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'De tijd is gekenmerkt door de verzen van Giza, waarvan ik zeer vervuld ben'. Dit
schrijft een opgetogen Frederikvan Eeden op r9 juni rgor in zijn dagboek.

Met Giza bedoelt hij de dichteres Giza Ritschl, van wie hij kort daarvoor van ziin
vriend Henri Borel een manuscript met gedichten te leen heeft gekregen. Hij is et zó

verrukt van dat hij nog op dezelfde dag aan Borel laat weten: 'ik heb Giza's verzen

nu herhaalde malen overg elezen, en ik vind ze tot het allerbeste te hooren a)at onze

taal beeft. In ernst heb ik deze emotie door verzen na het laatste goede werk van

Gorter niet gekend. t...] Ik zou het werk wel voor onszelven willen bewaren, maar

toch voel ik, dat er velen zijn die men 't niet onthouden mag. Ik wou dat het als

een stil, bescheiden boekje uitkwam, zond.er eenige aanbetteling, midden tussen den

prullerommel van onze jonge Kloosies. En dan/kter zal ih er halm de aandacbt op

vestigen in een opstel, als'een schat voor ernstigen en gevoeligen' (Sivirsky ry79: 6).

Er verschijnt in datzelfde jaar inderdaad met de hulp van Van Eeden een bundeltje

van de dichteres fnet de neutrale, maar voor die tijd niet ongewone titel Verzen.H.et

is op mooi geschept papier uitgegeven door P.N. van Kampen en telt maar liefst r rz

korte gedichten. Ik citeer het openingsgedicht:

Om me heen stilte,
het water onrustig en diep,
en ik aan beiden venellende
mijn diep en stil verdriet' (Ritschl rgor: r)

Het is duidelijk dat Van Eeden aan Gorters Verzen heeft moeten denken, een bun-

del die indertijd diepe indruk op hem heeft gemaakt en waarop hij als dichter altijd
jaloers is geweest.

Bij het ierschijnen van haar eerste bundel - er zouden er nog drie volgen - is de

3z-jarige Hongaarse circusartieste Giza Ritschl pas vijf jaar woonachtig in Neder-

land. Het verhaal wil dat haar trein uit Budapest op het station ontspoorde, waar-

door Giza van haar plaats schoot en recht in de armen viel van Bas Veth, de broer van

(de bekendere) Cornelis Yeth.Zeheeft een aantal jarenmet hem samengewoond en

het voorval altijd haar'Eisenbahngliick' genoemd (Sivirsky 19791 3).
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Giza Ritschl bij het graf van
Frederik van Eeden. LJniver-
siteit Amsterdam.

Haar poëzie krijgt veel, voor het merendeel positieve aandacht, waarbij ook ande-
ren de associatie met Gorter leggeh. Een kleine bloemlezing. Giza Ritschl probeert
Gorters 'geniaal-weelderige rhytme-overgangen'na te bootsen, maar, voegt de cri-
ticus er waarschuwend aan toe, 'met veel kleiner, veel zwakker, veel sentimentee-
ler emoties' (Binnewiertz ryo5: 289). Hier is sprake van 'een jonge dichteres [met]
nieuwe klanken voor het oude, maar in iedere ontwakende menschenziel zich ver-
nieuwende liefde-verlangen' (Viola ryo6: zz9). Albert Verwey wijdt zelfs een aparte

bespreking aan haar in De Bezaeging, waarin hij weliswaar forse kritiek uit, maar
haar niettemin iemand noemt 'die aan de stilte rondom haar, en het diepe water,
haar diep en stil verdriet vertelt' fferwey ryzr: r78). Alex Gutteling, een van de

'paladijnen'van Verwey, doet het nog eens dik over door Ritschl op te nemen in de

rubriek 'Belangrijke dichters', en niet in de rubriek 'Middelmatige dichters' waar-
toe dichters als Adama van Scheltema en Carel Scharten werden gedegradeerd. Zlj
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wordt gekenmerkt door'een aandoenlijk gemoedsleven'en haar poëzie is 'schoon
door zijn spontane hartstochtelijkheid'. De'eenvoud'vanhaar pie"i" brengt hij in
verband met haar afkomst: 'Harrstochtelijke naturen als deze Hongaarsch., di. g.-
heel op zichzelf sraan, die hun gevoel zeggenzooals het hun invalt en dan ráak, áie
in de ernstige ervaringen kind blijven; - zulke naturen zijn zeldzaam'. En zeldzaam
moeten ze ook blijven, want'in den edelen, kunstrijk-verfijnden tuin der poëzie, is
het aardig, een enkel wild bloemetje aan te treffen, gegroeid uit zaad,, dat een vogel
overbracht uit een vreemde landstreek' (Gutteling ryo6: 351.

Van Eeden kon geen enkele kritiek velen op wat hii als zijn vondst beschouwde
en hij heeft inzijnberoemde opstel'over woordkunst'dan ook geen enkele ondui-
delijkheid laten bestaan over zijn grenzeloze bewondering rroo, h"", poëzie. .van

Giza's verzen heb ik rwee, drie bladzijdengelezen in ongeloof, en toen leek het
kindergestamel. Maar toen hoorde ik op eens het timbre van echtheid, het onmis-
kenbare ziele-accent, en daarmee kwam het geloof, ook in dat wat ik aanvankelijk

.verworpen 
had'(Van Eeden ryoz: z9t),

De Nationale Vetenschapsagenda

Anders dan de Topsectoren is de Nationale \letenschapsagenda (Nwe) tot stand ge-
komen door vragen rr"nrrit de samenleving te inventariseren zowel binnen als buiten
academia. Het complexe proces heeft in totaal maar liefst r r.Zoo vragen opgeleverd,
die vervolgens geordend zijn in t4o zogenaamde 'clusters', die op hun beurt weer
binnen r 6'roures' zijn ondergebracht (http://www.werenschapsagenda.nl).

