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Van de redactie
Aristoteles wist het al: alle dingen die geboren
worden, moeten ook weer sterven. Die natuurwet
blijkt ook nu weer want dit is het laatste nummer
van een tijdschrift dat in februari 1996 voor het
eerst uitkwam onder de titel Nedwerk, maar dat
al vrij snel Nednummer en daarna Nednr is gaan
heten (zie het interview met het laatste bestuur
van Nedwerk, de alumnivereniging van Utrechtse
neerlandici).
In de bijna twintig jaar dat het blad bestaan
heeft, is er heel veel veranderd. Toen het
werd opgericht, kwamen studenten naar een
universiteit om Nederlandse taal- en letterkunde
te studeren. Die studie bestond uit twee fasen.
Eerst bereidde je je voor op het kandidaatsexamen
en als je dat gehaald had, ging je verder met het
doctoraalexamen.
Het idee dat er zo’n academische studie
Nederlandse taal- en letterkunde moest bestaan,
is ontstaan rond 1900 en is geworteld in de
vorming van een nationaal bewustzijn dat toen in
alle landen van Europa gestalte kreeg. In Utrecht
werd die academische studie Nederlands ingesteld
in 1816. Natuurlijk zijn er verschillen tussen
de opleiding ‘Nederlands’ zoals die toen werd
ingesteld en de opleiding in 1996, maar de visie
er op en de benaming er van zijn 180 jaar redelijk
constant gebleven. Dat is daarna wel anders
geworden.
In 1998 werd de wet Modernisering Universitair
Bestuur (MUB) aangenomen. Een van de
gevolgen was dat de naam ‘Nederlandse Taalen Letterkunde’ werd afgeschaft en vervangen
door het thans nog geldende ‘Nederlandse taal

2

en cultuur’. Die wijziging is nooit toegelicht, er
is maar weinig tegen geprotesteerd en het heeft
tot geen enkele inhoudelijke wijziging geleid in
studieprogramma’s. Eigenlijk is dat vreemd, want
het maakt echt uit of je Nederlandse taalkunde
studeert of de Nederlandse taal bestudeert (dat
kun je ook als psycholoog of socioloog doen) en
literatuur is wel een deel van de cultuur, maar
letterkunde beoefenen is niet hetzelfde als cultuur
bestuderen (zie ook het interview met Geert
Buelens).
Had de MUB weinig concrete effecten, de
invoering van de bachelor-masterstructuur
in 2002 had dat des te meer. Wat tot dan de
gedeelde - maar als eenheid beschouwde
- doctoraalopleiding Nederlands was, werd
verdeeld in twee opleidingen met elk een eigen
academische zelfstandigheid. In het begin was
die zelfstandigheid vooral een kwestie van
papieren regelingen en zagen zowel docenten
als studenten het bachelorexamen als het oude
kandidaats en dus als een tussenstap op weg naar
de echte afronding: de master als vervanging
van het doctoraal. Maar geleidelijk kwam daar
verandering in. Masters werden meer afgestemd
op ontwikkelingen in het onderzoek of op
vragen van de arbeidsmarkt. Ze werden dus
specialistischer en er kwamen er meer van. De
wildgroei werd zo groot dat de samenwerkende
Nederlandse universiteiten besloten in te grijpen.
In 2010 voerden ze de zogenaamde ‘brede labels’
in. Masterprogramma’s werden gegroepeerd
op basis van het onderzoeksterrein waartoe zij
behoorden en de naam op de bul werd die van
het onderzoeksterrein. Sindsdien bestaat er alleen
nog een bachelordiploma Nederlandse taal en
cultuur. Er is wel een master Neerlandistiek, maar

die is uitsluitend bedoeld voor deeltijders en trekt
maar weinig studenten. Voltijdstudenten met
een bachelor Nederlands krijgen in meerderheid
masterbullen ‘Letterkunde’ of ‘Taalkunde’.
Wie de eerste krijgt, heeft een programma
gevolgd als ‘Literatuur- en cultuurkritiek’ of
‘Middeleeuwen en renaissance studies’. Wie de
tweede krijgt, heeft een programma gevolgd
als ‘Taal, mens, maatschappij’ of ‘Interculturele
communicatie’. Er is dus geen direct verband
meer tussen de bachelor die studenten afronden
en de master die zij vervolgens eventueel gaan
doen. Het tweehonderd jaar oude idee dat een
taal het verbindende element in een volledige
academische studie moet of kan zijn, bestaat - in
ieder geval formeel - niet meer.
En dan hebben we het nog niet eens gehad
over taalbeheersing. Dat was in 1816 geen
apart onderdeel van de academische studie
Nederlandse taal- en letterkunde, maar in 1996
was het een zeer fors gegroeid nakomertje in
de opleiding. Het maakt nog steeds deel uit van
de bachelor Nederlandse taal en cultuur en is
tevens een van de twee fundamenten van de
zelfstandige bacheloropleiding Communicatieen Informatiewetenschappen (CIW) en de
hoofdmoot van een masterprogramma binnen
het brede label Communicatiewetenschap. Op
dit terrein zijn neerlandici vooral grensgangers
geworden en zijn samenwerkingsverbanden
ontstaan die met neerlandistiek niet meer zo heel
veel te maken hebben.
Door al die veranderingen ziet de studie van
een moderne student Nederlands er volledig
anders uit dan de studie die mensen in de vorige
eeuw begonnen. Hopelijk is hun liefde voor
het Nederlands vergelijkbaar maar qua kennis,
vaardigheden en competenties hebben ze
nauwelijks meer iets met elkaar te maken. Voor
docenten is de situatie veelvormiger geworden.
In 1996 beschouwde iedereen zich als vanzelf
als neerlandicus, wat zijn of haar specialisme
ook was. Nu geven docenten behalve in de
bachelor Nederlands ook onderwijs in een of
meer masterprogramma’s met een andere
insteek en een andere organisatie, en voor hun
onderzoek horen ze vaak wéér ergens anders bij.

Ze ontwikkelen dus onvermijdelijk een samengestelde
identiteit, waarin het neerlandicus zijn niet
automatisch meer dominant is.
En dat waren alleen nog maar de inhoudelijke
veranderingen. Ook bestuurlijk is er in negentien jaar
verschrikkelijk veel gebeurd. In 1996 was Nederlands
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een van de vijf onderwijsinstituten
van de faculteit Letteren. Thans
is Nederlands een van de twaalf
bacheloropleidingen van het
departement Talen, Literatuur en
Communicatie, een van de vier
departementen van de faculteit
Geesteswetenschappen. Faculteiten
zijn gefuseerd, de interne organisatie
is een aantal malen veranderd,
het aantal facultaire onderdelen
is verkleind. Dat heeft geleid tot
schaalvergroting en tot een veel
anoniemere organisatie.
Toen dit tijdschrift in 1996 voor het
eerst uitkwam, had het instituut
Nederlands een eigen directeur,
een eigen secretariaat en een eigen
studieadviseur. Die laatste heette
Riekje Doeksen. Ze is onlangs
overleden. In dit nummer staat
een van de speeches afgedrukt die
tijdens haar begrafenis is gehouden.
Dat is een eerbetoon aan een
legendarische persoonlijkheid en
tegelijkertijd een beeld van een
opleiding die in die vorm volstrekt
tot het verleden behoort. In 1996
had Nederlands namelijk ook zijn
eigen koffiekamer die voor het
secretariaat lag, natuurlijk in het
Transcomplex. De docenten hadden
daar hun werkkamers en een groot
deel van de colleges werd in dat
complex gegeven. In de ‘driehoek’:
koffiekamer, studieadviseur en
secretariaat kwam het hele instituut,
zowel docenten als studenten,
elkaar tegen. De docentenkamers
zijn nog steeds op de Trans, maar
studenten komen daar nog maar
zelden want het onderwijs is
geconcentreerd op de Drift, als het
tenminste niet op het UCU terrein
is of in De Uithof. Studieadviseurs
bedienen meerdere opleidingen.
Voor secretariaten geldt hetzelfde.
Administratieve kwesties worden
bovendien op het niveau van het
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departement afgehandeld en wat onderwijs
betreft is er zelfs maar één secretariaat dat voor de
hele faculteit werkt. Het zit op de Drift…
Nederlands is dus niet meer de rode draad in
een volledige academische studie. Het biedt ook
niet meer de organisatorische band waardoor
mensen zich een groep kunnen voelen. En ook in
de maatschappij zijn veel dingen veranderd. Er zijn
nog steeds docenten Nederlands en veel mensen
die voor hun werk het Nederlands professioneel
gebruiken. Maar als zij elkaar proberen te vinden,
voor onderlinge hulp of inspiratie, gebruiken
zij de moderne media en zoeken ze niet meer
automatisch in neerlandistische kringen. Het
is dus waarschijnlijk een wijs besluit om de
alumnivereniging van Utrechtse neerlandici op
te heffen. Soms moet je dezelfde of vergelijkbare
doelstellingen op een nieuwe manier gaan
nastreven.
De alumnivereniging heeft tijdens haar bestaan
vooral twee doelen nagestreefd. Het ene is het
vormen en onderhouden van een netwerk van
mensen die elkaar professioneel van nut zouden
kunnen zijn (nomen est omen). Dat streven houdt
niet op nu de vereniging ophoudt te bestaan.
De opleiding Nederlands zal in verband met de
leerlijn ‘vakbeoefening’ in de bacheloropleiding
contact blijven zoeken met alumni en de
studentenvereniging Awater ontplooit activiteiten
voor alumni en is van plan die uit te breiden. (Hebt
u al een connectieverzoek gestuurd aan LinkedInaccount ‘Alumni UU Nederlands’? Dan blijft u op
de hoogte.) Het tweede doel was documenteren
wat er op het terrein van de neerlandistiek
gebeurde en interessante ontwikkelingen en/
of mensen in bredere kring bekend maken. Dat
is behalve via alumnidagen vooral via dit blad
gebeurd. En daar komt nu echt een einde aan.
In het vorige nummer meldden we nog dat we
dachten over een doorstart in elektronische
vorm, maar bij nadere afweging hebben we daar
toch van afgezien. Dit nummer is dus het laatste
product van onze gezamenlijke inspanningen. We
hopen dat anderen ons soort activiteiten zullen
overnemen en zullen proberen de belangstelling
voor de academische neerlandistiek met
modernere middelen te bevorderen.

