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Stellingen

behorende bij het proefschrift van Diederik Grit, örieww/ za/ïg Afoo/ïfeM : over //Vera/re
oerreMiVigert tasse/i de Ata/er/awden en 5canrf/'«av/ë, te verdedigen op 29 april 1994 aan
de Rijksuniversiteit Limburg te Maastricht.

1. De veronderstelling dat Vondel in zijn gedicht op het portret van koning Frederik
III door de Deense hofschilder Karel van Mander III afstand neemt van de door
hem niet gewaardeerde 'Hollandse' schildertrant van Van Mander, is onjuist.
[Langvik-Johannessen 1954, p. 282-284].

2. Georg Brandes' bewering dat Schack Staffeldts politieke ideeën nergens in zijn
poëzie doorklinken, is niet houdbaar. [Georg Brandes, 'Schack Staffeldt' (1892), in:
Danste D / r r , editie K0benhavn 1981, p. 16, 34-35].

3. De rol van het racisme in het denken van Frederik van Eeden heeft tot nu toe
onvoldoende aandacht gekregen.

4. Dat de kennis van het nationale literaire erfgoed bij de gemiddelde Nederlander
zoveel kleiner is dan bij de gemiddelde Deen, is mede te verklaren vanuit het feit
dat de Nederlandse literaire Gouden Eeuw renaissancistisch en de Deense Gouden
Eeuw romantisch van aard was.

5. Karakteristiek voor het verschil tussen de internationalistische instelling van de
Nederlander en de nationalistische instelling van de Deen is het feit dat enerzijds
van de Grote M/iWer /V/ns £nevt7o/?edi'e de negende druk verschenen is terwijl de
Denen de laatste halve eeuw een wetenschappelijke encyclopedie hebben moeten
ontberen; en dat anderzijds het Woorrfe«feoe/t der Neöer/anasc/ze 7aa/ na meer dan
een eeuw nog niet voltooid is, terwijl het werk aan het Orfftog over aer dan^e
Sprog binnen veertig jaar (1918-1956) werd afgesloten en inmiddels de derde druk
annex vijfdelig supplement verschijnt.

6. Het ingrijpen van de alliantie onder leiding van Verenigde Staten in de Golfcrisis
van 1990-1991 vertoont opvallende parallellen met dat van de Nederlanden, Polen
en Oostenrijk in de Sontcrisis van 1658.

Z/e



7. De fonetische weergave van de Nederlandse ui-klank als [oey] leidt in de praktijk
tot een eu-uitspraak en dient daarom in pedagogische grammatica's te worden
vervangen door de weergave [ay]. [Annie Holch Justesen, //o//a«dj)fc G/wwnafi/t,
K0benhavn 1952, p. 18; Geerte de Vries, Afater/a/i<M Grawi/na///:, K0benhavn
1977, p. 9].

8. De toenemende tendens, waarschijnlijk door overmatige aandrang tot het indrukken
van de Returntoets bij gebruikers van tekstverwerkingsprogramma's, om in lopende
tekst elke alinea te besluiten met een regel wit, ontkent een hiërarchie in alinea-
groepen en alinea's, en bemoeilijkt het inzicht in de tekststructuur. Zij is qua prin-
cipe en effect te vergelijken met de praktijk onder veel basisscholieren om elke zin
van een tekst op een nieuwe regel te beginnen.

9. Recente successen van oorspronkelijke Nederlandstalige en in het Nederlands ver-
taalde musical- en operaprodukties ontzenuwen het vooroordeel dat het Nederlands
intrinsiek ongeschikt zou zijn als operataai.

10. Door de naam van haar onderwijssysteem te spellen als 'Probleem Gestuurd Onder-
wijs' geeft de Rijksuniversiteit Limburg onbedoeld te kennen dat zij een probleem
heeft.