Iilflie op de website van de NwA naar 'letterkunde' of 'literÀn-r' zoekt, vindt in
totaal slechts negen vragen die in zes clusters voorkomen. Of beter: zouden moeten
voorkomen, want voor een aantal ervan blijken we via dit trefwoord op een dood-
lopende weg terecht te komen. Ik geef hiervan een uitgebreid voorbeelJ om re laten
zienwat er is gebeurd

via 'literatuur' komen we vanzelf terecht bij cluster lo\l: Hoe ontstaan neuro-
logiscbe, psychiatrische en psychische aandoeningen en boe hunnen we ze voorho-
rnen, verzacbten of verhelpen? Op her eerste gezichtis het verbazingwekkend dat de
zoektocht naar literatuur ons juist hierheen voert. Maar bij de wat uitgebreidere be-
schrijving zien we dat er wel degelijk een bijdrage is vanuit de geesteswerenschappen:

De ingediende Yragen adresseren uiteenlopende disciplines binnen de levensweten-
schappen, maar hebben ook in to.tt.-etrdi mate bijdragen vanuit de geestesweten-
schappen zoals de filosofie nodig om tot een beter begrip van de neurob"iologische en
psychologische basis van psychiatrische en psychischè sioornissen en de beh"andeling
ervan te komen. Fundamentele nieuwe kennis uit het genoomonderzoek over het ontl
staan is belangrijk om preventie en behandeling -"g"Íijk te maken van neurologische,
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psychiatrische en psychische stoornissen. Het begrijpen van neurologische, psychiatri-
sche en psychische stoornissen vereist bij uitstek een translationele aanpak.

Vanuit de geesteswetenschappen wordt er slechts één kennisdomein genoemd: de fi-
losofie enniet de letterkunde. Hoe kan het dus zijn dat ons trefwoord toch hierheen
voert? Voor een antwoord moeten we dieper graven en wel naar een van de onder-
liggende vragen uit het totale aanbod: 'Welke bijdrage leveren hunst en literatuur aan
d.e oerwerking oan colleaieve trauma's? In de bijbehorende beschrijving is de vraag
verder gearticuleerd:

Collectieve trauma's vragen om collectieve verwerking. Zulke tratma's kunnen ont-
staan door grote natuurrampen als aardbevingen of (zoals in Nederland telkens weer)
watersnoden, maar ook een menselijke oorsprong hebben zoals oorlog en bezetting
of - misschien het moeilijkst te verwerhen, omdat de schuld niet aan een buitenland-
se vijand kan worden toegewezen - interne conflicten, vervolgingen, burgeroorlo-
gen. Het maken van een nieuw begin vraagt natuurlijli om politieke maatregelen en
fysieke wederopbouw, maar kan niet slagen zonder de vormgeving van de herinne-
ring aan het traumatisch verleden door verhalen verteld in diverse media, waarbij het

'niet alleen gaat om monumenten en rituelen, maar ook om literatuur en kunst, van
tempelreliëfs tot films en televisieseries, en van epen en tragedies tot romans. Telkens
weer blijkt de kracht van kunst en verhalen om trauma's bespreekbaar en het vreem-
de eigen en invoelbaar te maken. De processen die hierachter schuilen verdienen de
aandacht van letterkundigen, taalkundigen, kunsthistorici, mediaspecialisten en psy-
chologen.

Hier staat de letterkunde expliciet genoemd, terwijl de filosofie niet wordt vermeld.
Met anderewoorden: een vraag die vanuit de letterkunde/literatuur werd ingebracht,
is niet tot een cluster doorgedrongen en dus ook niet tot een van de zestien routes.
Het blijkt, zoals gezegd, een doodlopende weg.

Dit verschijnsel komt op meer plaatsen in de Nwn voor. Een van de ingediende
vragen luidt: Hoe kan onderzoek, aan taal en letterkunde aan het Afrihaans en het
Ned.erknd.s bijdragen aan bet ooorkorren aan afglijden ean deze talen tot Trerwa.ar-

loosbare minderheidstalen? De vraag keert terug in het cluster lo69l 'Wat zijn de

oorzaken oan taal-aariatie en hoe homt het dat ane elhaar ondanhs verscbillen toch
,uerstaan? Uit de bijbehorende beschrijving zijn echter zowel het Afrikaans als de

letterkunde verdwenen, omdat de problematiek exclusief vanuit een linguïstisch en

niet (ook) vanuit een letterkundig perspectief wordt benaderd.
Zo leidt de zoekterm 'letterkunde' wel naar cluster lttt]; Gaat digitalisering ons

erfgoed redden? Bij de verbindende disciplines zijn de geesteswetenschappen goed
vertegenwoordigd in de vorm van kunstgeschiedenis, musicologie, mediastudies en

computerwetenschappen, maar letterkunde staat er niet bij. En dat terwijl de vraag
puur letterkundig was geformuleerd: Kan de ontuihkeling aan d,e Ned,erkndse let-
terhandc vergeleken anorden met d.ie oan andere kleine Europese talen?

'We kunnen aansluiting vinden bij het meer algemene cluster lo67]: Wat beteleent



GIZA RITSCHL EN DE NATIONALE \TETENSCHAPSAGENDA 25r

hunst voor rnensen? Maar er is uiteindelijk één cluster waar de letterkunde expliciet

aan bod komt: Hoe objectief zijn canons? [o63]' De beschrijving ervan luidt:

Grote Romans, Grote Denkers, Belangrijke Gebeurtenissen, Historische Tentoonstel-

lingen enzovoorrs, reflecteren - ogenschijnlijk objectief - de belangnjkste gebeurtenis-

sen, personen en teksten op een bepaald gebied en in een bepaalde tijd' Het ziinde ca-

,rorr, 1n"n een cultuur. De laatste decennia worden deze canons vastgelegd in boekjes

over onze helden en hoogtepunten, maar canons hebben altijd bestaan. Elke cultuur,

elk land, elke discipline heeft helden nodig. Zonder helden weten we niet wat echt

-goed, mooi, *"". of b.l"ngrijk is. Zo fingeert de canon dus als ijkpunt en als maatstaf.-Ó"torx 
zijn juist om deze reden ook omstreden. Zeker in pluriforme samenlevingen

die bestaan uit vele bevolkingsgroepen met hun historische en culturele verschillen is

het formuleren van een canon die iedereen moet verbinden niet gemakkelijk. De studie

van canons - in dle disciplines, cultuuruitingen en historische periodes - kan ons veel

vertellen over opvatting"rr, ,ro.*"tt, waarden en zelfbeeld van een bepaalde tijd.

Modern-letterkundigen zullen zich dus welgeteld in één van de r4o clusters expliciet

herkennen. En dat cluster bevindt zich in slechts één van de zestien exemplarische

routes. \íe zullen onze aanvragen straks dus samen met alleilei andere geestesweten-

schappelijke kennisdomeinen kunnen indienen bij één loket. Het lijkt een beetje op

de Grand Challenges :uit Horizon 2o2o,waar er voor de geesteswetenschappen ook

maar êênvijvertje is aangelegd.

'\lát? Heb iii dat uittreksel hélemaal gelezen?'