In deze laatste Nednr vindt u blikken op het
verleden en op het heden. Jolien Scholten heeft
alle jaargangen van Nednr doorgenomen en doet
daar verslag van. In het interview met het laatste
bestuur van de vereniging gaat het zowel over hoe
het begon als over hoe het nu afloopt. Over dat
laatste gaat ook ‘Uit de vereniging’. Verder halen
alumni herinneringen aan hun studie; we hebben
geprobeerd een eerstejaars te vinden voor elk jaar
dat Nednr bestond. De toekomst is aanwezig in
de interviews die Sonja van Amelsfoort hield met
drie stafleden, elk van een andere generatie. De
insteek was daar: de ideale opleiding. Al lezend
zult u merken dat door dat utopisch denken heen
veel aandacht voor de realiteit naar voren kwam.
We hopen dat in alle stukken over het heden of
verleden ook inspiratie zit voor de toekomst. Het
Nederlands blijft immers een prachtige taal en het
is te hopen dat mensen daar aandacht voor blijven
hebben. Wij hebben het blad met veel plezier
gemaakt en zijn dankbaar voor alle hulp die we
gekregen hebben om al die nummers te vullen.
We zijn tevreden en ook wel een beetje trots.
Lezers, ook jullie bedankt. Het ga jullie goed. Of
om het met Hadewijch te zeggen: Vaert wel ende
levet scone.
Namens de redactie
Paul Wackers (hoofdredacteur)

Rectificatie
In Nednr 19-2 is op pagina 4-7 een stuk afgedrukt met
als titel ‘Hoe kleine talen groot werden: observaties
van een buitenstaander’. Dat stuk is gepresenteerd
als een interview met Nicoline van der Sijs door Eefje
Boef. Dit is een onjuiste voorstelling van zaken. Het
hele stuk, met uitzondering van de introductie en
de biografische informatie, is op verzoek van Eefje
Boef door Nicoline van der Sijs geschreven. Wij
bieden haar onze excuses aan voor deze onjuiste
voorstelling van zaken en danken haar heel hartelijk
dat ze voor ons blad heeft willen schrijven.
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Column
Dag Nederlands
Een blad over de studie, gemaakt door
oud-studenten en een docent, in een
universiteitsgebouw: niet verwonderlijk dat
wij bij redactievergaderingen regelmatig
anekdotes uit ons studieverleden opdissen.
Vaak is er herkenning, soms niet. Wie zei je?
Welk vak? Nee, dat is van voor/na mijn tijd. Voor
mij is het vaak van na mijn tijd. De studie is lang
geleden. Wat is er blijven hangen?
Ik weet nog dat ik met kersverse vrienden
op zoek ging naar de grenzen van het
studentenbestaan. Die vonden we dan
’s ochtends vroeg op of onder een houten
bankje, misselijk, wachtend op de eerste trein
huiswaarts. Ik herinner me de paniek toen
mijn ouders mijn nieuwe voordeur achter zich
dichttrokken: ik ben op kamers?! Daarna ging
ik maar aardappels koken, strikt mijn moeders
instructies volgend uit een groen lijntjesschrift.
Dat hielp. Lang slapen, liedjes schrijven, Villa
Achterwerk op woensdagmiddag… Leuk en
aardig, maar dat was de studietijd. Wat weet ik
nog van mijn studie?
Dat ik geregeld naar de computerruimte op de
Herenstraat fietste. Daar kon ik dan e-mailen,
wat ik hoofdzakelijk deed met mijn broer die
op Trans 10 werkte. Trans 10, waar ik zojuist
doorheen was gefietst. Aan het begin van een
blok besteedde ik een dag aan het kopiëren en
lenen van boeken in de universiteitsbibliotheek.
Dat bleek vooral nuttig aan het eind van het
blok, als ik weer een nacht moest doorwerken.
Om zes uur de krant op de mat horen vallen, het
luikje van de deur opendoen en dan luisteren
naar de vogels.
Goed, de studie dus. Ik weet nog dat ik een
door docent Hans Anten geopperde stelling
hartstochtelijk verdedigde. Hij had het
tegenovergestelde gehoopt. Had ie even
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kunnen zeggen. En de blik van Ben Peperkamp
toen hij zichzelf in mijn werkstuk terugvond als
Bert Peperkamp. Sorry Bert. Ben. Ook de blik van
Redbad Fokkema, toen ik terugkwam met een
dienblad fluitjes in plaats van vaasjes, zie ik nog
geregeld terug op de bodem van een glas. Dank
voor de les, Redbad.
Elke dag naar park Oog in Al lopen om daar
op een bankje verder te lezen in Van de koele
meren des doods. Dat komt nog het dichtst bij
een studieherinnering. Afstuderen deed ik op
het naturalisme. Wilbert Smulders zei dat ik
dan nog wel even Frans moest leren, natuurlijk.
“La seule récompense de la vie est de l’avoir
vécue bravement, en accomplissant la tâche
qu’elle impose”*, Wilbert? Misschien, maar deze
wijsheid dank ik niet aan mijn studie maar aan
het internet - waarvoor ik niet eens meer hoef
te fietsen.
Als mijn huisarts met zo weinig parate kennis
zijn studie had afgerond, was ik er niet meer
geweest. Ja, gevoel voor drama heb ik van
die naturalisten wel gekregen. En een hoop
leesplezier. Ook heb wel aardig analytisch leren
denken, denk ik. Bovendien ben ik redacteur
geworden, alsof er een heus carrièreplan aan
mijn studiekeuze ten grondslag lag.
Dit is het laatste Nednr, binnenkort heb ik echt
niets meer te zoeken op Trans 10. Ik ga het nog
missen, die studie.

Remco Mourits
* “De enige beloning van het leven is, het
moedig doorleefd te hebben, de taak vervullend
die het oplegde” – Emile Zola
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Sonja van Amelsfort

In gesprek met Geert Buelens, Feike Dietz en Paul Wackers

Drie wensen voor het Instituut Nederlands
Een laatste editie van Nednr, dat nodigt uit tot reflecteren op het verleden. Maar hoe zit
het met de toekomst van de studie Nederlands in Utrecht? Wij vroegen het drie universitair
docenten, elk in een andere fase van hun carrière. De vraag die we hen stelden was simpel:
hoe zou je ideale instituut Nederlands eruit zien, als je ongelimiteerd budget
en onbegrensde mogelijkheden had?

Feike Dietz “Ik ben heel blij met de discussie
die gestart is door de studentenbezetters,
‘De Nieuwe Universiteit’. Daar zitten hele mooie
idealen achter: het inzetten van je intellect om
verder te komen met de maatschappij, en ook
om jezelf te ontwikkelen en verrijken. Het is
heel belangrijk dat we de vrijheid bevechten om
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academische creativiteit weer voorop te stellen.
De discussies en protesten zijn een reactie op
ontwikkelingen die zich de afgelopen decennia
op de universiteit hebben voorgedaan. Dikwijls
wordt verlangend teruggekeken naar vroeger
tijden waarin studenten eeuwig konden studeren
en vrije academische ontwikkeling voorop stond.
Inmiddels is op de universiteit veel meer nadruk
komen te liggen op rendement en worden veel
zaken pragmatischer aangepakt. Dat is niet alleen
maar slecht. Neem nou het promotieonderzoek.
Je promotieonderzoek was vroeger je levenswerk,
daar deed je jaren over. Dat is misschien ook niet
goed. We zien een promotieonderzoek nu veel
meer als een eerste stap, om jezelf te presenteren
aan de academische wereld. Je laat zien wat je
kunt, maar het is geen eindstation want je gaat
nog veel meer aanpakken in je carrière. Dat onze
omgang met output is veranderd, heeft veel
voordelen. Ik geloof dat onderzoek doen iets
is wat je steeds beter kunt leren door het vaak
te doen. Onderzoeksplannen maken leer je het
beste door het veel te doen en daardoor ook
veel feedback te krijgen. Net als met schrijven: je
stukken worden beter als je het veel doet en je
leert van de feedback die je krijgt. Voor studenten
zou het ook beterzijn om er wat losser in te
kunnen zitten. Er zijn studenten die er heel erg

tegenop zien om aan het einde van de bachelor
een eindwerkstuk te maken. Die denken er soms
erg zwaar over. Je zou het moeten zien als een
weerslag van wat je geleerd hebt, en gewoon per
week iets op papier zetten.”
“Maar: de ontwikkelingen in de afgelopen
decennia hebben ook heel problematische
kanten, en het is belangrijk dat we daar
aandacht voor vragen. Het zou goed zijn om de
toenemende tijdsdruk bij zowel docenten als
studenten wat weg te nemen. Waar ik ook graag
vanaf zou willen, is de strakke planning die we
opgelegd krijgen. Anderen die bij het ministerie
bedenken hoe je je onderwijs moet inrichten.

Dat kan heel schadelijk zijn. We moeten nu
bijvoorbeeld per cursus verplicht zes uur per week
college geven, ongeacht de groep die je voor
je hebt. Daar zou ik veel flexibeler in willen zijn.
Zes uur per week college is misschien goed voor
eerstejaars, die hebben wel wat vastigheid nodig.
Maar voor ouderejaars zou ik dat niet nodig
vinden, en mis je de tijd voor reflectie die nodig
is om het geleerde goed te laten bezinken. Al die
college-uren gaan namelijk af van het leeswerk
dat je studenten naast de colleges kunt laten
doen. En als beginnend docent is de werkdruk vrij
hoog. De calculatie van de uren die je kwijt bent
aan lesgeven is namelijk niet realistisch; je bent
per cursusveel meer uren kwijt aan voorbereiding,

Dr. Feike Dietz (1984) is docent-onderzoeker Vroegmoderne
letterkunde bij de opleiding Nederlands van de Universiteit
Utrecht.

Prof. dr. Geert Buelens (1971) is professor Moderne Nederlandse
Letterkunde aan de Universiteit Utrecht en gasthoogleraar
Nederlandse letterkunde aan de Universiteit Stellenbosch
(Zuid-Afrika).

Prof. dr. Paul Wackers (1950) is hoogleraar Historische
Nederlandse letterkunde tot 1500 binnen het Departement
Nederlands van de Universiteit Utrecht.
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Feike Dietz:
“Ik ben heel blij met de discussie die gestart is
door de studentenbezetters”
lesgeven, feedback geven. Die extra uren gaan
ten koste van je eigen onderzoekstijd, of je
privéleven. Of: je geeft een schrijfopdracht maar
je geeft niet iedereen persoonlijk feedback. Dan
gaat het ten koste van zaken die heel belangrijk
zijn. De mensen die bij de universiteit werken, zijn
heel erg gedreven en idealistisch en daar maakt
het systeem nu wel een beetje misbruik van. Want
mensen zijn zo blij dat ze het voorrecht hebben
om zo’n prachtige baan te hebben, dat ze allerlei
grenzen overschrijden.”
“Wat ik in het onderwijs zou willen
benadrukken, is het aandacht hebben voor
de student. Zoals Frits van Oostrom het zei in zijn
rede voor de Dies Natalis dit jaar, het aandacht
hebben voor het gesprek tussen student en
docent. Als we dat meer in het onderwijs
inbouwen, zou dat al een grote verbetering zijn.
Gewoon als onderzoeker met een eerstejaars
groepje praten, en vertellen over het onderzoek
waar je nu mee bezig bent. Want het is heel
raar, maar de eerstejaars van nu krijgen geen
onderzoekers te zien. In je eerste jaar volg
je voornamelijk introductiecursussen die in
groeiende mate gegeven worden door tijdelijke
krachten die alleen maar een onderwijscontract
hebben. Zij doen vaak geen eigen onderzoek
en kunnen de studenten dus niet meenemen
in de bijzonderheden van dit aspect van de
academische vorming. Dat is een serieus
probleem, want aan de universiteit zit je niet
zozeer om een specifiek vak te leren. Je leert er
om onderzoek te doen, om een onderzoekende
geest te hebben, om academisch te denken.
Daarom vind ik de combinatie van en interactie
tussen onderwijs en onderzoek cruciaal. Het is
een probleem dat dat ideaal in gevaar is.”
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Geert Buelens “Vroeger werd de studie
Nederlands verzorgd door een ‘Instituut
Nederlands’, later ‘Departement Nederlands’.
Nu maakt Nederlands deel uit van een molochdepartement Taal, Letterkunde, Communicatie.
De hoofdoorzaak daarvan is dat het aantal
studenten dat Nederlands studeert enorm
gekrompen is. Belangrijk gevolg is dat we
steeds meer van onze doceertijd besteden aan
vakken en opleidingen buiten Nederlands.
Uit overtuiging, maar deels ook uit noodzaak:
alleen op die manier kunnen we het binnen
dat departement toch nog legitimeren dat we
‘zo veel’ docenten in dienst hebben die zich in
hun onderzoek met Nederlands bezighouden.
We zijn niet zo klein en gemarginaliseerd als
bijvoorbeeld Keltisch, maar een vanzelfsprekende
aanwezigheid zijn we evenmin. We zijn in ieder
geval veel minder vanzelfsprekend dan oudere
alumni wellicht geneigd zijn te denken. Een
aantal jaren geleden is zelfs de eenjarige Master
Nederlands afgeschaft, al zal die in 2016 wel een
doorstart krijgen, zij het dan als een opleiding
die nauwelijks nog iets te maken heeft met wat
de meeste alumni zich voorstellen bij een studie
Nederlands. Dat laatste hoeft natuurlijk helemaal
geen nadeel te zijn. De wereld maakt een enorme
verandering door, studies dus ook.“
“Een heel welkome vernieuwing in Utrecht
was de invoering van de dubbele major:
zoals ik uit Vlaanderen gewoon was, kunnen nu
ook Utrechtse studenten twee talen met elkaar
combineren. Dat is een enorme verrijking. Je
bent echt een betere neerlandicus als je ook
kennis hebt van (en dus kunt vergelijken met) een
andere taal en cultuur. Een andere verbetering
is dat we stilaan waarmaken wat er op de bul
staat: ‘Nederlandse Taal en Cultuur’ ging toch

