooruitlopende plannen naar buiten. Door deze voorsprong 
ontsprongen zij de dans bij veel bezuinigingen en scoorden zij voortdurend hoog bij het 
binnenhalen van geld (en dus formatieplaatsen), zowel uit de eerste als uit de tweede en derde 
geldstroom. 
 Trommelen behandelt de “krachten” in afzonderlijke hoofdstukken. Na een kort 
inleidend hoofdstuk volgt het hoofdstuk “Generatieve Taalkunde”. Centraal daarin staat de 
introductie van deze benadering in Nederland, en speciaal in Utrecht, in de jaren ‘60. Utrecht 
werd de Nederlandse plaats waar deze stroming, onder de stimulerende leiding van hoogleraar 
Algemene Taalwetenschap Schultink, al vroeg een sterke bloei doormaakte. Een hecht 
samenwerkende groep jonge stafleden stortte zich met groot enthousiasme, rijkdom aan 
initiatieven en organisatorisch talent op onderzoek en onderwijs binnen het generatieve kader. 
De rest van BB is eigenlijk één grote illustratie van hoe de toen ontstane binnenkrachten in 
latere stadia doorwerkten. 
 De hoofdstukken 3, 4 en 6 bespreken de buitenkrachten VF, TVC en SKG. Uitvoerig 
en soms erg technisch-ambtelijk worden de ministeriële maatregelen en hun weerslag op de 
Utrechtse Letterenfaculteit uiteengezet. Al deze maatregelen moesten in eerste instantie door 
de universiteiten zèlf worden geconcretiseerd. Dat hield feitelijk in dat wetenschappers elkaar 
de maat moesten nemen, en in de laatste twee gevallen zelfs voor ontslag of reallocatie 
moesten voordragen. Bij de TVC ging het om opheffing van hele studie-onderdelen. Zo 
verdween aan de Utrechtse letterenfaculteit een flink aantal studierichtingen, o.a.  Klassieke 
Talen, Slavisch, Scandinavisch en Archeologie. Bij de SKG werd het aantal 
afstudeerrichtingen sterk verminderd en op het wetenschappelijk personeel werd conform een 
“overall (re-)organisatieplan” (p.121) stevig gekort. 
 Ook wie dit soort maatregelen niet aan den lijve heeft ondervonden zal het niet 
moeilijk vallen, zich voor te stellen tot welke onverkwikkelijkheden en menselijke ellende ze 
aanleiding zijn. In Trommelens verhaal overheerst echter het positieve geluid van het 
strategische succes van de taalkundige groep die zij bespreekt. Uit alle maatregelen komen zij 
goed tevoorschijn. Hun VF-programma’s werden landelijke paradepaardjes. Bij de TVC 

                                                                                                                                                         
(grotendeels) generatief-taalkundige groep succes brachten moeten dan ook niet zonder meer gelijkgesteld 
worden aan wat normaliter met “wetenschapsinterne factoren” wordt aangeduid. De in BB feitelijk besproken 
binnenkrachten zijn voornamelijk wetenschapsexterne factoren die werkzaam zijn binnen de gemeenschap van 
wetenschappers. De buitenkrachten zijn wetenschapsexterne factoren die van buiten op deze gemeenschap 
inwerken. 



bleven zij ongedeerd; bovendien werd in de nasleep ervan door hen de kiem gelegd voor het 
OTS (over deze laatste ontwikkeling gaat hoofdstuk 5). Bij de SKG werden zij niet gespaard, 
maar daar stond een grootse compensatie tegenover: zij namen bij de eruit voortvloeiende 
impuls voor landelijk opgezet AIO-onderwijs het voortouw, hetgeen flink wat financiële 
injecties opleverde. Zo werd het LOT vanuit het Utrechtse OTS opgezet (over deze laatste 
ontwikkeling gaat hoofdstuk 7). Dit alles kon gebeuren dankzij de in deze groep gebundelde 
binnenkrachten: talent voor creatief inspelen op de landelijke ontwikkelingen, strategisch, 
soms zelfs machiavellistisch opereren op alle bestuursniveaus, handig netwerken en het 
aangaan van slimme allianties. Wat op p. 13 nog als een “paradox” en tevens als centrale 
onderzoeksvraag wordt gepresenteerd (hoe was zoveel succes mogelijk ondanks negatieve 
buitenkrachten?) wordt zo meer en meer verklaarbaar. 
 Hoofdstuk 8 vat deze ontwikkeling bondig samen. De toon is hier openlijk juichend. 
Vooral het OTS wordt als een gouden greep gepresenteerd: “Martin Luther King had “a 
dream”. Hans Wiegel sprak van “een spannend jongensboek”. In Utrecht ontstond uit een 
beetje van beide het OTS” (p.174). Het succes van dit voor tegenwerking onkwetsbare 
instituut was onomkeerbaar. Aan de “stroomversnelling van fortuinlijkheden” (p. 169) lijkt 
geen einde te komen. 
 Hoofdstuk 9 “Een vergelijking met Leiden”, toegevoegd omdat zo “de Utrechtse 
ontwikkelingen nog beter geëvalueerd kunnen worden” (p.175), bevestigt dit beeld. De Leidse 
generatieve taalkunde was niet zo blijvend succesvol als de Utrechtse, en dat had volgens 
Trommelen te maken met het ontbreken van een “taalkundig onderzoeksinstituut in eigen 
huis” (p. 194), een Leidse pendant van het OTS.  
 