Bovenstaande woorden, opgetekend uit de mond van een leraar Nededands, vormen

het commentaar vaneen verbijsterde middelbare scholier tegenover een van zijn me-

deleerlingen.'
Er is de laatste jaren een onmiskenbare trend waar te nement om de een of andere

reden zijn de talen hun aantrekkingskracht aan het verliezen, met uitzondering van

het Engels. Vellicht is en blijft dit net zo onverklaarbaar als het omgekeerde feno-

meen dar aan het begin van dit millennium een ongekend aantal middelbare scholie-

ren plotseling voor psychologie koos. (Dat binnen de talen Engels een uitzondering

vormt,lijkt me minder moeilijk te verklaren.)

Mogelijk heeft de dalende belangstelling mede te maken met de stetus van het vak

op de middelbare school. Een keuze voor het profiel Caltuwr en MaatschappijwoÁt

als 'gemakkelijk' gezien, zeker tegenover die Yoor Nataur en Tecbniek.

Het is dan ook prijzenswaardig dat begin dit iaar het'Manifest Nederlands op

School' is verschenen, waarmee ook de universitaire neerlandistiek laat weten haar

(mede)verantwoordelijkheid te nemen voor het vakgebied in het voortgezet onder-

wijs, na dat contact enkele decennia zo goed als geheel te hebben verloren' De po-

sitieve reacties wijzen erop dat het initiatief op brede, maatschaPPelijke steun mag



252 \í'TLJAN VAN DEN AII

rekenen. Misschien is de samenleving toch niet bereid de letteren zomaar bij het vuil-
nis te zetten.'

Omdat het Nederlandse financieringsmodel voor de universiteiten nu eenmaal

voor een belangrijk deel is gebaseerd op studentenaantallen, gaat er ook steeds min-

der geld naar de talen. En dus zullen er minder docenten komen en minder Promo-
vendi. Deze trend is de laatste jaren al ingezet: opleidingen en faculteiten hebben

steeds minder en soms zelfs gêénmiddelen tot hun beschikking om zelf promovendi

aan te stellen en ondanks de gelden van Duurzame Geesteszaetenscbappen, waarmee

een aantal promotieplaatsen kan worden gefinancierd, blijven de aantallen gering.

Het is ooit anders geweest. De jaren zeventig van de vorige eeuw vormden voor de

neerlandistiek zo'n beetje een Gouden Eeuw. Ieder jaar liepen de studentenaantal-

len exponentieel omhoog.In ry73 meldden zichinUtrecht alleen al r2t eersteiaars'

een aanral dat aanhet eind van het decennium bijna was verdubbeld. Maar die trend

heeft zich niet voortgezet of gestabiliseerd.

Toch is de interesse voor 'taal' in de afgelopen decennia niet met de daling van

de studentenaantallen meegegaan. Integendeel: die is juist sterk toegenomen, zoals

alleen al het succes van het 'Genootschap OnzeTaal'laat zien. Het bijbehorende

tijdschrift vindt gretig aftrek en krijgt veel aandacht in de media. Belangrijk in dit
verband is het ciraat uit de Volhsh,rant dat het Genootschap trots vermeldt: 'Het
leuke van een tijdschrift als Onze Taal is dat het veel aandacht besteedt aan de rol
die de Nederlandse taal in de huidige maatschappij speelt, met alle veranderingen

vandien' (httpsz / / onzetaal.nllresultaten/ ?q=vqlkskrant).

Dat de inreresse voor taal is gegroeid en nog srceds groeit, valt ook af te leiden uit
het popirlaire radioprogr amma De Taalstaat, dat iedere zaterdagwordt uitgezonden

onder de enthousiasmerende leiding van neerlandicus Frits Spits. Het Drongo Ta-

lenfestival is inmiddels uitgegroeid tot een tweedaagse 'taalmarkt'waar niet alleen

(ver)taalbureaus hun waren aanprijzen, maar ook de linguïsten hun allernieuwste

wetenschappelijke bevindingen presenteren. Vorig jaar trok het evenement maar

liefst z.yoo bezoekers in de Jaarbeurs. Kennelijk is er veel belangstelling voor on-

derwerpen als 'Taal 8c Onderwijs', 'Meertalig Opvoeden' en 'Taaltechnologische

Innovaries'. De universitaire taalkunde laat hier een geslaagde verbinding zien tussen

de drie kernwaarden die de universiteit altijd heeft gehad: onderwijs, onderzoek en

maatschappelijke impact.
Een onderzo eknaarhetliteraire circuituitde Gouden Eeuw van de neerlandistiek,

roen nog meer dan de helft van de studenten Nederlands de moderne letterkunde als

specialisatie koos, zou uitwijzen dat er in die jaren paradoxaal genoeg nauwelijks of
geen literaire festivals waren. Het begon met een explosie in ry66 toen in Amsterdam

'Poëzie in Carré'plaatsvond, maar het vuurwerk doofde weer redelijk snel uit. De

opvolger ervan kwam pas twaalf jaarlater, toen in r98o de'Nacht van de Poëzie'

echt van start ging, een evenement dat momenteel niet meer weg te denken is in het
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literair-culturele aanbod. \flie in de jaren zeventig zou hebben voorspeld dat Deven-

ter zichnog eens met recht en trots 'Boekenstad' zou gaan en kunnen noemen, zou

voor onnozel zijn uitgemaakt.
Inmiddels zijn we enkele decennia verder en is er een gigantisch aanbod aan literaire

evenementen, verspreid over het hele land. Het aantal is zo groot dat geen normaal mens

in staat is het allemaal bij te wonen. Crossing Bord.er (Den Haag), Poetry Intematin-
nal (Rotterdam), Het Tuffiest (Deventer), De Prinsentuin (Groningen), CityzCities
(Utrecht) enzovoort. Voor schrijvers vormt het vaak een welkome financiële aanvul-

ling op een mager loon, want alleen van royalty's leven is maar weinigen gegeven.r

Anders dan de taalkunde, lijkt het wetenschappelijk letterkundig onderzoek ech-

ter nauwelijks of geen aansluiting te vinden br1 deze,voor de literatuur toch (poten-

tieel) positieve ontwikkeling. Anders geformuleerd: hoe mooi zou een Letterkundig
Festival in de Jaarbeurs zijn waar letterkundigen en literatuurwetenschappers voor
z.5oo bezoekers mogen uitleggen wat hun onderzoek heeft opgeleverd?