vooral over taal en literatuur; voor de rest van
de cultuur was er weinig aandacht. Dat is nu
aan het veranderen. En daarmee is meteen
ook de richting aangegeven die ik Nederlands
heel graag verder zou zien opgaan: als een
vanzelfsprekend onderdeel van de Faculteit
Geesteswetenschappen waarin de Nederlandse
taal en cultuur niet op een eiland worden
bestudeerd, maar in vergelijking met andere talen
en culturen en, bij voorkeur, in aanwezigheid
van studenten uit die andere talen en culturen.
Het zou heel fijn zijn als we dat ongelimiteerde
budget dat je me voorhoudt zouden kunnen
gebruiken om de beste studenten uit Midden- en
Zuid-Europa en Zuid-Afrika naar hier te halen
voor een jaar of, in het geval van de Research
Master, zelfs twee jaar. Studeren in Utrecht is vaak
onbetaalbaar voor deze grote groep studenten
en ik denk dat zij, maar zeker ook wij, heel veel

te winnen zouden hebben bij hun structurele
aanwezigheid. Het zou ook fijn zijn als er nog
meer Nederlandse niet-Nederlands-studenten in
onze collegebanken zouden zitten; studenten die
na het schoolvak Nederlands vaak denken dat ze
nu wel weten wat dat is, ‘Nederlands’, maar die
eigenlijk nooit kritisch hebben leren kijken naar
hun eigen cultuur.”
“Een ander deel van dat budget zou ik
graag besteden aan onderzoek. Niet alleen
voor de docenten, die kreunen onder de zeer
toegenomen onderwijslast, maar ook voor
AIO-plekken. Het zou zoveel aantrekkelijker zijn
als er elk jaar geld zou zijn om de beste of twee
beste Research Masterstudenten AIO te kunnen
laten worden, zonder dat ze eerst een lange en
tijdrovende procedure moeten doorlopen die
maar zelden tot succes leidt. Zij zouden dan
11

Geert Buelens:
“Studentengroepen waarin ook dertigers en
vijftigers zitten, heb ik altijd als buitengewoon
verrijkend ervaren”
ook zelf moeten kunnen beslissen waarop ze
willen promoveren in plaats van, zoals nu de
norm is geworden, onderzoek uit te voeren dat
eigenlijk door de hoogleraar is bedacht. En als
we dan toch geld mogen uitgeven, zou ik ook
meteen die regels uit Den Haag terugschroeven
die het volgen van een tweede studie vrijwel
onbetaalbaar hebben gemaakt. Het volgen van
een tweede studie moet aangemoedigd worden,
zeker ook op latere leeftijd. Studentengroepen
waarin ook dertigers en vijftigers zitten, heb
ik altijd als buitengewoon verrijkend ervaren.
Iedereen leert van iedereen.”
Paul Wackers “Er wordt op dit moment
veel gediscussieerd over het academisch
onderwijs en hoe dat vernieuwd zou moeten
worden. Veel van die opvattingen deel ik. Ik heb
dan ook de open brief ondertekend van Rethink
UU. Ik denk dat er belangrijke onderdelen zitten
aan de zorgen die de ‘rethinkers’ hebben geuit.
De zorg over het democratisch gehalte van het
universiteitsbestuur, daar heb ik echter niet zoveel
mee. Dat komt deels omdat ik over een half
jaar met emeritaat ga maar deels ook door mijn
achtergrond. Ik kom uit de mijnstreek, waar de
staatsmijnen eigenlijk een soort verlicht feodaal
bestuur hadden opgezet. Dat had zijn mindere
kanten, want er zitten toch heel veel mijnwerkers
thuis met stoflongen. Maar je zag in die streken
wel dat de arbeiders heel goed gehuisvest waren,
en als je het goed deed op school en je ouders
hadden geen geld, dan werd er gezorgd dat
je met een beurs toch naar een goede school
kon. Waar het eigenlijk op neerkomt, en dat
is voor mij een universele waarheid, is of de
mensen die de macht hebben, bereid zijn om te
12

luisteren. Dan maakt de bestuursvorm eigenlijk
helemaal niet meer uit. Ook als je democratisch
gekozen bent, kun je zonder naar je onderdanen
te luisteren de meest vreselijke dingen doen.
Maar als de machthebbers luisteren, dan komt
het goed. Dus de zorgen over het democratisch
gehalte van het universiteitsbestuur, daar heb
ik niet zoveel mee. Waar ik me wel zorgen
over maak, is het rendementsdenken. Hoe de
langstudeerdersboete werd ingevoerd, vond ik
verschrikkelijk. Het is natuurlijk problematisch
dat er zoveel uitval is, dat zoveel studenten van
de universiteit gaan zonderdiploma, en dat
studenten zo lang over hun opleiding doen,
maar de huidige vier jaar is te kort voor een
academische opleiding. Ik snap de studenten
die er vijf jaar over doen heel goed. Ik heb ook
veel ontzag voor mensen die in kleine stapjes via
havo en hbo uiteindelijk aan een universiteit gaan
studeren. Of mensen die er een paar jaar tussenuit
gaan en daarna verder studeren. Die groepen
zijn vaak erg gemotiveerd en enthousiast, en
daar moet je respect voor hebben. We hebben
als universiteit overigens wel profijt van gehad
van de invoer van de langstudeerdersboete. Er
was daardoor een groep studenten die wist: als ik
nu niet afstudeer, moet ik veel meer collegegeld
gaan betalen. Onze studiezalen zaten bomvol en
iedereen die als scriptiebegeleider dienst deed,
had het vreselijk druk. Die output is belangrijk
voor een universiteit.”
“Docenten moeten vaak veel meer onderwijs
geven dan ze aankunnen, en er is weinig
tijd voor echt contact met de student. Vaak is
een ‘kleine’ werkgroep een man of dertig, pas
bij eenendertig mag je een groep splitsen. En

Paul Wackers:
“Er is niets mooiers voor een docent en zijn studenten
om een deelonderzoek aan te pakken en gigantisch
vast te lopen”
dat wordt ook nog steng gecontroleerd vanuit
OCW! Wat ik wens, is dat elke student in ieder
geval een paar keer in zijn studietijd een docent
tegenkomt die echt tijd voor hem heeft. In het
ideale geval: dat je een nota schrijft en dat je
daarna persoonlijk feedback krijgt van je docent.
Of dat je aan je docent kan vragen om, buiten
de werkopdrachten om, eens goed te kijken
naar je schrijfwerk. Eens goed de tijd nemen
om echt vorderingen te maken in je techniek en
stijl. Dat persoonlijke contact is nu heel moeilijk
te organiseren, maar is heel belangrijk. Wat ook
belangrijk is, is dat je als docent de tijd hebt om
in colleges te praten over het eigen onderzoek
wat je aan het doen bent. Door de vorm die het
onderwijs nu heeft, is dat niet meer ingebouwd

in de opleiding en dat is jammer. Je komt nu niet
meer in onderzoekscolleges in aanraking met het
daadwerkelijke onderzoek dat gedaan wordt.
Terwijl er niets mooiers is voor een docent en zijn
studenten om een deelonderzoek aan te pakken
en gigantisch vast te lopen. Je leert daar heel veel
van en als je er uiteindelijk samen uitkomt, denken
mensen er jaren later nog aan terug als een
geweldige onderwijservaring.”
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19 jaar Nednr
Een persoonlijke reis door het Nednr-tijdperk

					
Een variërend gezelschap aan redacteuren heeft
de afgelopen achttien jaar met columns, gedichten,
interviews, boekbesprekingen en andere teksten de alumni
op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in het
vakgebied en van het wel en wee van het departement
Nederlands. Tijd voor een reis door de bonte verzameling
tijdschriften die dat heeft opgeleverd.

Jolien Scholten
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De afgelopen achttien jaar viel ‘ie twee keer per
jaar op de deurmat van de alumni Nederlands
en dit is de eerste van de twintigste jaargang:
Nednr. Het alumniblaadje verscheen voor het

liefst 35 nummers van een tijdschrift doorwerken,
van gemiddeld zo’n 40 pagina’s, wat een werk!
Als ik nou vlot de nummers zou doorbladeren en
slechts een paar aantekeningen zou maken bij

“Via Nednr kwam ik erachter dat mijn docenten taalbeheersing
ooit een rockgroep vormden”
eerst in 1996 en kent in totaal 39 nummers,
inclusief deze laatste editie. Hoewel, één nummer
hebben we niet terug kunnen vinden (20002). Het zat niet in het archief op de Trans en de
Universiteitsbibliotheek heeft het ook niet. Dus
of dat nummer ooit gemaakt is… We durven het
niet met zekerheid te zeggen.
Hot issues
Op de eerste redactievergadering van 2015
dachten we na over de inhoud van het laatste
nummer. We kwamen met het plan om terug
te blikken op alle voorgaande edities. Dit Nednr
is pas de tweede waar ik zelf als redacteur aan
meewerk. Het leek me leuk om de oude Nednrs
door te spitten en te kijken wat de hot issues
waren. Op het moment dat ik toezegde een stuk
te schrijven over de oude Nednrs, realiseerde ik
me niet wat ik me op de schouders haalde. Maar
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elk nummer, dan zou deze taak misschien nog
te overzien zijn geweest. Zo ging het echter niet.
Steeds als ik weer aan tafel zat om een aantal
Nednrs door te bladeren, ging ik uitgebreid zitten
lezen. Mijn ogen bleven bijvoorbeeld steken op
mooie gedichten van Ingmar Heytze. Of ik kwam
terecht bij een leuk redactioneel stuk. Grappige
columns nodigden ook uit om gelezen te worden.
En zo was ik dagen bezig met het doorwerken
van die hele stapel. Toch heb ik er geen spijt
van dat ik deze taak op me heb genomen. Het
doorlezen van de Nednrs was een reis door de
tijd van de opleiding Nederlands en het was
ontzettend leuk om me mee te laten voeren op de
verhalen over het departement.
Vóór mijn tijd
De eerste paar nummers bevatten veel nieuwe
dingen voor mij. Een paar namen uit de redactie

kende ik wel, maar zeker niet allemaal. Docenten
die werden geïnterviewd, ken ik niet. Zo had ik
bijvoorbeeld nog nooit van Redbad Fokkema
gehoord, maar uit de oude Nednrs kon ik wel
opmaken dat hij belangrijk is geweest voor de
opleiding Nederlands en voor Nednr. Naarmate
ik dichter bij het jaar 2004 kwam, het jaar waarin
ik met de opleiding begon, begon ik me steeds
meer thuis te voelen in de verhalen. Er zijn
bijvoorbeeld interviews met Norbert Corver, mijn
promotor, en van Bart Besamusca. Van hem heb
ik college gehad en tegenwoordig kom ik hem
als collega tegen op de Trans. Ook de stukken
op het gebied van onderwijs zijn herkenbaar. Zo
worden bijvoorbeeld in Nednr 11-1 herinneringen
opgehaald aan de colleges syntaxis van Johan
Kerstens. Als eerstejaarsstudent was ik meteen
al erg geïnteresseerd in de bestudering van
zinsstructuren, dus het was erg leuk om
taalkundige bomen terug te zien in Nednr.
Het tweede nummer van 2004 bevat een stuk
over de destijds relatief nieuwe opleiding CIW
(Communicatie- en Informatiewetenschappen),
die op bepaalde punten sterke raakvlakken had
met de opleiding Nederlands. Ik herinner me
nog goed dat we samen met CIW-ers colleges
volgden op het gebied van taalbeheersing en
communicatie.

