
Beoordeling van de scriptie van Jana Cinkova 

Deze scriptic beschrijft de visie van Nicolaas Beets op kinderboeken. Jana heeft zich 
geconcentreerd op het opstel "Over kinderboeken. Gesprek met Crito. (Eene voorlezing)" uit 
1864, Hildchrands opsll'l 'Vooruitgang' en daarnaast op de voorredes in zijn vertalingen en 
bewerkingen van bockcn voor kinderen. 

Deze sCľiptie is Illethodologisch bekcken sterk opgezet. Jana heeft gebruik gemaakt van de 
editietechniek. een mcthodc die van helang is voor de voorbereiding van een tekst voor 
publicatie. Zij gchruikte daarvooľ het handboek van Marita Mathijsen, Naar de letter: 
Handhoek edili('ll'e/el1schup. (1995). Voor Nederlandse studenten is Mathijsens boek een 
onomstreden slandaardweľk. waarin een verantwoorde keuze van werkwijze in vergelijking 
met niet-Nederlandsc methodes besproken wordt. Toch was het verrassend te kunnen 
constateren. dat Jana op inventieve wijze de theorie heeft aangevuld met een aantal 
studieboeken oveľ de verschillende methodes van tekst(re)productie. 

De doelstelling van de sCľiptie is ontleend aan een van de taken van de editietechniek, 
namelijk om door de tekst van commentaar te voorzien de "verouderde" kenmerken van de 
tekst voor de hedendaagse lezers begrijpelijk te maken. Haar motivering voor deze keuze ligt 
in het feit dat de tcksl van meer dan 140 jaar oud voor een hedendaagse lezer niet meer 
begrijpelijk is. Daar komt nog bij dat Jana terecht de Tsjechische studenten van het vak 
Nederlands als doelpllhliek kiest. een keuze die haar noodzaakt meer uit te leggen dan voor 
Nederlandse studcntel1 nodig vvas gcweest. 

Allereerst bcschrijll zij in haaľ sCľiptie nauwgezet de totale werkzaamheid van de editeur 
en vervolgens \cľant\\()oľdt ze welke taken van de editeur wel en niet binnen haar bereik 
liggen. Daama clcllllicert ze de gehruikte termen als editie, werk, versies e.d. alsook 
verschillendc t) pen cditics. 

Jana heeťt op een veľantwoorde wijze ervoor gekozen zich bezig te houden met twee 
vormen van tekstvťl'klaring. namelijk toelichtingen en annotaties. Wat het laatste betreft gaat 
het met name over annoteren van de namen van historische personen en het thuisbrengen van 
talrijke citaten V(ln 18~- en 19<:-eeuwse literatuur. Dit is het sterkste onderdeel van de scriptie 
en ik heb huitcngcwoon veel respect voor de speurzin waarmee zij vele moeilijk te vinden 
plaatsen mct citatcn en onbekende personen heeft weten te ontsluiten en trefzeker heeft weten 
te verhelderen. 

De eerstgenoemcle \orm. de toelichting. richt zich op tekstverklaring binnen het kader van 
de toenl1l(llige historische situatie. Op dit punt onderschat de scriptie mijns inziens de 
problemen die zich kllnnen voordoen bij de interpretatie van historisch-letterkundige 
verschijnselen. Fen zinsnede als "ik maak de toenmalige literaire situatie bekend bij de 
lezers" lijkt mi,i te ruim gcťormuleerd. 

De scriptie ~ctLligt \'an cen hovengemiddelde kennis van het apparaat van de 
Neerlandistiek. Zelťstandig hecl! .lana een aanzienlijke hoeveelheid secundaire literatuur 
weten te vcrz,lmekn over het bcslist niet gemakkelijk te vinden onderwerp. Dit bleek met 
name in het onclerdcel ovcr de geschiedenis van het kinderboek tot het verschijnen van de 
studie van Beets. 

In het analytischc deel doet Jana zich kennen als een onderzoekster met een verrassend 
groot interpretaticť vermogen. waarin zij op gelukkige wijze de verschillen in visie tussen 
Hildebrand en Beets \veet te verklaren. 

De samenvatting (5. J.l) van het opstel stelde mij ietwat teleur door de al te grote lijn 
waarin het opstel vveergegeven werd. Waardevol zijn de vervolghoofdstukken over deze tekst 
,over criteria. geml'. \orm. taal personages en originaliteit, waardoor de tekst als het ware in 
verschiJlende relc\ante f~lctoren onthonden \Vordt. Maar ik mis de synthese, waardoor de loop 



van de discussie tussen de twee personages geheel duidelijk had kunnen worden. Met het vele 
bijeengebrachtc matcľiaal in de annotaties moet het mogelijk zijn het gesprek als het ware 'op 
de voeť te volgen. lk zou Jana willen uitnodigen een tweetal passages in het gesprek 
(passages naar keuze) voor nadere analyse alsnog mondeling te behandelen. 

Al constalécr ik hier en daar een zekere neiging tot omslachtigheid, dat neemt niet weg 
dat ik respect heb VOOľ de methodische vasthoudendheid, de nauwgezetheid, en de 
vindingrijkheid \\aannee .lana zich van haar taak gekweten heeft het opstel van Nicolaas 
Beets inzichtclijk tl' maken vOOľ cen hedendaags publiek. Graag ken ik het judicium zeer goed 
toe (l) aan dezc sCľiptie. 
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