Enkele getallen en observaties

Een van de meest succesvolle onderzoeksdomeinen in de wetenschap is ongetwijfeld
de astronomie. Er gaan astronomische bedragen naartoe, zonder dat veelal duidelijk
is welk profijt de samenleving daarvan heeft. Ongetwijfeld worden er veel funda-

mentele vragen gesuild aan een bestaan in de ruimte, maar wat we als kijkers krijgen
voorgeschoteld is bijvoorbeeld een astronaut die gewichtloos sla kweekt. Kennelijk
appelleert de astronomie aan fundamentele, existentiële menselijke vragen als: \íaar
komen wij vandaan? Waar gaan we heen? Zijn we in dit universum de enige bescha-

ving? \íat er ook van gezegd kan worden, {e public relations van het vakgebied is

uitstekend op orde. Het vakgebied is zo populair dat we zelfs collectief kennis re-

produceren die incorrect is. Ik voorspel dat meer dan negentig procent van de men-

sen denkt dat'zwarte gaten' zo heten, omdat ze zwart van kleur zljn en dat slechts

een kleine minderheid weet dat wetenschappers deze naam hebben gekozen omdat

ze simpelweg niet weten wat dit fenomeen precies is. Met kleur heeft het in ieder ge-

val niets te maken. Dat de astronomie een geoliede 'interface' tussen het fundamen-

tele onderzoek en een breder publiek heeft, bleek in Nederland aan het eind van de

jaren negentig van de vorige eeuw toen de resultaten van de zogenoemde 'Diepte-
strategie' - de voorloper van het Topsectorenbeleid en de Nwe - bekend werden.

Vijf toponderzoekscholen konden een jaarlijkse subsidie van vijftig miljoen euro

verdelen. De astronomen wonnen de competitie met een landslide. Hun rapport met

de titel 'IJnraveling the History of the Universe' bleek te zijn geschreven door een

wetenschapsjournalist. De astronomen begrepen dat hun materie dermate complex

was, dat alleen ingewijden het voorstel zouden kunnen begrijpen.
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Uiteraard laten de geesteswetenschappen zich niet met de astronomie vergelijken,
maar het is in dit verband wel interessant om een aantal van onze gebieden eens beter

onder de loep te nemen.
In het uit zor3 daterende rapport Verschilzicbt, een KNAsr'-verkenning voor het

kunsthistorisch onderzoek in Nederland, vinden we een overzicht van het aantal

aanvragen bij Nwo per vakgebied en het honoreringspercentage daarvan in de peri-
ode zoo6-zou (Verschilzicht zor3:85). Opvallend is dat de archeologen het erg goed

deden: ze dienden 97 aanvragen in, waarvan er dertig werden gehonoreerd: een ho-
noreringspercentage van bijna 3r7o.+ Ook de historici slaagden erin veel aanvragen

over de eindstreep te halen: van de 34t aanyragen werd zzoÁ gehonoreerd. Binnen
het domein van de talen wisten de taalwetenschappers de historici te overtreffen: van

de màar lief.st 373 ingediende voorstellen werd er bijna 3o%" gehonoreerd.

Tegenover deze cijfers steekt de Literatuurwetenschap/Letterkunde mager af: van
de r88 voorstellen werd slechts Á%o gehonoreerd. Archeologie, Geschiedenis en

Taalwetenschap: het zijn de drie vakgebieden die als 'beste' uit de bus komen.r

De genoemde aantallen en percentages uit Verscbilzicbt bestrijken de jaren tot
zor r. '\trí'at laten enkele data uit de meest recente periode zien?

De drie hiervoor genoemde 'succesvolle' gebieden zijnin de periode zorz-zort
nog steeds srcrk vertegenwoordigd. Archeologie kent een honoreringspercentage

van z5%o (iets lager dan in de periode ervoor), bij Taalwetenschap wordt z6%o geho-

noreerd en bij Geschiedenis 24"/".

Opvallend is de opkomst van vakgebieden die in de periode zoo6-zorr nog een

laag honorgringspercentage kenden. 'Muziek, Theater, Uiwoerende Kunsten en Me-
dia' steeg van )o/o naar 280/0,6 de Filosofie van t6To naar z4%o en de Religiestudies

van tooÁ naar r9%o.

De'Literatuurwetenschap'-waaronder alle letterkundige kennisvelden zijngeru-
briceerd, dus ook de historische - kpnt ook een stijging, van 16%o naar t9oÁ, maar is

daarmee op Gender Studies na, het domein met het laagste honoreringspercentage.

'Statement vriiheid van onderzoek'- Een Petitie

Dat er voor de letterkunde weinig aanbod is binnen de Nationale $fletenschapsagen-

da ligt niet aan enig vooroordeel van de opstellers ervan. Bij navraagbleken er vanuit
'het vak' slechts negen vragen te zijn binnengekomen in een pool van tt.7oo.

Misschien is er een verband met de petitie die de Onderzoekschool Literatuurwe-
tenschap (osr) in april van 2or t namens een aantal modern letterkundigen opstelde

onder de titel 'statement vrijheid van onderzoek'. Daarin wordt het initiatief van de

Nwe volkomen afgekeurd, omdat het'een ontoelaatbare instrumentalisering en nati-
onalisering van wetenschappelijk onderzoek' betekent. Men pleit voor ongebonden
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onderzoek waarin wetenschappers 'zelf de prioriteiten van hun onderzoek' bepalen

en wil dat de '(semi-)overheià; zich nergens mee bemoeit (http://www'oslit'nl/osl-

statement-vrij heid-van-onderzoek)'

Dit statement zou uitstekend hebben SePast bij een Protest tegen het Topsecto-

renbeleid, waar inderdaad van bovenaf Èi;rr" 
".tt 

dictaat aan de wetenschap werd

ofg.l.gd. Maar de Nve heeft iuist iedereen_uitgenodigd zijn prioriteiten kenbaar te

-í"rr""" kenneliik h..i, 
""rr'""ntal 

vakgebied.rr rrit de geesteswetenschappen dat

ook nadrukkelijk en met succes gedaan. \tri. 
""r, 

een diner wordt genodigd, moet in

ieder geval laten zienhonger te hebben'

Het is een dapper statJnent maar tegelijk getuigt her_van een nogal defensieve

houding. En dat van een vakgebied d"t bil uwo geen enkel groot,-interdisciplinair

orrd"rrl.krproiect heeft, ,o"Ë d. [nguïsten met'Begrijpelijke Taal' of de religiewe-

;;;h"pp.r" -et 'n.ligi" in de Moderne. Samenleving'. Een veelgehoord aÍgument

is dat hei karakrer van á" -od".rr. letterkunde grotere projecten in de weg staat en

dat het veld veel meer een'eenmansbedrijf'vormt' Als dat zo is, dan zou men kun-

nen verwachten dat de letterkundigen bif uwo vooral goede resultaten boeken bin-

nen de Vrije Competitie 
"n 

de Verriierr*ítgri*prrls, die bij uitstek zijn bedoeld v-oor

individuele onderzoekers. Toch lijkt het rnálg."d. overzicht deze vooronderstelling

niet echt te staven:

.H'$ilb Êringsporeama$e
VernieuwingsimPuls

ÊOIo 29lr,I 2,0,ï,t to,r$ 2O.I# ,to,x,Í ft[C&l
:l,ii:,, 'i:!:i,::,":rI ii. l' ":

Veni r.3 r6 r7 8 r3 t6 r3

vidi 27 o r7 Í7 3o r9

Vici o o o o o

Vriie Competitie o rt 2r. 20 5 9 II

Met ry%odoen we het redelijk goed bij de vidi's, maar dat er in de afgelopen vijf jaar

niet êénVici onze kant is opgekomen, geeft te denken'

Dat de (semi)overheid ,i"È'niet met áe wetenschaP zolr mogen bemoeien, is ove-

rigens disàutabel. De universiteiten ontvangen hun budgetten nog altijd uit publieke

middelen en het idee dat die middelen ,oÁd,." enige vorm van sturing worden ge-

g."* t"rr"ort inmiddels al een aantal jaten tot het verleden. Misschien behoort

t., u.grip van 'blue-skies-research' *.1 tot de in velerlei opzichten'uitzonderlijke'

i^r"n í"ànig en tachtig toen het overheidsgeld rijkelijk stroomde en de universitei-

ten nauwelijks enige 
'.i"rrt*oording 

hoefden af te leggen over wat ze eÍmee deden'

ook het geluid .ii, fr.t à.ra" .r, ',ni"ïd. statement van de petitie z'o viif jaar geleden

welkom zijn geweest bij de totstandkoming van de toPsectoren onder leiding van

het kabinet Rutte r: 'D. fo"r]s op "valorisati.' dt.igt fundamenteel onderzoek tot
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kortzichdg maatschappelijk en commercieel nut te versmallen. Economische valori-
satie behoort geen rol te spelen in de beoordeling van wetenschappelijk onderzoek'.
En: ''Wetenschappelijke en commerciële belangen mogen niet met elkaar vermengd
worden. Het Topsectorenbeleid moet beëindigd worden'.

Ik vrees dat hier een te eng begrip van'valorisatie' aan ten grondslag ligt, een

echo van de - inderdaad verwerpelijke, maar inmiddels ook verworpen - slogan
'kennis, kunde, kassa'. Steeds meer wordt het nauwe begrip 'valorisatie', waarbij
onderzoekers onmiddellijk denken aan'geld (moeten) verdienen', vervangen door
het veel bredere begrip 'maatschappelijke impact', waarin universiteiten laten zien
wat de samenleving voor alle investeringen in onderwijs en onderzoek terugkrijgt.
Impact is niet een lineair proces, waarbij de universiteit nieuwe kennis produceert
die dan vervolgens direct vermarkt zou kunnnen worden. Het is een veel complexer
en dynamischer begrip, waarbij van wetenschappers wordt gevraagd zich bewust
te zijn van het maatschappelijke netwerk waarbinnen zij opereren. lVie impact wil
laten zien, moet een'verhaal'hebben waarom we de dingen doen die we doen. Dat
verhaal kan economisch gekleurd zijn, denk aan de meer technische universiteiten,
of betrekking hebben op betere gezondheid, duurzamere energie enzovoort. Maar
ook op cultuur.

Een voorbeeld uit de kunstgeschiedenis. Het Van Gogh Museum trok in zoo8 met
de tentoonstelling tzS Grote Liefdes meer dan 3oo.ooo bezoekers, vele malen meer
dan werd verwacht. Het onderzoek daarvoor was gedaan door een kunsthistoricus,
Peter Hecftt, die met middelen van de Vereniging Rembrandt voor welg eteld êên jaar

o.6 extra onderzoekstijd had gekregen. Velke aspecten zouden nu thuishoren in een

verhaal over de maatschappelijke impact? In de eerste plaats het feit dat talloze men-
sen op de een of andere manier'verrijkt' met nieuwe kennis of een andere blik naar
huis zijn gegaan. Tegelijk mag in'het verhaal'vermeld worden dat het aantal beta-
lende leden van de Vereniging Rembrandt met bijna een derde steeg als reactie op
'hun' tentoonstelling. Op de jaarlijkse ledenvergadering kwamen meer dan duizend
leden af, iets wat nog nooit eerder was vertoond. Daarmee zijn ook haar middelen
sterk gegroeid, vooral in de vorm van legaten en incidentele schenkingen. Artro's
Kunstuur maakrc een televisieserie en Hecht schreef het boek rz5 jaar Openbaar
Kunstbezit, met een eerste oplage van 3ooo exemplaren, dat al tijdens de tentoonstel-
ling moest worden herdrukt. Ook in economisch opzicht ging het hierbij dus om een

niet geringe impact. Of het museum er zelf. aan verdiend heeft, weet ik niet, maar dat
de tentoonstelling heeft bijgedragen aan de status van het Van Gogh Museum staat

buiten kiif. \fil men nog eenparagraaf aan het economisch hoofdsruk in het verhaal
toevoegen, dan kan men wijzen op het feit dat al die duizenden bezoekers de horeca
een gouden dienst hebben bewezen. Maar het is onmogelijk al dit (psychologische
en economische) profijt direct te relateren aan het fundamentele onderzoek van de

kunsthistoricus. De universiteit heeft er in ieder geval geen inkomsten uit verkregen.
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En dat hoeft ook niet, omdat zij met publieke middelen wordt gefinancierd en dus
een publieke functie heeft.z

De angst voor valorisatie of impact wordt veelal ingegeven door het idee dat er
binnen een dergelijke context geen fundamenteel onderzoek meer mogelijk zou
zijn, een angst die overigens ook in veel niet-geesteswerenschappelijke gebieden
heerst. De uwe laat zien hoeveel ruimte er is binnen vragen uit brede lagen van de
samenleving. Het is toch niet verwonderlijk dat die samenleving aan dewetenschap
vraagt om oplossingen aan te dragen voor vraagstukken als klimaat of veiligheid?
Het is vervolgens aan de wetenschap om te laten zien hoe zij deryelijke kwesties in
interdisciplinaire verbanden kan en wil aanpakken. Gezond ouder worden is niet
alleen een zaakvoor medici, maar evengoed voor geesteswetenschappers, als je ten-
minste bereid bent het begrip 'gezond'niet uitsluitend in een fysieke betekenis op
te vatten.