Feest der herkenning
In de nummers uit de jaren na 2004 wordt
Nednr een groot feest der herkenning. Zo
staat in het tweede nummer van 2005 dat Sjef
Barbiers is aangesteld als bijzonder hoogleraar
Variatielinguïstiek. Daar wordt ook zijn oratie
aangekondigd. Ik weet nog dat we met een
klein groepje studenten – we volgden een
onderzoekswerkgroep bij Sjef over syntactische
microvariatie – door hem persoonlijk waren
uitgenodigd voor zijn oratie. Zo trots als een
pauw gingen we daar naartoe. Een leuke
herinnering! In veel Nednrs is er aandacht voor
Geert Buelens. In 2005 trad hij aan als hoogleraar
Moderne letterkunde in Utrecht, wat ik me nog
goed kan herinneren. De vele stukken die zijn
geschreven door en over hem laten zien dat hij
een belangrijke rol vervult binnen de opleiding.
Literatuur
In Nednr was altijd veel aandacht voor
literatuur. Niet alleen voor het literatuuronderwijs,
maar ook voor het object zelf. Veel Nednrs
bevatten gedichten, zowel van mensen buiten
het instituut als van medewerkers van het
departement. Er loopt aardig wat talent rond op
de Trans, zoals blijkt uit het tweede nummer van
2007. Daarin staan gedichten van verschillende
collega’s. Ook ben ik er via dat Nednr achter
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gekomen dat mijn docenten taalbeheersing (Tom
Koole, Mike Huiskes, Daniel Janssen, Henk Pander
Maat) destijds een rockgroep vormden, waarvan
een liedtekst is opgenomen. In 2007 stelt de
toenmalige redactie van Nednr een dichterstoel
in. De eerste dichter die deze positie vervulde, was
Jan-Willem Anker. In de tien nummers die daarop
volgen, verschijnen gedichten en teksten van
hem of geselecteerd door hem. Zijn literaire werk
is een mooie aanwinst voor het tijdschrift. Na
vijf jaar stopt Jan-Willem Anker met zijn literaire
bijdrage en komt de dichterstoel beschikbaar voor
iemand anders. In 2013 wordt Kila van der Starre
dichteres van Nederlands. In deze laatste editie
kunt u voor de laatste keer haar selectie gedichten
lezen.

afstand zijn dit geen grote verrassingen. Maar
ook in Spanje, de Verenigde Staten en Maleisië
zijn er studenten geïnteresseerd in een opleiding
Nederlands, zoals te lezen was in Extra Muros.
Van 2004 tot 2006 is de rubriek afwezig maar
vanaf 2007 wordt Nederlands in het buitenland
opnieuw belicht en wel in de rubriek Geen
Nederlands Nederlands, geschreven door Miriam
Grootscholten. Ook in deze rubriek bespreken
vakgenoten over de grens hun werkzaamheden in
het buitenland: Wenen, Stellenbosch, Sheffield,
Parijs, Praag, Debrecen, Wrocław, Paramaribo,
Coimbra, Berkeley, Ankara, Bandun en Berlijn…
Nednr heeft aan de hand van deze rubrieken
laten zien dat Nederlands zich niet beperkt tot
ons kikkerlandje.

Van België tot Maleisië
In Nednr is ook altijd veel aandacht
geweest voor Nederlands in het buitenland.
In verschillende rubrieken zijn mensen aan het
woord geweest die zich buiten de geografische
grenzen van Nederland bezig houden met de
Nederlandse taal. In de rubriek Extra Muros
komen docenten aan het woord die Nederlands
onderwijzen in het buitenland. Zo konden
alumni lezen dat er opleidingen Nederlands
zijn in Duitsland, België en Engeland; gezien
de verwantschap tussen de talen en de fysieke

Over de arbeidsmarkt
Wat me erg opviel, is dat er door alle
edities heen veel aandacht is geweest voor de
arbeidsplekken waar alumni van de opleiding
Nederlands terecht komen. In de beginjaren was
‘Uit de Almanak gelicht’ een vaste rubriek. Later
riepen alumni herinneringen op uit hun studietijd
en vertelden waar ze na hun studie terecht zijn
gekomen aan de hand van een paar vragen in de
rubriek ‘De reünie’. Ook hebben redactieleden
alumni met elkaar in contact gebracht en de
opdracht meegegeven om met elkaar heen en

weer te mailen over hun baan en in hoeverre ze
hun kennis en vaardigheden van de opleiding
Nederlands gebruiken in hun werk. Ook in dit
laatste nummer komen alumni aan het woord: ze
geven in een kort stukje hun studieherinneringen
bloot.
Ook in verschillende redactionele stukken
kwam de arbeidsmarktpositie van neerlandici
aan bod. Daarnaast zijn de resultaten van de
arbeidsmarktmonitor een paar keer besproken.
Elke keer komt nadrukkelijk naar voren dat

nummer (1996). Dit lijkt dus een behoorlijk hot
issue te zijn. Wat zegt het feit dat er zoveel over
geschreven is in Nednr? Het lijkt wel of we ons
er zelf van moeten blijven overtuigen dat we het
niet slecht doen op de arbeidsmarkt. Inmiddels
wordt ook in de opleiding aandacht besteed
aan de arbeidsmarkt. Nederlands heeft een
nieuwe leerlijn: vakbeoefening (zie Nednr 19-1).
Deze leerlijn houdt in dat de opleiding inzicht
geeft in de plaats van de neerlandistiek in de
samenleving. Het is geen arbeidsmarktoriëntatie,

“Het lijkt wel of we ons er zelf van moeten blijven overtuigen
dat we het niet slecht doen op de arbeidsmarkt”
afgestudeerden van de opleiding Nederlands
makkelijk aan een baan komen, op allerlei
verschillende plekken op de arbeidsmarkt:
onderwijs, uitgeverijen, toneel, musea, politiek,
media, wetenschap en nog veel meer. Neerlandici
zeggen ervan overtuigd te zijn dat ze een
goede arbeidsmarktpositie hebben, maar ze
hebben vaak het gevoel dat ze dat moeten
verantwoorden tegenover familie, vrienden,
aankomende studenten en vooral hun ouders,
zoals blijkt uit het redactioneel van het tweede

maar het maakt studenten wel bewust van
de aanwezigheid van de neerlandistiek in de
samenleving.
De Nederlandse canon
Ten slotte nog een onderwerp dat
daadwerkelijk een hot issue was: de Nederlandse
canon. In Nednr 10-2 worden reacties gepeild
over het plan voor de ‘canon van Nederland’. Per
1 september 2005 is de Commissie Ontwikkeling
Nederlandse Canon ingesteld, met Frits van
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Oostrom als voorzitter. Het belangrijkste doel van
de canon is mensen meer kennis te geven van de
geschiedenis en cultuur van Nederland (zie Nednr 10-2,
p. 10). Deze commissie denkt na over welke werken uit
de Nederlandse literatuur hier het beste aan bijdragen.
Verschillende alumni hebben hun mening gegeven
over dit plan, inclusief een aantal medewerkers van
het departement. Hoewel driekwart van de alumni
die gereageerd hebben vóór is, zijn er duidelijk
meningsverschillen, ook onder de medewerkers
destijds. Zo waren Hans Anten en Arie Jan Gelderblom
bijvoorbeeld voor de canon en was Fabian Stolk
tegen. Het stuk hierover in Nednr is een weergave
van een kritische en levendige discussie binnen het
departement.

Digitalisering
Een andere interessante ontwikkeling
die mooi te volgen is in de Nednrs, is de
digitalisering. Waar we het nu heel normaal
vinden om digitale bronnen te lezen, corpora
te doorzoeken en digitale woordenboeken
na te slaan, stond de digitalisering van
bronnen voor de millenniumwisseling
nog in de kinderschoenen. In het tweede
Nednr van 1997 wordt aandacht besteed
aan e-maillijsten, nieuwsgroepen op het
web, websites en zoekmachines. Het is
ook interessant om te zien dat er in Nednr
specifiek aandacht wordt besteed aan het
beschikbaar komen van cd-roms, terwijl
cd-roms anno 2015 alweer ouderwets zijn.
Nednr maakt nog maar eens duidelijk dat
de digitalisering zich in een rap tempo heeft
voltrokken.
Aan een zijden draadje
In 2013 hing het voortbestaan van
Nedwerk al aan een zijden draadje (zie
Nednr 18-1). Toen is er een nieuw bestuur
gevonden, maar nu, twee jaar later, blijkt de
vereniging toch niet langer levensvatbaar.
Persoonlijk vind ik het jammer dat Nednr
ophoudt te bestaan. Ik begon er net lekker in
te komen en heb me erg vermaakt met het
lezen van de oude nummers. Het schrijven
van dit stuk en vooral de voorbereiding
ervan, heeft me laten zien dat we een leuk
en inhoudelijk interessant blad hadden,
waardoor er contact bleef bestaan tussen
de opleiding en de alumni. Ik hoop dat u
nog een tijdje kunt teren op dit nummer. De
opleiding en studievereniging Awater zullen
hun uiterste best doen om het contact te
onderhouden.
Archief
Mocht u een oud Nednr nog eens na
willen lezen, dan kunt u terecht in de
Universiteitsbibliotheek. Die verzameling is
niet helemaal compleet, maar de meeste
nummers zijn daar wel te vinden.
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Uit de vereniging
Een betere titel zou dit keer: ‘De vereniging uit!’ zijn. Want dat is wat het is. Nedwerk,
de alumnivereniging van Utrechtse neerlandici, is niet meer.

