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Metaal. Tijdschrift voor Leidse neerlandici 6 (2009), nr. 1, april 2009 (afscheidsnummer Ariane van Santen), 7. 

Ariane ondergronds?  

Jan Noordegraaf 

In haar recente Buitenkrachten, binnenkrachten, een boek over de Utrechtse taalkunde in de 
jaren 1979-1989, bouwt Mieke Trommelen een vergelijkingsmoment in en laat daarbij de
keuze vallen op de Universiteit van Leiden. Het hoofdstuk ‘Een Vergelijking met Leiden’ is
deels gebaseerd op vraaggesprekken met wijlen Jan W. de Vries en Ariane van Santen.
Uiteraard komt daar ook het befaamde college ter sprake waarin Ariane begin jaren zeventig
ons in het anti-generatieve Leiden de beginselen van de transformationeel-generatieve
grammatica uitlegde. Trommelen citeert een oud-student die ook ‘dabei gewesen’ is:

Op een gegeven moment, je houdt het niet voor mogelijk maar zo is het gegaan:
het eerste college bij Neerlandistiek op het gebied van de generatieve taalkunde
werd georganiseerd door Ariane van Santen, die is als student-assistente dat op
eigen houtje gaan doen; dat had een sectarisch karakter, dat moest op de
vrijdagmiddag van 4 uur tot half 6 want Stutterheim mocht niet weten dat dat
gebeurde. Er was een massale belangstelling voor: we zaten met 40 man in een
piepklein zaaltje te puffen. [...] Dat zal in 1971 geweest zijn, wat dat betreft
waren we er niet heel erg vroeg bij.   

De zaaltjes van het zogeheten ‘Instituut Nederlands’ aan het Levendaal, boven de supermarkt,
konden inderdaad aan de krappe en benauwde kant zijn. Maar wist de toenmalige hoogleraar
Nederlandse taalkunde, C.F.P. Stutterheim, er echt niets van? In het veelgelezen MB,
Mededelingenblad voor neerlandici, ‘uitgave van de studieraad nederlands te leiden’, stond in
januari 1971 een keurige aankondiging die kort genoeg is om helemaal over te tikken: 

KOLLEGE INLEIDING TRANSFORMATIONEEL GENERATIEVE GRAMMATICA

Met ingang van dinsdag 8 februari 1971 geeft Ariane van Santen een kollege
inleiding tot de transformationeel generatieve grammatica, van 14.00 uur tot
uiterlijk 16.00 uur, waarschijnlijk op het instituut op het Levendaal. Wie zich
nog niet heeft opgegeven en toch wil meedoen, stuurt een berichtje
(Apothekersdijk 26 B). Dit met het oog op een tijdens de semestervakantie toe
te sturen literatuuroverzicht.  

Overigens viel 8 februari in 1971 op een maandag. Mijn Academische agenda 1970-1971 laat
zien dat ik dit college trouw gevolgd heb; de laatste aantekening ‘TGG 2-4’ dateert van
dinsdag 25 mei 1971. 

Conclusie: Ariane behoorde tot de locale taalkundige voorhoede, maar in het Leiden van die
tijd hoefde ze daarvoor niet ondergronds te gaan. 
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