'Wie 
een goudmijn aan maatschappelijke impactfactoren wil hebben, kan naar de

uitkomsten van de nnr in Engeland kijken. Bij dit zogenoemde Research Excellence
Framework moesten alle onderzoekers en onderzoeksgroepen van de overheid in
een korte 'narrative'beschrijven welke impact hun projecten op de samenleving had-
den, waarbij ze géên bibliometrische of economische argumenten mochren gebrui-
ken. De resultaten zljn per universiteit of vakgebied te bekijken op de site en het is
meer dan leerzaamte zienwat de letterkundigen doen om hun onderzoek ook voor
de samenleving interessant te maken, van tentoonstellingen tot projecten waarbij
'het publiek' mt'e kan helpen om data te verzamelen (het sterk opkomende'Citizen
Science'). (Zie www.ref .ac.uk.)

Astronomie, Geesteswetenschappen er1 Moderne Letterkunde

Als ik me nog een keer een uitstapje naar de astronomie veroorloof, dan valt het op
dat dat veld uitzonderlijk goed is georganiseerd. Het is niet, zoals sommigen denken,
één en hetzelfde kennisdomein, maar het bestaat uit veel disciplines en subdisciplines
die met elkaar samenwerken in talloze onderzoeksprojecten, die het tohle scala aan
soorten onderzoek bestrijken, van fundamenteel, -ria transladoneel tot toegepast. Ze
hebben een (internationale) onderzoeksagenda waarin de multidisciplinaire priori-
teiten zijn geformuleerd en waarop nationale onderzoeksagenda's zijn afgestemd.
Daar komt bij dat hun onderlinge discussies en meningsverschillen 'binnenshuis'
worden gevoerd. Voor de belangrijke kwesties binnen het vakgebied die het grotere
publiek aanspreken - 'Is de snaaftheorie wel of niet bruikbaar?' ''Wat zijn de visies
op zwarte gaten?'- hebben zevaakintermediairs die niet alleen de meningsverschil-
len in begrijpelijke taal weten uit te leggen, maar deze ook nog interessant kunnen
maken (denk maar aan Robbert Dijkgraaf). Zoals ik hierboven al opmerkte, beschik-
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ken de astronomen over een goed geoliede pr-machine, waardoor ze regelmatig in
het nieuws komen met aansprekende thema's.

Binnen de Geesteswetenschappen zijn er wel parallellen te trekken met de astrono-
mie. In de zes jaar dat ik namens Nederland lid was van de 'standing Committee for
the Humanities' van d.e Ewropean Science Found.ation (t999-zoo) - waarbij het be-
grip'Humanities'breed was en bijvoorbeeld ook de rechtswetenschappen omvatre -
waren het precies de drie gebieden die hiervoor ook al als succesvol konden worden
aangewezen, die grote projecten wisten te verweryen: archeologie, geschiedenis en
linguïstiek. Vanuit alle landen van Europa kwamen ze keer op keer met omvangrijke
onderzoeksvoorstellen waar relatief veel geld mee gemoeid was. Als letterkundige
heb ik met lede ogen moeten aanzien- een lid werd verondersteld zichte onthouden
van het nemen van initiatieven - dat de Letterkunde in zijnvolle breedte (historisch
en modern) in die zes jaar tweemaal een aanvraag voor de allerlaagste steunvorm,
de zogenaamde'Exploratory \íorkshop', deed, waarbij men rt.ooo euro kon krij-
gen om een bijeenkomst te organiseren over een specifiek onderwerp en mensen uit
Europa voor een aantal dagen bijeen te brengen om het onderwerp verder uit te die-
pen. De achterliggende gedachte daarbij was dat een dergelijke workshop de eerste
stap zou kunnen en moeten zTjn naar een groter project. Beide voorstellen hebben
het niet gehaald, niet omdat de commissie onwelwillend tegenover het onderwerp
stond, maar omdat de reviewers vanuit het veld de voorstellen bejubelden als 'hoogst
urgent', om ze in een adem door genadeloos neer te sabelen omdat alle uitgenodig-
den'ondeskundig' zouden zi)n ...

De archeologie is uitstekend georganiseerd en heeft sinds enkele jaren ook een
Nationale Ond.erzoeksagend,a Arcbeologie,waaryan in maart zo16 eentweede versie
is verschenen. Het veld heeft een aantal thema's geïdentificeerd dat voor de komende
jaren van belang is 'om de samenhang in Nederlands archeologisch onderzoek te
bevorderen,'8 r

Ook voor de halwetenschap en de geschiedenis geldt dat ze goed georganiseerd zijn.
'líat 

de eerste tak van sport betreft: taalwetenschappers, onder leiding van A. Cohen
en H. Schultink, waren de eersten die zich in de jaren zeventig verenigden, eersr in een

zogeheten 'werkgemeenschap' om vervolgé ns in ry77 een door Nwo (toen nog zwo)
erkende Stichting Taalwetenschap te worden met alle bijbehorende middelen. Het
was de voorloper van wat nu de Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap (ror)
is. Van een gezamenlijk paradigma was geen sprake, getuige de vele en vaak felle dis-
cussies die er in die jaren zijn gevoerd (denk aan pro of conrra Chomsky ...). In een

artikel uit r9791egt Cohen uit wat de bedoeling van de zojuist opgerichte Stichting
Taalwetenschap is: 'de coórdinatie van het taalkundig onderzoek te bevorderen. [...]
De ervaring heeft bovendien geleerd dat de aldus verzekerde samenwerking een bij-
zonder gunstig effect heeft op de kwaliteit van het onderzoek. [D]e samenwerking
lzallzich[gaan] uitstrekken ook tot onderzoek dat met de eigen universitaire midde-
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len wordt uitgevoerd' (Cohen ry79: z6). Cohen heeft een vooruitziende blik gehad.

Op het gebied van de geschiedenis is de organis atiegraad minder, omdat het vak-

gebied is opgedeeld in verschillende deelgebieden. Zo is er ook niet één nationale

ánderzo.ks.hool geschiedenis, wel een voor cultuurgeschiedenis, politieke geschie-

denis en sociaal-economische geschiedenis. Vooral dat laatste deelgebied laat een uit-

stekend georganiseerd veld zien, waarin wordt samengewerkt in grotere proiecten.

Ik volsta hier met het voorbeeld van het onderzoek dat onder leiding van Jan Luiten

vanZandenstaar en waarbij dankzij samenwerkende'hubs' over de hele wereld data

worden verzameld op basis'waarvan kan worden bepaald waarom sommige samen-

levingen welvarend worden en andere niet. Dankzij het interdisciplinaire karakter

van het onderzoek en het gebruik van grootschalig e dataverzamelingen is hij in staat

een boek te schrijven dat een vergelijking bevat tussen Europa, China, Japan en India

en bijna duizend jaar economische geschiedenis omspant (Luiten vanZanden zoog)'

Ook op dit gebied zijn de historici de taalkundigen gevolgd in het verkrijgen van een

omvangrijke nationale subsidie van twaalf miljoen euro binnen de hoogst comPeti-

tieve'Nationale Roadmap Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten zor4' methet pro-
ject Cornmon Lab Research Infrastructare for tbe Arts and, Humanities (crlnlen)
(waaraan gelukkig ook letterkundigen mee kunnen doen).