Hans Rijns, Alex de Jager en Miriam Grootscholten
Het moeizaam bereiken en betrokken houden van alumni en de veranderende
opleiding hebben ons de knoop doen doorhakken. Dat is jammer; we hebben
een leuke tijd gehad - zie daarvoor het interview met ons elders in dit blad.
Nu zijn, pardon wáren, we een vereniging en konden we niet zonder
instemming van de leden de boel zomaar opheffen. Er moest nog een officiële
Algemene Ledenvergadering belegd worden. We planden er maar meteen een
borrel achteraan want de kans dat we voor een of twee man naar Utrecht togen
was reëel. En dat het dus binnen een kwartier beklonken zou zijn ook. Al rap na
het rondsturen van de uitnodiging kreeg Miriam de telefonische aanmelding
van Johan de Graaf, lid sinds mensenheugenis. Hij liet weten dat hij erbij zou
zijn. Johan is inmiddels 82 en zou helemaal vanuit Enschede komen, dus Miriam
vond dat hij zich de moeite kon besparen en schetste hem de verwachting
van de vergadering. “Dat kan me allemaal niet schelen”, zei Johan. “Ik ben
erbij, ik blijf jullie trouw tot de laatste snik!” Met Pia Wagenaar erbij, die de
kascommissie voor haar rekening nam, zaten we dan toch op vijf man.
Met lichte weemoed togen we, voor het laatst, naar de Trans. En wat een
verrassing trof ons daar! Een hele delegatie vanuit de vakgroep kwam ons
uitzwaaien. Hans Anten, Frank van Gestel, Bart Besamusca en Els Stronks
kwamen de statige vergaderzaal binnen. De vergadering was een formaliteit.
Hans brak nog een lans (ja dat rijmt), Alex gaf een mooie en heldere
samenvatting van het verloop van het bestaan van de vereniging en er werd
naar elkaar uitgesproken dat het zo goed was. Dan was er nog het uitreiken
der onderscheidingen. Het had de bestuursleden behaagd om Johan de Graaf
tot erelid te benoemen, gepaard gaand met een medaille. Tot zijn genoegen
moesten de zoenen van Miriam opnieuw omdat de camera van Alex haperde.
De bestuursleden zelf ontvingen uit handen van Bart Besamusca het prachtige
boek over de Utrechtse Dom als dank voor de inspanningen. Een verrassing en
een geweldig passend Utrechts cadeau! We moesten maar snel ter kroege. Daar
werd het erg gezellig. Dieuwke van der Poel, evenals Hans Anten oud-voorzitter,
schoof ook nog aan. Een mooie en waardige opheffing van een vereniging.
Wij als laatste bestuur willen iedereen die Nedwerk een warm hart heeft
toegedragen, heel erg bedanken. We spreken de hoop uit dat er via de sociale
media (zoek op LinkedIn maar eens op ‘Alumni UU Nederlands’) nog een
netwerk zal blijven bestaan en vandaar besluiten we met een welgemeend:
Tot ziens!
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Gedichten
Samengesteld door Kila van der Starre
Achterlangs

Kind

De meeste treinen rijden achterlangs het leven.
Je ziet een schuurtje met een fiets ertegenaan.
Een kleine jongen is nog op, hij mag nog even.
Je ziet een keukendeur een eindje openstaan.
Als je maar niet door deze trein werd voortgedreven,
zou je daar zonder meer naar binnen kunnen gaan.

Er was een lichte warmte boven zijn gezicht,
als van de aarde ‘s avonds als de zon verdween.
En als de wind in een gordijn, ging licht
zijn adem in en uit zijn lippen heen…

Zodra de schemer was gedaald,
was je niet langer meer verdwaald.
En je ontmoette daar niet eens verbaasde blikken.
Je zou toch komen? Iedereen had het vermoed.
Ze zouden even haast onmerkbaar naar je knikken,
want wie verwacht is, wordt maar nauwelijks begroet.
Je zou je zomaar aan hun tafel kunnen schikken
en alle dingen waren plotseling weer goed.

Hij was het leven, zichtbaar bijna zonder schaal
en niets dan leven, tot de rand geschonken
en zonder smet of schaduw neergezonken
en opgestegen in de broze bokaal.
Hoe wijd was nog de doorgang tot het leven
en hoe toeganklijk voor zijn eb en vloed…
Hoe licht en stil en schoon is met de dood
hij op het lege strand alleen gebleven.

M. Vasalis
Zodra de schemer was gedaald,
was je niet langer meer verdwaald.

Uit: Gedichten (1997)

Je hoefde daar geen druppel alcohol te drinken,
want grenadine zou je smaken als cognac.
Je zag het haardvuur achter micaruitjes blinken,
er kwam een merel zitten zingen op het dak.
En die paar mensen die je nooit hebt kunnen missen,
kwamen daar binnen met een lach op hun gezicht.
Je zou je voortaan nooit meer in de weg vergissen,
je deed het boek van alle droefenissen dicht.
Maar ach, de trein is doorgegaan
en kilometers daarvandaan.

Willem Wilmink
Uit: Verzamelde liedjes en gedichten (2004)
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toen wij nog jong waren

Tussen de regels door

Toen wij nog jong waren en de wereld nog oud was
en wij in een ver land op hoge bergen stonden
en in het dal diep beneden een lange roerloze
roestige trein zagen, onbestaanbaar alleen
in het oog van een hevige leegte, riep jij
terwijl je de hemel een kushand toewierp
ik ben een reisgids kinderen
leer mij lezen

Ja, laten we elkander goed begrijpen:
het is voorbij. Dit moet het afscheid zijn.
(Nu zal ik heel hard in mijn vingers knijpen,
dan doet het me van binnen niet zo’n pijn.)

en ’s avonds op het plein onder kwijnende palmen
waren er wijn en olijven en een ritselend zwijgen
uit klagende kelen en het donker was week
op het scherp van de snede, en jij
jij kocht het ondraaglijke lot van een blinde
en riep het oor drinkt
nu is het dus later, een avond na jaren, de dood
stille trein is vertrokken, de tijd van het lot
is verstreken, je reisgids ligt open
onder eendere oudere bomen drink ik
de hese stem van je woorden, hoor ik je stilte –

Zie je, ik blijf er koel en nuchter onder.
Het is het beste, voor ons alle twee.
(Nu zit ik dus te wachten op het wonder,
nu zul je opstaan, glimlachen... maar nee...)
Ik weet het immers wel, vandaag of morgen
wórdt het die kleine blonde. Zie ’k het goed?
(Ik zou haar langzaam, langzaam willen worgen,
liefst met de voile van haar eigen hoed.)
Wees maar niet bang, ik zal geen scènes maken.
Ik ben een cynische moderne vrouw.
(Maar heeft modern ooit iets met vrouw te maken
en dat cynisme van me... nou...)
Nou dág. Bekommer je niet té veel om me.
We zullen elk een and’re kant uit gaan.
(Niet waar! Het kan niet waar zijn godverdomme,
ik hou van je, maar dat gaat je niet aan.)

Gerrit Kouwenaar
Uit: totaal witte kamer (2002)

Annie M.G. Schmidt
Uit: Tot hier toe. Gedichten en liedjes voor toneel, radio en televisie
1938-1985 (1988)
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Eefje Boef & Mirjam Renting

Een geschiedenis
De maand waarmee jouw naam begint
kan ik niet typen zonder dat jij volgt.
Zoals je alles volgt in wat ik doe,
ik zeg, je was er niet eens bij.
Ik weet niet meer hoe het gegaan is.
We renden allebei heel hard,
ik weet niet meer hoe
jij struikelde, of ik
werd afgeleid, of jij
treuzelde en ik liep door, of jij.
Maar we kwamen uit bij verschillende
splitsingen en we riepen nog,
maar de zon was al onder gegaan.
Ik weet nog dat ik niet kon geloven
dat mijn nagels doorgroeiden, mijn haar,
alsof er niets aan de hand was.
Ik weet nog dat ik niet wist
of ik daarin mee moest gaan, dat doorgroeien.
En dat alles bedaarde en dat iedereen vergat
of niet meer wilde weten
hoe hard wij hadden gerend.

Interview met een deel van het laatste bestuur van Nedwerk:
Alex de Jager, Hans Rijns en Miriam Grootscholten

Nedwerk van begin tot eind:
afscheid met een lach
en een traan
Nedwerk, de alumnivereniging van Utrechte neerlandici, en Nednr, het tijdschrift van de vereniging,
houden op te bestaan. De redactie van Nednr praat voor dit laatste nummer met een deel van
het laatste bestuur van Nedwerk – Alex de Jager, Hans Rijns en Miriam Grootscholten – over het
ontstaan, de ontwikkeling en de opheffing van de vereniging en haar tijdschrift. We worden
daarvoor warm ontvangen bij Miriam thuis in Amsterdam, waar de drie bestuursleden dan al
gezellig zitten te kletsen. Er is zelfgemaakte soep, rode wijn, en er wordt vooral veel gelachen.
De aanstekelijke lach van Hans klinkt boven alles uit. “Leuk bestuur hebben wij hè?!”

Mijn vingers kunnen jouw naam niet meer
niet typen. Het zou een voegwoord kunnen worden,
een maand, maar altijd wordt het jou.
Dus ontwijk ik de maand waarmee jouw naam begint
en wacht ik op een nieuwe eeuw.

Kila van der Starre
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In 1995 is de vakgroep Nederlands van de
Universiteit Utrecht begonnen met haar
alumnibeleid, en in het kader daarvan
werden alumnidagen georganiseerd en een
alumnitijdschrift opgericht: Nedwerk. Het eerste
nummer verscheen in februari 1996. De redactie
bestond uit Mascha Damen, Alex de Jager en Gea
Schelhaas – destijds alledrie werkzaam bij het
Instituut Nederlands. Om de continuïteit van het
alumnibeleid te waarborgen, werd in 1998 door
Bregje Holleman, Alex de Jager en Leon van de
Zande de alumnivereniging Nedwerk opgericht
en veranderde de titel van het alumnitijdschrift
in Nednummer (later Nednr). Alex herinnert zich
dat “er een grote roep binnen de vakgroep was
om iets met oud-studenten te organiseren. Dit
speelde ook op allerlei andere plekken binnen
de universiteit, maar wij waren een van de
eersten binnen de universiteit die dat oppakten
vanuit Nederlands. Wij hebben toen ook geld
aangevraagd bij het College van Bestuur. In mijn
herinnering kregen we honderdduizend gulden
voor het opzetten van de eerste activiteiten,

dus we hadden ineens best veel geld. Daardoor
konden we ook echt wat doen, zoals het
opzetten van een alumnibestand. Bij de eerste
alumnidag die we organiseerden, hebben we
echt uitgepakt. We wilden heel graag iets goeds
neerzetten. Bovendien hadden we geld gehad,
dus we moesten ook laten zien dat we er mooie
dingen mee deden.” Het geld was eenmalig, en
na een paar alumnidagen kwam het besef dat
er geld uit lidmaatschap moest komen om de
alumnidagen en Nednr te kunnen bekostigen.
Toen is de alumnivereniging Nedwerk opgericht,
die al vrij snel een paar honderd leden had.
Toer langs de Utrechtse kerken
De eerste alumnidag werd georganiseerd
op 7 oktober 1995 in de Geertekerk. Er was
een uitgebreid programma met lezingen van
onder andere Wim Gerritsen en Frank Jansen
rondom het thema De eenheid binnen de
neerlandistiek. Het was een enorm succes. “Die
kerk zat bomvol. Ik denk dat er zo’n driehonderd
mensen waren”, vertelt Alex. De alumnidag

daarna werd georganiseerd in de Lutherse Kerk
in de Hamburgerstraat, en de derde alumnidag
vond plaats in de Leeuwenbergkerk op het
Servaasbolwerk. Ook deze twee dagen waren een
groot succes. Alex herinnert zich nog hoe hij op
de alumnidag in de Lutherse Kerk vanaf de kansel
iedereen opgeroepen heeft om vooral lid te
worden van de net opgerichte alumnivereniging.
“Wij waren commercieel in die tijd, dus we
hadden echt een mooie openingsaanbieding.
Mensen die zich meteen zouden aanmelden,
kregen korting. In ruil voor hun aanmelding
kregen ze dan een jaarlijkse dag en twee keer per
jaar Nednr.” Er hebben zich toen daadwerkelijk
ook vrij veel mensen aangemeld. Vanaf de start
is het overigens zo geweest dat alle mensen
die gingen afstuderen, in eerste instantie twee
jaar, maar later één jaar, gratis lid werden van
Nedwerk. “Want we dachten, als ze twee keer
per jaar dat tijdschrift krijgen, en ze maken een
paar keer zo’n alumnidag mee, dan vinden ze dat
leuk en blijven ze wel.”

