door: Lotte Jensen

Revoluties in
de neerlandistiek
it jaar vier ik mijn zilveren jubileum in de

neeriandistiek.Ikvoelmestokoudterwijl
ik dit opschrijf, maar het klopt toch echt.
In 1991beganik aanmijn studieNederlandsaande

Universiteit Utrecht endatisprecies 25jaargeleden.
Het eerstecollegegingoverde CameraObscuravan
Hildebrand. Ik wist meteen dat ik goed zat, al duurde
hetruim eenuur voordatik doorhaddatHildebrand
enNicolaasBeets dezelfdepersoonwaren.
Sindsdietijd is er veelveranderd.Tweeontwikkelin-

genhebbenmijn bestaan alsneerlandicus de afgelopen vijfjaar ingrijped veranderd: de digitalisering en

deinternationalisering.Metheteerstedoelikopde
enormevlucht die de digitaliseringvanbronnenheeft
genomen. Tot 2010 bracht ik nog vele uren door in

leeszalen enarchieven, maar nukanik bijna alles raadplegenzonderdedeuruit te hoeven.Laatstbleekeen

boeknognietgedigitaliseerdtezijnenbrachtik tien

komen voor subsidies. Datheeft consequenties voor
hoeje je materiaal presenteert en inbedt. Letterkun-

digetekstenuithetveriedenzijnpasinteressantvoor
eenmternationaalpubliekwanneerjezein bredere,

mternationalediscussieskuntplaatsen.Datdwingt
letterkundigen om degrenzen te verieggen ennieuwe
verbindingenmetanderedisciplinesaante gaan.We
zijnmeer cultuurwetenschappersgewordendanneer-

landici. Ik ziedatals eenpositieve ontwikkeling, want
hetverrijkthetvakgebiedenbrengtonsverderals
wetenschappers.Ik denkdatdezeverbredingeninternationalisering nog verder zal toenemen de komende

jaren. Echter, internationaal scoren zouniet onze enige
drijfveer moeten zijn. Het is nog steeds waardevol om

artikelen enmonografieen in hetNederlands te publiceren, ook als datbetekent datje publicatie niet als
'key publication' wordt aangemerkt. Die internationaliseringisprachtig,maarniet ten koste vanalles.

minutendoor op de afdelingBijzondere Collecties om
foto'svanhet desbetreffendedocumentte maken. Tien

Terugkijkend op mijn zilveren jubileum kan ik con-

minuten!InDelpher,TheEarlyModernPamphlets

hebmeegemaakt:dedigitaliseringendeinternatio-

OnlineenGoogleBooksvindikalleswatiknodigheb
en doeik onverwachtsevondsten doorhetintikkenvan
bepaaldezoekwoorden.Als ik wilwetenhoede Vrede

vanAmiens in 1802werdgevierd, hebik naeenuurtje
al eenstapel documenten bij elkaar. Even 'Oranje'
intikken omtezienof ernogorangisten rondliepen
onder de feestgangers. Een kind kan de was doen.
NIETTENKOSTEVANALLES

Eentweede omwenteling vormt deinternationalisering
endieheefthetvakgebiedeenwezenlijkandergezicht
gegeven.Het is steedsbelangrijkergewordenom ook
in het Engels te publiceren, alsje in aanmerking wilt

stateren dat ik al twee revoluties in de neeriandistiek

nalisering.Toenik beganmet studerenmoestik het
VermakelijkBibliografischGanzenbordaanschaffen.

Voorwieniet weetwatdatis:hetis eenpapieren handboekje met eenopsomming vangedrukte catalogi en
naslagwerken.Envoorelkoudwoordjedatik niet
kende moest ik speciaalnaardeUB fietsen omhet op
te zoeken in de vergeelde versie van het Woordenboek
der Nederlandsche taal. Zo oud ben ik dus al.
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