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ren. Sorin Ciutacu schrijft over de verschillen tussen het Engels en het Neder-
lands. In het artikel van Wilken Engelbrecht, redacteur van deze bun del, lezen
wij over Sint Lutgardis van St.-Truiden in Praag, en degenen die het echt paar
Wilmots kennen weten waarom de naam Lutgardis na aan het hart van de jubi-
laris ligt. Het verhaal van Judit Gera gaat over het modernisme in het Avondlied
van Van Ostaijen. Jana Rakšanyiová beschrijft de nieuwste trends in vertalen.

Het slotstuk van de bundel is de tekst van het afscheidscollege van prof. Jos
Wilmots (Hasselt, Olomouc & Centraal-Europa) van 5 maart 1999, met de titel
Taal als deel van de natuur. En inderdaad, taal maakt deel uit van de natuur, en de
bundel bewijst dat dat ook voor een vreemde, aangeleerde taal waar kan zijn!

– Reka Eszenyi

ralf grüttemeier & maria-theresia leuker (hrsg.), Niederländische Literaturgeschichte. Unter

Mitarbeit von Amand Berteloot, J.W.H. Konst und Lut Missinne. Mit redaktioneller Unterstüt-

zung von Willem van den Berg, Carel ter Haar und Herbert van Uffelen (…). Mit 156 Abbil-

dungen. Stuttgart/Weimar, Verlag J.B. Metzler, 2006. xii, 332 pp. isbn 9783 4760 20611. e 34,95.

De verschijning van de door Ralf Grüttemeier en Maria-Theresia Leuker samen-
gestelde Niederländische Literaturgeschichte werd door Der Tagesspiegel enthousiast
begroet. Het boek, zo oordeelde de Duitse krant, was niet alleen van belang voor
de vele studenten in het Duitse taalgebied die Nederlandse taal en cultuur
studeren, maar het was ook zeer lezenswaard voor ‘alle, die mehr über
Nooteboom & Co. wissen wollen’. Ook de samenstellers zelf wijzen in hun in lei -
ding op deze twee publieken. Alle auteurs van deze literatuurgeschiedenis (af ge -
zien van de samenstellers zijn dat Amand Berteloot, J.W.H. Konst en Lut Mis -
sin ne) zijn hoogleraar neerlandistiek aan Duitse universiteiten, dus het spreekt
vanzelf dat zij zich tot hun studenten richten. Beginnende studenten, zo valt te
veronderstellen, want naarmate Duitstalige studenten Nederlands vorderen in
hun studie, wordt de noodzaak om over Nederlandse literatuur te lezen in de
Duitse taal uiteraard minder groot, om uiteindelijk geheel te verdwijnen. 

Minder evident is het dat Niederländische Literaturgeschichte ook geadresseerd is
aan het (niet zozeer bredere, als wel algemenere) publiek van vertalers, leraren
Nederlands en literatuurcritici in het Duitse taalgebied. Vooral voor die laatste
subgroep lijkt mij deze uitgave een zeer welkome. Sinds een jaar of tien is de
belangstelling van de Duitstalige markt voor vertalingen van Nederlandse litera-
tuur (met name romans) opvallend groot. In recensies van zulke vertalingen valt
steeds weer op hoe weinig de recensenten geneigd (of: in staat) zijn auteurs als
Nooteboom, Palmen, Noordervliet of De Winter te karakteriseren en plaatsen als
Nederlandse schrijvers.

Over Rituelen van Cees Nooteboom zei de Duitse criticus Reich-Ranicki: ‘Das
ist ein ganz bedeutender europäischer Schriftsteller, und eines der wichtigsten
Bücher, vielleicht das wichtigste, das ich in diesem Jahr gelesen habe’. En daarop
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laat hij nog volgen: ‘sieh da, die Holländer haben einen solchen Auteur!’ Waar
het evident is dat Reich-Ranicki louter in superlatieven spreekt en ook dit
laatste zinnetje positief bedoelt, blijft het oog er toch even achter haken. Wat
bedoelt hij precies te zeggen? De zin is minstens op twee manieren uit te
leggen. Ten eerste als: de Hollanders, toch al onze zeer gewaardeerde, cultureel
hoogstaande buren, hebben ook nog eens een topschrijver van het niveau van
Nooteboom voorradig. De andere uitleg is ongeveer zo: onze buren de Hollan-
ders, die toch niet bekend staan om hun hoogstaande cultuur, brengen niet-
temin een schrijver van dit formaat voort. Waar Reich-Ranicki in elk geval geen
blijk van geeft, is dat hij op de hoogte zou zijn van het feit dat Nooteboom
voortkomt uit een taalgebied met een zelfstandige literaire traditie die, net als
de Engelse of Duitse, teruggaat tot in de vroege middeleeuwen. Precies naar
aanleiding van Nootebooms Duitse doorbraak, vraagt Ralf Grüttemeier zich in
Niederländische Literaturgeschichte af: ‘Aber was war das eigentlich für eine Lite-
ratur, die Ende des 20. Jahrhunderts im Blickfeld vieler deutscher Leser
auftauchte?’ Het is uitermate welkom dat deze eenvoudige vraag nu in een
handzaam boek voor het Duitse taalgebied centraal staat.