Na de drie kerken zijn de alumnidagen altijd in
de eigen panden op de Trans, Achter de Dom of
de Drift geweest. Een van de gedachten achter
de alumnidagen was dat oud-studenten het
leuk vinden om hun oud-studiegenoten weer
eens tegen te komen, maar zeker ook om hun
oud-docenten weer eens te horen spreken, met
name degenen aan wie ze goede herinneringen
hebben. Daarom waren het in de eerste jaren
docenten van de universiteit die spraken op de
alumnidagen. “En dat deden ze allemaal voor
niks, voor een flesje wijn”, herinnert Hans zich.
“Docenten stonden bovendien in de rij om het te
doen.” In latere jaren werden er ook namen van
buitenaf aangetrokken.
Het begin van het einde
Nedwerk is opgericht door mensen aan de
universiteit, en met steun van het instituut, waar
de boekhouding bijvoorbeeld lag. Nedwerk was
dus iets van de vereniging en het instituut samen.
Volgens Alex “is er een groot contrast tussen de
v.l.n.r. Hans Rijns,
Miriam Grootscholten
en Alex de Jager
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De bestuursleden
Alex de Jager (afgestudeerd in 1993) werkte
als onderwijscoördinator bij het toenmalige
Instituut Nederlands en was één van de
oprichters van de alumnivereniging. In 2000
is hij weggegaan als onderwijscoördinator en
gestopt als bestuurslid van Nedwerk. Hij bleef
wel naar alumnidagen komen, en in 2007 kwam
hij uiteindelijk ook weer terug in het bestuur.
Hans Rijns (afgestudeerd in 1999) kreeg Nednr
thuis en dacht meteen: “oh wat leuk, daar wil
ik bij”. Miriam Grootscholten (afgestudeerd in
1999) schreef eerst wat stukjes voor Nednr en
is vervolgens meteen in de redactie gegaan.
Daar schreef ze onder andere de fameuze
serie Geen Nederlands Nederlands, waar ze
neerlandici interviewde die werkzaam zijn in
het buitenland. Ze vroeg altijd aan Arie-Jan
Gelderblom of hij een tip had. “Maar hij kwam

beginsituatie waarbij het hele instituut er heel erg
achter stond en er ook echt in wilde investeren,
en de laatste jaren waarbij de inzet vanuit het
instituut door diverse factoren steeds minder
werd.” Natuurlijk zag het bestuur ook wel dat het
minder ging. “Het is ook een teken des tijds dat
dit soort activiteiten niet meer heel erg aanslaat.
En op de een of andere manier hebben we de
boot gemist bij de jongere doelgroepen. We
hebben een groot ledenbestand dat ons wel door
de jaren heen redelijk trouw is gebleven in die zin
dat ze lid bleven, maar dat ze niet massaal naar
de activiteiten kwamen. Er zijn de afgelopen tien
tot vijftien jaar gewoon heel weinig nieuwe leden
bij gekomen.” Dit komt niet alleen omdat er in
de beginjaren veel meer eerstejaarsstudenten
Nederlands waren dan in de afgelopen jaren.
Meer betrokkenheid uit de vakgroep had wel
mee kunnen helpen om de band met de vers
afgestudeerden te houden.
Een ander deel van het probleem van het
afnemende aantal nieuwe leden is de bachelormasterstructuur. Wanneer is iemand een alumnus
of alumna Nederlands? Na de bachelor? Vaak gaat
een afgestudeerde nog aan een master beginnen
en voelt diegene zich nog helemaal geen
alumnus. “Het is inderdaad een dilemma met die
bachelors”, zegt Miriam, “want er zijn er ook die
stoppen of naar een andere stad vertrekken. Wil je
die kwijt? Of wil je die behouden?” Vroeger leek
het iets gemakkelijker, want toen had iedereen
‘gewoon’ een doctoraal Nederlands.

dan bijvoorbeeld met een Duitser, en dan vroeg
ik altijd: kan het niet wat exotischer? Want ik
wilde altijd ver weg, Zuid-Afrika of Indonesië
of zo.” Niet aanwezig waren Bregje Holleman,
de voorzitter van het bestuur die ook bij de
oprichting van de vereniging aanwezig was, en
Chantal Verhoef, secretaris van Nedwerk.
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Een ander deel van het probleem is de breedheid
van de neerlandistiek. Daar liep de organisatie
bij het maken van het programma van de
alumnidagen vaak tegenaan. In de eerste jaren
waren er zoveel mensen op die dagen dat er
een plenaire aftrap was waarna de taalkundigen
bij de taalkundigen en de letterkundigen bij
de letterkundigen gingen zitten. Maar dat was
de laatste jaren niet meer mogelijk, omdat er
niet voldoende mensen waren. “En sommige
mensen hebben zo’n trauma opgelopen door de
taalkunde, dat ze er nooit meer iets over willen
horen”, grapt Alex.

Het einde
Op een gegeven moment kwam vanuit de
opleiding de gedachte dat Awater de activiteiten
van de alumnivereniging over zou kunnen
nemen. Nedwerk zag dat niet zitten omdat het
een vereniging met eigen activiteiten is, maar
er is toen wel heel positief een samenwerking
met Awater opgepakt. Het grote voordeel van
die samenwerking was dat Awater de huidige
studenten en vers afgestudeerden kent, terwijl
Nedwerk de oudere alumni in haar bestand
heeft. De alumnidag in 2013 met het thema
Vloekend door de eeuwen heen was een
mooie samenwerking. Het was een heel leuk
thema waar iedereen wat mee kon, er waren
buitengewoon goede sprekers, en Awater en
Nedwerk nodigden elk hun eigen doelgroep uit.
“Het was een fantastische bijeenkomst,” zegt
Hans. Er waren voldoende mensen, maar er
waren helaas maar weinig alumni. Alex vertelt:
“Toen dachten wij al wel, als mensen nu niet
komen met zo’n programma, hoe kunnen we ze
dan overtuigen?”
Spijt?
Is Nedwerk te lang doorgegaan? Hadden
ze eerder moeten stoppen? Hans vindt van
niet: “Nee hoor, ik vond het al die jaren een
leuke tijd. Na afloop van de ALV gingen we
traditiegetrouw bijvoorbeeld met z’n allen uit
eten.” Iedereen is het erover eens dat ze een
aantal leuke alumnidagen hebben georganiseerd.
Miriam geeft toe ook wel eens te hebben
gedacht: waarom gaan we hier zo lang mee
door? Maar ze bleef, vanwege het netwerk.
“Niet je social media-netwerk, maar mensen die
je daadwerkelijk kent. Ik denk dat er een enorm
netwerk is van neerlandici, die zitten overal. Dat is
superinteressant. Daarom ben ik ook steeds maar
door blijven gaan, omdat ik weet hoe belangrijk
het is om een netwerk te hebben.” Als je als pas
afgestudeerde gaat werken, is zo’n netwerk van
onschatbare waarde. Ook Alex vindt dat je het
‘netwerk met een t’ in stand moet blijven houden.
Het instituut heeft volgens hem een soort plicht
om ervoor te zorgen dat het op de een of andere
manier mogelijk blijft om contact te blijven
houden met afgestudeerden. Met de leden van
Nedwerk is afgesproken dat de gegevens uit het

adressenbestand van Nedwerk overgedragen
worden aan studievereniging Awater (tenzij
mensen daar bezwaar tegen maken). Awater
zal zich ook richten op alumniactiviteiten.
Er is bovendien een LinkedIn-groep opgezet
voor alumni (Alumni UU Nederlands) – deze
is in de vorige editie van Nednr uitgebreid
besproken. Kunnen de activiteiten van Nedwerk
tegenwoordig vervangen worden door sociale
netwerken? Een deel natuurlijk wel, vindt het
bestuur. “Maar wat je daardoor wel mist, maar
wat wij de afgelopen jaren ook niet meer konden
bieden: persoonlijk contact met mensen op zo’n
alumnidag. Dat is toch anders.”
Before and after
Aan het einde van het interview haalt Miriam
een oude foto van Hans, Alex en haarzelf
tevoorschijn. Mirjam Renting (redacteur Nednr)
merkt op dat de bestuursleden nu bijna op
identieke wijze aan tafel zitten. We maken een
vergelijkbare foto: before and after. Uit welk
jaar komt de foto? Volgens Hans moet dat al wel
even geleden zijn, “want daar verfde ik mijn haar
nog.” Het blijkt juli 2007 te zijn.
Pratend over mooie avonden vragen we naar
de mooiste Nedwerk-herinneringen van de
bestuursleden. Voor Alex is de eerste alumnidag
de beste herinnering. “Wij vroegen ons af of
dit aan zou slaan, of er mensen zouden komen.
Wij dachten wel dat het heel leuk was, maar
pas toen er driehonderd mensen in die kerk
stonden, dachten we: zie je nou wel, we hebben
echt iets moois te pakken.” Voor Miriam is
de beste herinnering een interview met Hans
Luijten over de brieven van Van Gogh (het stuk
verscheen in Nednr 14-2). Dat interview had
een hernieuwde vriendschap tot gevolg, en
resulteerde in een optreden van Hans Luijten en
zijn collega op een van de alumnidagen. De beste
herinnering van Hans Rijns is de alumnidag uit
2013, met Vloekend door de eeuwen heen als
thema. Nedwerk organiseerde die dag samen
met Awater. “Er kwam weer een beetje leven in
de brouwerij met die jongelui.” Mocht Awater
nu alumnidagen gaan organiseren, zijn de
bestuursleden er dan bij? Waarschijnlijk wel.
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In memoriam Riekje Doeksen (1928-2015)
een kleine dame met verbazingwekkend veel
energie de opleiding Nederlands aan de man
te brengen. Dat deed ze zo goed, dat ik me liet
overhalen om een dagje te komen proefstuderen.
En na die dag wist ik het zeker: dit was de studie
die ik wilde gaan doen. En die mevrouw Doeksen,
want zo heette ze, daar had je wat aan als
student.
Twee maanden geleden stond ik
in Alkmaar op een studiebeurs
waar middelbare scholieren
zich kunnen oriënteren op een
vervolgopleiding. Toevallig
stond naast onze stand iemand
voorlichting te geven over de
Zeevaartschool op Terschelling. Ik
maakte een praatje, vertelde dat
ik vroeger vaak op het eiland was
geweest en we raakten natuurlijk
aan de praat over Riekje Doeksen,
die ook op de Zeevaartschool
bekend was. Ik had Riekje al jaren
niet meer gesproken en hoorde
dat ze nog steeds op het eiland
woonde, maar dat het niet goed
met haar ging. Ze zat wel zo nu
en dan nog bij mooi weer bij het
strandpaviljoen en daar kon ze erg
van genieten. Ik heb gevraagd of
hij mijn hartelijke groeten wilde
overbrengen.