'Don't mourn? organize!'
i

Inmiddels is de Nationale'\ilíetenschapsagenda voor iedereen beschikbaar en kunnen

we de voorlopige resultaten bekijken. Zoals lkeerder liet zien, ziin er voor de letcer-

kunde in totaal negen vragen die in zes clusters zijnterugte vinden, die uiteindelijk

voornamelijk naar êênroute leiden. 
"

Andere gebieden uit de geesteswetenschappen zijn aanzienlijk beter vertegen-

woordigd, alleen al in kwantitatief opzicht. Wie het woord'taalkundig' intypt, komt

terecht bij z6 vragen Voor 'filosofisch' is het resulta at 47 ' Yoor 'nieuwe media' r z 5

en voor'historisch' maar liefst zo3.De tendens lijkt duidelijk: de literatuur en daar-

mee ook de letterkundigen zijn slechter vertegenwoordigd dan een aantal van de

zusterdisciplines.
In het al eerder genoemde rappoÍt Verscbilzicbt wordt gewezen op het feit dat

de rol van de nationale onderzoekscholen is veranderd.'Waren het eerst nog orga-

nisaties die bijvoorbeeld promovendi opleidden' tegenwoordig is die taak belegd

bij lokale graduare schools of onderzoeksinstituten. Toch zie ik voor de osr een

taak weggelegd als het gaat om een betere organisatie van het veld. Misschien is

het verstandig dat de osr zich verantwoordelijk maakt voor het opstellen van een

onderzoeksagenda. Dat zal heus geen gemakkelijke taak zrjn en niet zonder slag oÍ

stoot gaan, maar bij het stellen van prioriteiten hoort nu eenmaal ook het maken
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van keuzes. Dat die niet voor iedereen even aangenaam zullen uitpakken, lijkt me

een gegeven. Misschien kunnen we van anderen iets beter de kunst afkijken hoe we
met reviews om moeten gaan. Het is onzin, zoals ik vaak hoor, dat de succesvolle
kennisdomeinen elkaar alleen maar de hemel in zouden prijzen: ze zijn wel degelijk
kritisch, maar weten te vermijden destructief te worden.

Vellicht zou de osr zich ook kunnen bezinnen op de vragen: Hoe en waar kunnen
we binnen de Nwe aansluiting vinden? Velke samenwerkingsverbanden zijn daar
voor nodig en welke partners of projecten - binnen en buiten ons domein - kunnen
we opzoeken? Ik deel de verwondering van Toef Jaeger als zij constateert:

wanneer Christiaan \íeijts 'fuck de canon' roept, reageren enkele opvoeders, een paar
jonge schrijvers en een docent Nederlands. Vanuit de academie blijft het stil. [...] Lite-
raire kritiek en wetenschap zijn zo nu en dan bij elkaar te gast, letterlijk, in gastrecen-
sies en gastcolleges, maar we lijken elkaar steeds meer van de buitenkant te bekijken.

[...] De journalistiek is wellicht te ver gegaan in haar democratisering waar de mening
van iedereen even zwaar telt, maar de terugtrekkende beweging van de neerlandici uit
het publieke debat biedt ook geen soelaas.r

Misschien moeten we ons als letterkundigen nu al gaan voorbereiden op de volgende
Nationale \íetenschapsagenda, maar dan liefst niet met een defensieve petitie, maar

met een aanvalsplan waaruit blijkt dat de samenleving eenvoudig niet zonder litera-
tuur en dus ook niet zonder ons onderzoek kan. De belangstelling bij het grote pu-
bliek is er al, alleen moeten wij ons luider en duidelijker laten horen.

Laten we ons de komende jaren de laatste woorden van Joe Hill, de beroemde
vakbondsleider uit de Verenigde Staten, ter harte nemen: 'Don't mourn, organize!'

De Grote Verdwiintru. 
"

Na haar debuut, Verzen,heeft Giza Ritschl nog drie bundels uitgegeven, die allemaal
gunstig, zijhet ook kritisch worden onthaald.

Over Gedichten Q9o5) schrijft Carel Scharten: 'dat haar vers niet al onze theorie-
en omverwerpt, maar integendeel, in zijn zoo wijd-verschillende waardij, bevestigt'
(Scharten ryo6: 54). En: 'Ik hoop, lezer, dat gij die neiging hebt tot middeleeuw-
schen eenvoud, die u deze verzenheeft moeten openen... \íant ik voel duidelijk, dat,
niet vanuit een zeer bepaalden ziels-toestand beschouwd, deze yerzen zich plotse-
ling sluiten en den vreemdeling vreemd en blind, misschien wel lachwekkend aan

zullen staren. En uit te leggen zijn ze zoomin als de zon of als de regen' (Scharten

19o6:546-547).

Ook de volgende bundel, Liederen (r9o8) is niet aan de aandacht van de literaire
kritiek ontsnapt. Niet iedereen is nog positief. Zo schrijft de criticus van het tijd-
schrift Onze Eeaw:
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Ik [moet] erkennen, dat in mijne aarzelíngof ik hare verzen kinderlijk of kinderachtig,

zuiver-naïef of onbeholpen moet noemen, de beslissing meestal in den laatsten zin uit-
valt. \íanneer ik een versje lees als het volgende:

Mijn lief duifje laat u pakken
En kom naar mij toe,
Schuil niet langer in de takken
Ik ben het wachten moe,
Ik hoor steeds roepen koekeroekoe!
Gij stout duifje van mij,
Kom liever naar mij toe,
En maak mij blij

dan ontgaat mij die zangerigheid niet die Giza Ritschl als aangeboren gave bezit, maar

het is mij onmogelijk daarin werkelijke dichterlijkheid te erkennen, zelfs aI wierd mij
gezegd, dat ik het lied had op te vatten als een bede tot de vergeefs aangeroepen Poëzy

- eene allegorische wending die zeker niet volgens de bedoeling der dichteres zon zin.
(Kuiper r9o8:3zo)