Wat deze literatuurgeschiedenis onderscheidt van in het Nederlandse taalge-
bied verschenen literatuurgeschiedenissen, is onder meer het feit dat de
auteurs proberen aan te sluiten bij de Duits(talig)e referentiekaders van hun
lezers. Dat betekent in de eerste plaats dat het vanuit Duitsland goed zichtbare
deel van de Nederlandse literatuur veel nadruk krijgt; meer nadruk waarschijn-
lijk dan in een Nederlandse literatuurgeschiedenis het geval zou zijn. 

Dit verschil doet zich vooral voor in het laatste hoofdstuk, dat de naoorlogse
periode behandelt. De golf van Duitse vertalingen van Nederlandse literatuur is
als gezegd een betrekkelijk recent verschijnsel. Dit hoofdstuk, getiteld ‘Nach
dem zweiten Weltkrieg’, is dan ook het meest ‘anders’. De auteur ervan, Grütte-
meier, staat uitgebreid stil bij het verschil in waardering van het werk van Noot-
eboom in Nederland en Duitsland – ook hier is Nooteboom weer exemplarisch.
Hij wijst er onder meer op dat Nooteboom als enige Nederlandse dichter
tussen tal van internationale grootheden voorkomt in ‘Walter Höllerers legen-
därer Theorie der modernen Lyrik’. Dat is beslist zeer eervol voor Nooteboom en
lijkt het al evenzeer voor de Nederlandse literatuur in haar geheel. Tegelijkertijd
doen we Nooteboom niet tekort wanneer we vaststellen dat er weinig Neder-
landse professionele poëzielezers zullen zijn die hem in hun top-tien van de
twintigste-eeuwse Nederlandstalige poëzie zouden opnemen. Hier spelen
andere zaken een rol, voorop de populariteit van de prozaïst Nooteboom in
Duitsland en de beschikbaarheid van zijn poëzie in het Duits, maar geen
kennis van zaken van de moderne Nederlandse poëzie in al haar rijke gescha-
keerdheid. Doordat Grüttemeier Nooteboom (vanuit de Duitse situatie:
volkomen terecht) als referentiepunt neemt bij zijn bespreking van de naoor-
logse Nederlandse literatuur, ont staat er een heel ander panorama dan het (toch
vooral door Hermans, Reve en Mulisch bepaalde) traditionele Nederlandse
beeld van deze periode.
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Voor de andere hoofdstukken, waarin de oudere perioden aan bod komen,
kan zo’n verrassingseffect minder gemakkelijk gecreëerd worden. Hypes als die
rond Nooteboom waren er immers niet. Toch gaan ook de auteurs van deze
hoofdstukken uit van de specifieke voorkennis van niet in het Nederlands taal-
gebied grootgebrachte lezers. Hierdoor komt inderdaad aan het licht, zoals de
samenstellers in hun inleiding claimen, dat de Nederlandse literatuur over het
algemeen zeer open stond voor internationale invloeden.

Toch is dat op zichzelf geen nieuwe constatering. Het is ook de vraag of de
samenstellers van deze eerste Duitstalige geschiedenis van de Nederlandse lite-
ratuur werkelijk een nieuw verhaal hebben willen vertellen. Je zou zelfs kunnen
beweren dat hun belangrijkste doelgroep (Duitstalige studenten Nederlands die
aan het begin van hun studie staan) helemaal niet bij een echt ‘nieuw’ of
‘ander’ verhaal gebaat zou zijn geweest.

Het boek moet, met het oog op die doelgroep van beginnende studenten, ook
gewoon ‘het’ verhaal vertellen. Dat is ook precies wat vooral de gedeelten over
de middeleeuwen, de zeventiende eeuw, de achttiende en negentiende eeuw, en
de eerste helft van de twintigste eeuw doen. In die gedeelten wordt toch in
eerste instantie het bekende verhaal verteld, al is de inkleuring ervan wat
‘Duitser’ dan in andere Nederlandse literatuurgeschiedenissen. Over Van
Ostaijen lezen we bijvoorbeeld het standaardverhaal van de early adapter die
snel van de Europese artistieke modes op de hoogte was en zich erdoor liet
beïnvloeden. Dat daarbij vooral de invloeden uit het Duitse taalgebied belicht
worden – Van Ostaijen als eerste West-Europese vertaler van Kafka; als nabije
vriend van avant-gardekunstenaars uit het naoorlogse Berlijn etcetera –, zorgt
nog niet voor een nieuw verhaal over Van Ostaijen.