Op 13 maart 2015 overleed Riekje Doeksen op 86-jarige
leeftijd. Jarenlang was zij studieadviseur op de vakgroep
Nederlands. Tijdens haar begrafenis op 23 maart jl. op
Terschelling heeft Alex de Jager de volgende woorden
gesproken:
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Drieëndertig jaar eerder, in
1982, liep ik zelf als middelbare
scholier op zo’n soort beurs, bij
de Universiteit Utrecht. Ik wist
niet wat ik wilde gaan studeren.
Ik dacht aan Engels of Rechten,
maar die voorlichtingen bevielen
me niet. Dus ging ik ook nog even
kijken bij Nederlands, want dat
leek me ook wel wat. Daar stond

Dus toen ik in een jaar later Nederlands ging
studeren was mevrouw Doeksen overal. Ze
wist ook alles trouwens. Als je haar iets vertelde,
onthield ze dat altijd. En ze kende natuurlijk niet
alleen mij vanaf de eerste dag, maar álle nieuwe
studenten. Als er wat aan de hand was, dan kon
je altijd bij haar langs. Meestal wist ze het dan
trouwens al.
Ze was als studieadviseur een vraagbaak
voor alle studenten, maar ze was veel meer
dan dat. Ze was ook je psycholoog als het moest,
of je moeder. Ze was volleerd mediator voordat
de term was uitgevonden en net zo makkelijk
overhoorde ze je nog even voor een tentamen.
En hoewel de mobiele telefoon nog niet was
uitgevonden, kon je haar altijd bellen (‘ja hallo,
met mevrouw Doeksen…’). Maar ze maakte ook
graag persoonlijk de groepsindelingen en de
roosters. Ze organiseerde alle voorlichtingsdagen
en de Breekweek, waarbij alle eerstejaars een
week naar een jeugdherberg gingen, en ze
bemoeide zich met van alles binnen het Instituut.
Ze was kortom van alle markten thuis en ging
voor haar studenten door het vuur. Dat maakte
haar tot een legendarische figuur voor generaties
studenten Nederlands in Utrecht.
Toen ik in mijn tweede jaar zat, vertelde ik
haar dat ik financieel nogal krap zat. En dat
ik eigenlijk op zoek was naar een bijbaantje. Een
week later belde ze me en vroeg ze of ik voor
haar een lange Franse brief wilde typen. Ik kon

niet typen en mijn Frans was abominabel, maar
ik zei natuurlijk ja. Zo deed ik mijn eerste klusje
voor haar en het duurde niet lang of ik was
haar assistent. In de jaren daarna heb ik bijna
dagelijks met haar samengewerkt. Ik leerde haar
doktershandschrift ontcijferen en ik ruimde haar
kamer op. Ik nam steeds meer organisatorische
taken van haar over en zij vroeg me steeds vaker
wat ik ergens van vond. Na een paar jaar waren
wij een even onafscheidelijk als onwaarschijnlijk
koppel geworden. Zij was oud en ik was jong,
zij was klein en ik was groot, zij was slordig en ik
georganiseerd, zij wist alles en ik moest nog veel
leren. Maar Riekje en ik (ik mocht op een bepaald
moment Riekje zeggen), wij mochten elkaar
graag en we vulden elkaar aan.
Riekje werkte heel hard. Ze maakte lange 		
dagen, was ’s avonds ook vaak nog aan het
werk voor haar deeltijdstudenten. Iedere avond
reed ze naar Ouderkerk aan de Amstel, waar ze
woonde. Dat onderweg nooit ongelukken zijn
gebeurd, is trouwens een wonder, want iedereen
die wel eens met haar is meegereden weet dat
autorijden niet haar sterke kant was. Achteruit
inparkeren trouwens al helemaal niet. Wie wil
weten hoe ze zo slank bleef: overdag gunde
ze zich vaak niet de tijd om te eten en als ze op
doordeweekse dagen laat thuis kwam, nam ze
een glas rode wijn en een beschuitje met kaas. Zo
gaat dat en je wordt er 86 mee.
Ik heb me vaak afgevraagd hoe ze dat
hectische leven volhield en het antwoord
daarop was simpel: Terschelling. Vrijwel
ieder weekend ging ze naar haar huis in de
Havenstraat: vrijdagavond met de late boot heen
en maandagochtend met de vroege boot terug.
Pas toen ik een keer mee ging, merkte ik wat dit
met haar deed. Riekje was een ander mens op
het eiland. Zodra ze de boot opstapte, verdween
Utrecht achter de horizon. Ze liet alles los, kwam
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tot rust en nam tijd voor zichzelf. Ze bleek ook
heerlijk te kunnen koken en at het nog op ook.
Door al dat werken duurde mijn studie wel 		
erg lang en tegen de tijd dat ik afstudeerde,
ging Riekje zo ongeveer met pensioen. In het
laatste jaar dat zij nog werkte, hebben we er
samen voor gezorgd dat de Breekweek, die week
voor alle eerstejaars, op Terschelling plaatsvond.
In de jeugdherberg in West, op die fantastische
plek aan de Waddenkust. Riekje heeft er
ontzettend van genoten dat we op haar eiland
waren.
Riekje ging niet zomaar met pensioen; ze
werd ook nog geridderd. Ze was daar heel
trots op en het is natuurlijk ook niet niks dat
je wordt benoemd tot officier in de orde van
Oranje-Nassau, omdat je je hele werkzame leven
hebt ingezet voor andere mensen. Ik heb na haar
pensionering veel van haar taken overgenomen
en heb nog tot het einde van de vorige eeuw
bij het Instituut Nederlands gewerkt. En al die
jaren ben ik met de eerstejaarsstudenten naar de
jeugdherberg op Terschelling geweest. En ieder
jaar was ook Riekje van de partij: als ze ons niet
rondleidde in Het Behouden Huys in de duinen,
dan kwam ze wel ’s avonds na de bonte avond op
de dansvloer kijken.
Riekje en ik zagen elkaar in die jaren ook
buiten de Breekweek om nog zo nu en dan.
Ik heb een paar keer in haar prachtige huis
gelogeerd, met het licht van de Brandaris in de

slaapkamer. Ik herinner me een etentje in het
kleine huisje van Tjeerd Spanjer, waar Riekje
twee verse eenden uit de eendenkooi had
klaargemaakt. En een paar jaar later stond de
kerk hier op het eiland vol mensen toen we Tjeerd
Spanjer hebben begraven.
De laatste jaren heb ik Riekje niet meer gezien.
Ik heb wel regelmatig aan haar gedacht,
want Riekje was voor mij, en voor een hele hoop
anderen, heel belangrijk. Ze was een inspirerend
vat vol tegenstrijdigheden. Een frêle vrouwtje
met een enorme power. Een druktemaker die op
Terschelling tot rust kwam.
Daarom wil ik tot slot een gedicht voorlezen 		
van Sjoerd Kuyper, de kinderboekenschrijver.
Hij noemt zichzelf een schrijver met het hart van
een kind en de hand van een volwassene. Dat
vond ik heel mooi bij Riekje passen: een chique
dame met kwajongensstreken. Die haar leven
heeft geleefd.

Tijd
Ik heb een oude klok vol tijd,
vol tijd die is geweest
Die tijd, die ben ik kwijt,
die is voorgoed voorbij.

werkzaam aan het Instituut Nederlands als onderwijscoördinator. Wie wil reageren op
bovenstaand stuk of een herinnering aan de familie van Riekje wil sturen, kan dat doen via
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Sinds 1996 informeert en vermaakt Nednr Utrechtse neerlandici met nieuws en
wetenswaardigheden over elkaar en over de vakgroep Nederlands. Zo hielden
we jullie op de hoogte van de ontwikkelingen ná jullie studie. Maar wat is jullie
bijgebleven van de studietijd zelf? Veertien alumni, waarvan de eerste in 1997
en de laatste in 2014 aan Nederlands begon, halen herinneringen op.
Hiske van der Meulen (1997)
“Na avonturen in Rechtsgeleerdheid en
Theaterwetenschappen belandde ik in 1997 bij
Nederlandse Taalen Letterkunde.
Een verademing.
Trans 10 met haar
ondoorgrondelijke
plattegrond en
kleurrijke docenten
werd mijn tweede
thuis. Ik was al
gecharmeerd van historische letterkunde. Taalkunde
bleek voor mij een fantastische verrassing. Op een
analytische wijze naar taal kijken bleek precies te
zijn wat ik zocht. Werkcolleges bij Henk Verkuyl
op zijn kamer: met zes studenten semantiek en
logica bediscussiëren. Avondcolleges Generatieve
Syntaxis met Eddy Ruys: lekker puzzelen met
boomstructuren. Je ‘hebt er niks aan’ op die grote
arbeidsmarkt die je te wachten staat na je studie
- behalve als je een wetenschappelijke carrière
ambieert -, maar het was van onschatbare waarde
voor mijn ontwikkeling als denkend mens.”

O nee! Die is voorgoed van mij.
Want die heb ik beleefd.

Alex de Jager studeerde Nederlands vanaf 1983 en was ook na zijn afstuderen, nog tot 2000,

alex.dejager@inholland.nl.

Denkend aan Nederlands zie ik….

Nina Geerdink (2001)
“‘Welk boek heb jij deze zomer gelezen?’ was
de eerste vraag bij
proza-analyse van Jos
Joosten. Ook poëzieanalyse van Joke van
der Wiel herinner ik
me nog goed, met
felle discussies over
de (on)mogelijkheid
van een ‘juiste’

interpretatie - en met de nodige rookpauzes. En
de taalkundevakken van Norbert Corver, waarbij
steeds Piet en Marie weer opdoken om elkaar
al dan niet te kussen. Ook herinner ik me nog
de woensdagavondvergaderingen van Vooys in
kamer 0.55, waar we door het raam naar binnen
kropen om de krochten van de Trans te vermijden.
Ik heb in die tijd docenten versteld doen staan met
een PowerPointpresentatie… Ten slotte ben ik de
propedeuse- én de bachelor-uitreiking in de aula
van het Academiegebouw niet vergeten!”

Eefje Boef (2003)
“De leukste cursus die ik ooit gevolgd heb, is
zonder twijfel Thematische constanten in het werk
van Willem Elsschot. De ingrediënten voor het succes
van die cursus waren: de charmante en bevlogen
Wilbert Smulders, het gehele oeuvre van Elsschot,
drie uur intensief college op donderdagavond, een
kleine, intieme collegezaal op de tweede verdieping
ergens op de Trans, en natuurlijk de welverdiende
borrel in Lokaal Negen na
afloop. Daar passeerden
dan naast Boorman en
Laarmans ook heel wat
thematische constanten
in het leven van een
student Nederlands de
revue. Een enkele keer
ging dat borrelen door tot
de volgende ochtend de
treinen weer gingen rijden. Toch heb ik uiteindelijk
niet voor de moderne letterkunde maar voor de
taalkunde gekozen. Nu ben ik na wat buitenlandse
omzwervingen terug bij de afdeling Nederlands, als
docent/onderzoeker. Ik hoop dat de studenten van
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“in kleermakerszit in het gras tussen de eendjes, luisteren naar
een bevlogen college over vrouwenliteratuur”
nu over zo’n tien jaar ook met veel plezier zullen
terugdenken aan zo’n fraaie cursus of geïnspireerde
docent, maar vooral, net als ik, gewoon aan een
geweldig leuke opleiding.”