Carel Scharten daarentegen blijft haar uitzonderlijke hlenten prijzen. Juist door

haar eenvoud plaatst zij zich 'zoo geheel buiten dezen luidruchtigen tijd, is onbe-

w-ust, van aard en van sentiment,zoo innig middeleeuwsch, dat men, om haar te

begrijpen, eerst beginnen moet met zich geheel te verplaatsen in haar verre naïeve

spheer, waarheen zlj t den weg niet wijst.... omdat zijzelve den weg niet weet, van-

daar naar deze volle, drukke wereld' (Scharten r9o9: 566-567). Aanhet eind vanziin
lange bespreking krimt hij weer terug op Giza Ritschl:

'Wat ik nu niet weeL het is dit. Andere stemmen, rijk en glanzend, brengen een rijke,
glanzende weelde in mij, die schoon is om te ondervinden .,.Deze stem, gering en on-

ieker meestetttijds, doet mij aanvankelijk losjes luisteren, met een lach nu en dan om

een al te zonderling zakken of verspringen van toonaard .., maaÍ opééns, is het daar,

die aandoening, simpel en diep als geen andere ... Zoudandezepoëzie,zóóvêélmin-
der krachtig dan die van de besten en zelfs van de goeden onzer hedendaagsche dich-
ters, - toch, in diepste wezen, van een betere soort misschien zijn? (Scharten ryo9: 578)

Zijnvraagwordt in de loop van de jaren hierna beantwoord: Giza Ritschl is inmid-

dels vergeten . In 1939 doet Hendrik de Vries nog een dappere Poging haar aan de

vergetelheid te ontrukken door een bloemlezing uit te geven, maar die wordt gena-

deloos aangepakt door Menno ter Braak:

Giza Ritschl was een soort natuurtalent, dat verzen afschudde zooals een hond drop-
pels water (de vergelijking beperkt zich tot het afschudden). [Het] is bij voortduring de

extatische vrouw, die aan het woord is met haar verrukkingen en teleurstellingen, wier
ideeën men in een vingerhoed kan onderbrengen. (Ter Braak r94o)
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In 1989 gaf Gerrit Komrij de doodsrcek door haar tot'de Moeder van de Zondags-
dichters'te kronen.:

De Nederlandse letterkunde van de twintigste eeuw zette majesteitelijk in toen, om-
streeks rgoo dus, de onvergelijkelijke en onvergankelijke Giza Ritschl als dompteuse
met een Hongaars circus ons land binnentrok. Zij leerde Nederlands en daarna werden
Verzen, Nieuwe Verzen, Zangen, Nicuute Zangen, Li,efdesoerzen, Liederen en Keur ui.t

Zangen ons deel. Met haar new-found Hollands en gave gedichten als:

Om u ween ik stil
en ach vol pijn is mijn ziel.
Moeder, waar is de tijd
toen u zong en er bij zuchtte altijd.

kan zij met recht de Moeder der Zondagsdichters worden genoemd. Zij beantwoordt
geheel en al aan het begrip. Een zondagsdichter is iemand die a) schrijft of hij in een

vreemde taal schrijft, i.c. in een aangeleerde taal, en die b) schrijft in zijn vrije tijd, als

het dompteren erop zit, i.c. de dagtaak is volbracht (Komrij ry86 r37-r18).

Giza Ritschl zal hoogstwaarschijnlijk geen onderwerp worden van een project bin-
nen een cluster en een route van de Nationale \Uíetenschapsagenda. Toch is zij van-
uit een historisch, institutioneel perspectief interessant. Ze gaf bij gerenommeerde

uitgevers uit en'werd door de belangrijkste critici serieus en veelal bewonderend
besproken. Als zodanig beantwoordt ze aan de criteria waarop het boek Wornen's
'Witing frwn tbe Low Countries r88o-zoto is gebaseerd. Toch is ze daarin niet op-
genomen. Aan de hand van Giza Ritschl kunnen we zien hoe canonvorming werkt,
in haar geval hoe iemand eruit verdwijnt. Daarbij speelt het gender-aspect zeker een

rol. Het 'typisch vrouwelijke' dat in de eerste decennia van de vorige eeuw zo werd
geprezen, keert zich daarna tegen haar (zie ook Van den Akker en Dorleijn zoo3).

Als we canonvorming willen bestuderen en het erover eens zijn dat de of een canon
per definitie een (tijdgebonden) selectie is, dan zullen we toch eerst moeten v/eten
wtaaruit gekozen werd. Met andere woorden: hoeveel poëziebundels zijn er eigen-
lijk verschenen? lVelke werden wel en welke niet besproken? We zullen meer data
moeten verzamelen, zonder dat we dan direct het etiket 'empirisch' opgeplakt krij-
gen. Misschien kunnen we Els Kloek vragen Giza Ritschl een virtuele plaats te geven

inhet Digiual Vrouanenlexicon aan Nederland. Als Kloeks digitale project nu eens

wèl een - verdiende - plek kan vinden in de Nationale Wetenschapsagenda, kunnen
we als letterkundigen daarbij aansluiten en onbekende, maar interessante delen van
de literatuurgeschiedenis ontsluiten. Misschien is het de moeite waard er een Citi-
zen Science project van te maken. Ik bied mijn diensten alvast aan. Gillis vast en ze-
ker ook.
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Noten bii Vilian van den Akke r,GizaRitschl en de nationale wetenschapsagenda

r Met dank aan Frits van Oostrom en Hubert Slings.
z Voor de tekst van het manifest zie: https://vakdidactiekgw.nVwp-content/uploads/zor6l

orlManifest-Nederlands-op-School.pdf. Ook de sectie Nederlands van de vereniging
Levende Talen is actief bezig met de toekomst van het schoolvak. Zie bijvoorbeeld de
F4cebookgroep'Leraar Nederlands', een centrale drive, waar alle docenten Nederlands
hun lesmateriaal op kunnen plaatsen (drive.hetschoolvaknederlands.nl).

3 Zie ookJongenelen zoro en Van der Leden zoro. Voor meer recente informatie over fes-
tivals in Nederland zie Hodes enJenniskens zorS-zor6.

4 Het gaat hier om bruto-aantallen waarin de vooraanmeldingen zijn meegenomen.

t De percentages moeten voorzichtig worden gehanteerd en laten alleen maar een trend
zien; ze zeggen bijvoorbeeld niets over de hoeveelheid middelen die een gebied heeft
verkregen.

6 Mogelijk of waarschijnlijk heeft dit te maken met de mogelijkheden om bij de Topsector
'Creatieve Industrie' een ingang te vinden.

7 Met dank aan Peter Hecht voor de gegevens.

8 Zie:http://archeologieinnederland.nl/bronnen-en-kaarten/nationale-onderzoeksagenda-
archeologie-ro.

9 Met dank aan Toef Jaeger geciteerd uit haar toespraak tijdens het symposium'Tweehon-
derd jaar Neerlandistiek in Utrecht' op 9 april zo16.