Al met al is BB een veel breder-opgezet en pretentieuzer boek dan de gelegenheidswerkjes 
waar ik het in het begin mee vergeleek. Toch neem ik die vergelijking niet terug. Het boek 
heeft namelijk een hybride karakter: leuk verhaal èn wetenschapshistorische analyse. Door 
alle, soms grappige, details over personen en hun onderlinge verhoudingen laat het zich, zeker 
als je de tabellen en technisch-beleidsmatige details overslaat, wel degelijk enigszins lezen op 
de wijze van Het Bureau van Voskuil, of eventueel van een epos over een paar “handige 
jongens” (p. 174). Het is dan wel zaak de -in overvloed aanwezige- voetnoten niet over te 
slaan; daarin staan de smeuïgste details.Trommelen gunt haar lezers dit eenvoudige vermaak 
gaarne. Zelfs als een sterk verhaal (over de vermeende gretigheid waarmee de Leidse 
taalkundige Stutterheim “alle structuralisten door de modder” haalde, p. 178) achteraf niet 
blijkt te kloppen, wordt het vermeld.4  
 Beoordeeld als verhaal over klein stukje geschiedenis van het “taalkundig bedrijf” 
vind ik BB een informatief, onderhoudend en goed gecomponeerd en geschreven boek.5 Wel 
heb ik moeite met de ééndimensionaal-positieve toon, die niet in overeenstemming is met het 
feit dat, zoals eerder opgemerkt, tengevolge van de opgelegde maatregelen het behandelde 
decennium voor de Nederlandse universitaire bevolking een zeer zware tijd was. Naar mij van 
Utrechts-taalkundige zijde verzekerd is, was er ook daar, naast alle successen, sprake van een 
traumatische periode. Trommelen verzwijgt de pijnlijke zaken niet geheel, maar verstopt ze 
nogal eens in voetnoten; haar formuleringen zijn bovendien vaak indirect of verhullend, soms 
zelfs bagatelliserend (p.135). Het m.i. meest cynische voorbeeld betreft het gedwongen 
ontslag van een hoogleraar Spaanse taalkunde (specialist in syntaxis), tengevolge van een 

                                                 
4 De verteller van dit verhaal (tevens degene die het later corrigeerde), Joop van der Horst, blijkt op meer punten 
een onbetrouwbare bron. Zie Noordegraaf (2009) voor een weerlegging van Van der Horsts bewering, geciteerd 
in BB op p.179, dat de eerste Leidse colleges Generatieve Taalkunde tegen het verbod van Stutterheim in in het 
verborgene gegeven werden. 
5 Jammer genoeg staan er in BB wel wat taalfouten. Ook kloppen niet alle detailfeiten over de Nederlandse 
taalkundige situatie. 



nieuw-bedachte verdeling van vakonderdelen over de verschillende leerstoelen. Trommelen 
spreekt hier neutraal van “een probleem bij Spaans” (p.131). Syntaxis moest exclusief aan 
ATW gekoppeld worden, waar N.B. op dat moment een vacature was. In een voetnoot wordt 
vervolgens terloops en zonder enig commentaar onthuld dat korte tijd later de verdeling 
eenvoudig weer werd losgelaten, en nog wel via een dubbelvertegenwoordiging van 
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Utrechts-taalkundige verhaal is gewoon een instructief voorbeeld van een 

ekend patroon. 
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Als wetenschapshistorische analyse van binnen- en buitenkrachten is BB adequaat (maar zie
de opmerkingen in noot 1 t/m 3), maar minder opzienbarend dan wordt gepretendeerd. He
gehanteerde model van Schuster laat expliciet ruimte voor de mogelijkheid dat negatieve 
buitenkrachten gecompenseerd worden door positieve binnenkrachten. Wie de Nederland
ontwikkelingen in het onderwijs, maar ook daarbuiten, van de laatste decennia ook maar 
enigszins heeft gevolgd, heeft vrijwel overal het patroon zien terugkeren van bezuiniging via
herstructurering. Steeds leidt dit ertoe dat er naast verliezers ook winnaars zijn: degenen die 
handig inspelen op de opgelegde herstructureringen. Van een op te lossen “paradox” is hierb
geen sprake. Het 
b
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6 Op p.56 wordt (in een voetnoot) vermeld dat deze hoogleraar de taalkunde gedesillusioneerd verliet. De erop 
volgende opmerking dat ze daarna nog successen als schrijfster boekte, maakt het verhaal niet minder cynisch, 
eerder meer. 
 