Jolien Scholten (2004)
“‘Taalkunde van het Nederlands’ was mijn
favoriete cursus bij Nederlands. Ik vond het
fantastisch om college te krijgen van Eddy Ruys. Zijn
heldere uitleg maakte de colleges erg interessant,
zijn grappige opmerkingen vond ik hilarisch. Eén
opmerking is me
sterk bijgebleven.
In onze werkgro
ep zaten een
paar studenten
die uitgesproken
christelijk waren.
Daarnaast was er
ook een student
die er geen
doekjes om wond dat hij atheïst was. Eddy was op
de hoogte van de achtergronden van de studenten.
Toen hij op een gegeven moment de groep tot
de orde wilde roepen, zei hij: “Christenen ook
opletten!” Ik denk er nog altijd met een glimlach
aan terug.”

Marlieke Schipper (2005)
“Terugdenkend aan mijn studietijd zie ik mezelf
weer lopen door de talloze lange gangen van Trans
10. Het gebouw was
een doolhof, maar
wel een doolhof
met sfeer. Ik vond
het heerlijk om er te
studeren. Ik denk dan
ook met plezier terug
aan de tijd dat ik daar
in de collegebanken
zat te luisteren naar
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een docent die mij al springend uitleg gaf over
Plato’s Probleem. Of mij vertelde wat men in de
middeleeuwen schreef over de liefde. Naast deze
taalkundige en literaire taferelen komt ook Awater
naar boven, de studievereniging waar ik als student
maar ook als voorzitter veel bijzondere, mooie
herinneringen aan heb.”

Pieter Bosch (2006)
“Als letterenstudent
had je het privilege dat
je colleges voornamelijk
in de binnenstad
werden gehouden,
maar af en toe moest
er worden uitgeweken
naar de Uithof. Zo
begaven we ons
op een aangename
lentemiddag eens
naar deze moderne architectuur in het oosten van
de stad, voor een uiteenzetting van de moderne
letterkunde door Joke van der Wiel. Maar eenmaal
daar aangekomen, werd ons verteld dat de
collegezaal al bezet was. Niet door jonge strijders
voor de revolutie van het onderwijs, maar door
deugdzame studenten die voor een ander college
waren gekomen dan wij. En dan trek je als alfa’s
uit de binnenstad toch aan het kortste eind.
Gelukkig was Joke niet voor één gat te vangen
en zo zaten we even later aan de overkant van de
Leuvenlaan, in kleermakerszit in het gras tussen
de eendjes, te luisteren naar een bevlogen college
over vrouwenliteratuur die geen vrouwenliteratuur
genoemd wilde worden.”

Mike Louwman (2007)
“Ik kende Gouda als de stad waar mijn moeder
een tijdje werkte en de excursie als de educatieve
tegenhanger van het schoolreisje – een verschil
dat je in de praktijk zelden terugzag. Zowel Gouda

als excursies
behoorden
voor mij tot
het verleden,
totdat Arie-Jan
Gelderblom
ons halverwege
het eerste
collegejaar
meenam
naar Gouda,
op excursie.
In de kerk
vertelden mijn
studiegenoten
één voor één
over de Goudse Glazen waar we voorbijliepen.
Geschrokken liep ik naar meneer Gelderblom toe
om te vragen wat precies de bedoeling was. Hij
legde op zijn manier – één en al kalmte – nogmaals
de opdracht uit en voegde daar lachend aan toe:
‘Of dacht je soms dat we alleen maar gingen kijken?
Kom, we zijn niet op schoolreisje.’”

Mieke van Eijsden (2008)
“In 2008 begon
ik, naast mijn
rechtenstudie, aan de
studie Nederlandse Taal
en Cultuur. En daar heb
ik geen moment spijt
van gehad. Niet alleen
heb ik er een ontzettend
leuke groep vriendinnen
aan te danken, ook
heb ik nieuwe werelden
mogen ontdekken. Eén van die werelden was
gelegen in de middeleeuwen – en joeg mij de
stuipen op het lijf… Aan het eind van mijn bachelor
restte mij slechts één historisch vak en alleen ‘Humor
in de middeleeuwen’ paste nog in mijn curriculum.

Ik kon wel janken. Meneer Bouwmeester vroeg in
het eerste college wat onze motivatie was dat vak te
volgen. “Ik moet nog één historisch vak en dit was
mijn enige optie. Ik vind middeleeuwen eigenlijk
helemaal niks...” Hij grinnikte en zei te hopen
dat zijn vak mijn beeld kon bijstellen. Dat lukte.
De colleges waren fantastisch, de middeleeuwen
bleken hilarisch en ik heb het vak met het hoogste
cijfer uit heel mijn bachelor afgesloten. Aan het
eind van het vak ben ik teruggegaan naar meneer
Bouwmeester om hem te vertellen dat ik dankzij
hem mijn middeleeuwenbeeld inderdaad heb
moeten bijstellen. Wat mij het meest bij is gebleven
van mijn studie Nederlandse Taal en Cultuur is dan
ook om niet alles over één kam scheren!”

Suus van de Kar (2009)
“Van mijn studie Moderne Letterkunde is mij
één vak in het bijzonder bijgebleven: Algemene
Literatuurwetenschap
van Wilbert Smulder,
mijn favoriete docent.
Het was m’n eerste
vak en meteen de
bevestiging dat ik
de juiste studie had
gekozen. Ik zat daar
altijd met kloppend
hart en trillende
handjes van de positieve zenuwen. Ik herinner me
ook nog goed blok 4 in het eerste jaar. Het werd
zomer en ik lag elke dag in het park de readers
moderne letterkunde te lezen, kon niet beter.
Eigenlijk denk ik aan alle letterkundevakken met
hele goede gevoelens terug. En aan de tijd waarin
ik m’n scriptie schreef: heel hard werken, heel
intensief, maar uiteindelijk heel leuk. Nog meer
anekdotes? Die heb ik wel, heel veel zelfs… maar
die kan ik hier niet opschrijven zonder mensen in
verlegenheid te brengen!”

“Toen hij de groep tot de orde wilde roepen, zei hij:
“Christenen ook opletten!”
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“Meer anekdotes kan ik hier niet opschrijven
zonder mensen
in verlegenheid te brengen...”
Jorik van Engeland (2009)
“Gedurende mijn tijd als student in Utrecht
heb ik de opleiding veel zien veranderen: waar
er eerst een
ruime selectie
keuzevakken
was, zijn er nu
vakkenpakketten
om uit te kiezen,
waarmee het
aanbod sterk is
afgenomen. Het
oudere, vrijere
karakter van de opleiding gaf mij de mogelijkheid
om mijn eigen pad te creëren: in de eerste jaren
overheersten historische letterkunde en taalkunde.
Tijdens mijn laatste restje studietijd zag ik pas in
dat ook moderne letterkunde veel te bieden had.
Dankzij Martine Veldhuizen, Arie Jan Gelderblom,
Marjo van Koppen en Wilbert Smulders heb ik
alles uit mijn studie kunnen halen. Ik geloof dat
dankzij docenten zoals zij, Nederlands altijd een
prachtopleiding zal blijven.”

Mayra van der Waal (2010)
“Tijdens mijn studie Nederlandse taal en cultuur
heb ik zoveel verschillende dingen gedaan, dat het
moeilijk is om er iets uit te pikken. Ik heb meerdere
goede herinneringen aan leuke colleges, die in
kleine groepen
gegeven werden.
Maar ook heb ik
de kans gekregen
om meerdere
stages te lopen
en als bestuurslid
actief te zijn bij
studievereniging
Awater.

38

De manier waarop ik in een interdisciplinaire
onderzoeksgroep onder leiding van Wilbert
Smulders en Hanny den Ouden mijn scriptie schreef,
was een hoogtepunt en tegelijkertijd bijzondere
afsluiting van mijn tijd bij deze opleiding.”

Rik Vangangelt (2011, 			
vierdejaarsstudent)
“Jaarlijks is er een voetbaltoernooi tussen
de studieverenigingen van alle opleidingen
Nederlandse
taal en cultuur
in Nederland: de
vijf verenigingen
worden
competitief en
strijden met
elkaar om een
wisseltrofee.
Voetbaltalent
heb ik niet, dus
ik heb me vooral gericht op de derde helft: onder
het genot van een biertje opscheppen waarom
Utrecht het beste is. Daar ligt wel mijn talent. En
of het nu komt door de kwaliteit van ons instituut
of mijn overdrijven, dat weet ik niet, maar Utrecht
komt wel behoorlijk goed uit de bus. Docenten die
dag en nacht bereikbaar zijn, kleine colleges met
enorm enthousiaste docenten en soms hoogleraren
en als klap op de vuurpijl: de superstudenten,
verenigd in het mooie Awater.”

Fieneke Jochemsen (2012, 			
derdejaarsstudent)
“Als verlegen zesdeklasser liep ik eens een
dagje mee met een echte student Nederlandse
taal en cultuur. Het universitair milieu waarin
ik terecht kwam, was heel anders dan zoals ik

me had voorgesteld. Tijdens een hoorcollege
vroegmoderne letterkunde zaten we met nog
geen zestig man in de banken en er konden
zowaar vragen worden gesteld. In de pauze liepen
studenten naar de hoogleraar toe om de stof te
bespreken of
gewoon om
te kletsen. Nu,
drie jaar later, is
dat universitair
milieu geen
steek veranderd.
Nog steeds is de
kleinschaligheid
en het contact
met de docenten niet weg te denken bij de
opleiding Nederlands. En wat hebben we daar
geluk mee!”

Hannah Aalbers (2013, 			
tweedejaarsstudent)
“Sommige mensen komen met de meest
bizarre opmerkingen als je vertelt dat je Nederlands
studeert. Op aanraden van een docent heb ik één
van deze mensen er
ooit van overtuigd
dat je in het
eerste jaar van de
opleiding het hele
woordenboek uit
je hoofd moet
leren. Twee letters
per week, dat
is best te doen.
Ik werd op mijn
woord geloofd.

Maar ik ben blij met deze studie. De enthousiaste
en betroken docenten maken de opleiding leuker
en interessanter dan ze al is. Rest mij nog een vraag:
wat moet ik nou, als ik straks alumnus ben?”

Pepijn de Groot (2014, 			
eerstejaarsstudent)
“Kakelvers van ‘t gymnasium begon ik aan de
studie Nederlands in Utrecht. De studielast kon
ik het hoofd niet bieden. Opgelucht wierp ik in

februari de studieboeken in de archiefkast: ik kapte
ermee. Dan maar een toekomst als paprikaplukker;
alles best, zolang ik maar geen bomen meer hoefde
te tekenen. De taalkundige boomstructuur had mij,
als ware zij de Beukwilg op het Zweinsteinterrein,
tegen het canvas geslagen. First round knockout
– and the winner is… Noam Chomsky! Vier jaar
en een studie journalistiek later ben ik weer aan
Nederlands begonnen en ben ik bomen aan het
tekenen dat het een lieve lust is. Mede dankzij Eefje
Boef word ik niet meer gebeukt door de wilg maar
sterken de taalkundige boomstructuren mij in mijn
overtuiging om terug te keren op het oude nest.”

“Het was van onschatbare waarde voor mijn ontwikkeling
als denkend mens”
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