Ook de methodisch-paradigmatische invalshoek van de samenstellers is niet
nieuw of afwijkend van wat we in het Nederlandse taalgebied in deelgeschiede-
nissen als die van Anbeek (Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1885–1985),
Van Bork en Laan (Twee eeuwen literatuurgeschiedenis) en Van Boven en Kempe-
rink (Nederlandse literatuur van de moderne tijd) al eerder in de praktijk gebracht
zagen. In de inleiding spreken Grüttemeier en Leuker van een ‘poetologisch-
institutioneller Ansatz’, en dat betekent dat zij auteurspoëtica’s als leidraad voor
hun verhaal genomen hebben en dat zij daarbij (minder systematisch) ook aan -
dacht besteedden aan de literaire infrastructuur waarbinnen die opvattingen al
dan niet werden geïnstitutionaliseerd. Als gezegd: nieuw is dat niet, wel is het
conform de huidige mores in de literatuurgeschiedschrijving in het Neder-
landse taalgebied.

Dat is overigens al meer dan mooi. Een vergelijkbaar boek dat, beknopt maar
betrouwbaar, een inleiding biedt tot de grote lijn van het verhaal van de Neder-
landse literatuurgeschiedenis uit alle perioden én dat aansluit bij de betrekke-
lijk geringe literaire kennis en belezenheid van beginnende studenten, is er in
het Nederlandse taalgebied momenteel niet. Als ‘brug’ naar de voor begin-
nende studenten nog niet geschikte delen van de grote Taalunie-literatuurge-
schiedenis zou dat zeer welkom zijn. Dat deel van het vak dat we vreemd
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genoeg maar ‘extramurale neerlandistiek’ blijven noemen, neemt hier het voor-
touw. De internationale neerlandistiek is nu toch echt volwassen.

– Thomas Vaessens

Literatuurgeschiedschrijving en een literatuurgeschiedenis vanuit Zuid-Afrika bekeken.

Naar aanleiding van Ralf Grüttemeier en Maria-Theresia Leuker, Niederländische Literaturge-

schichte. Stuttgart etc., J.B. Metzler, 2006.

Dat het niet eenvoudig is een literatuurgeschiedenis op touw te zetten, daarvan
getuigen de geschiedenissen van de literatuurgeschiedschrijving in Nederland
én in Zuid-Afrika, maar ook richtinggevende uitspraken van Russische forma-
listen zoals Boris Eichenbaum en Felix Vodička. Vooral sinds de jaren tachtig
van de vorige eeuw wordt er in de Nederlanden én in Zuid-Afrika druk gediscus-
sieerd over normen en vereisten op dit terrein. Vanwege die debatten pakt men
zo’n onderneming tegenwoordig heel voorzichtig aan. Daarom is een concreet
resultaat als de Niederländische Literaturgeschichte van Ralf Grüttemeier en Maria-
Theresia Leuker een verblijdend verschijnsel.

Ook in Zuid-Afrika werden pogingen tot literatuurgeschiedschrijving reeds
vaker ondernomen, door zowel enkelingen als door groepen onderzoekers.
Thans zijn vooral Die Afrikaanse literatuur 1652–2004 (2005) van J.C. Kanne-
meyer en Perspektief en profiel, met H.P. van Coller als eindredacteur, toonaange-
vend. Een literatuurgeschiedenis door buitenlanders lijkt echter een nog grotere
opgaaf. Toch werden de eerste overzichten van de Afrikaanstalige literatuur
gegeven door een Nederlander (G. Besselaar, 1914) en een Vlaming (Diest,
1946), terwijl de literatuurgeschiedenis van de Belg Rob Antonissen (1955)
destijds als een van de volledigste en betrouwbaarste bronnen werd beschouwd.
Dit boek liet toen al (zoals thans de literatuurgeschiedenis van Grüttemeier en
Leuker) zien dat een blik van buiten en een ruimere context kunnen leiden tot
uitgebreide vergelijkingsmogelijkheden en tot een scherpe identificatie van
kernzaken.

Een van de grote voordelen van deze Niederländische Literaturgeschichte is inder-
daad de doorlopende verwijzing naar de Duitse situatie (niet zozeer naar Duits-
talige teksten), en ook naar de ruimere Franse, Engelse, Amerikaanse en zelfs
nu en dan Spaanse literaire wereld. Anders dan in Ton Anbeeks Geschiedenis van
de literatuur in Nederland, 1885–1985 (eerste druk 1990) komt ook de literatuur
van de zuidelijke Nederlanden aan bod. Dat het Duitstalige publiek (terecht)
doelgroep en uitgangspunt is, is vooral te zien aan de foto van Cees Nooteboom
op de kaft en de uitgebreide bespreking (285–289) van zijn literaire carrière in
Duitsland. Omgekeerd staat ook de ontvangst van Goethes Werther in de Neder-
landen in de aandacht (141).

De zes auteurs van de vijf hoofdstukken (Mittelalter; 17. Jahrhundert; 18. und 19.
Jahrhundert, Vom Eintritt in die Moderne bis zum zweiten Weltkrieg en Nach dem
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