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FELIX TIMMERMANS, BOERENGEBED (Adagio 12)
door
A. KEERSMAEKERS
Lid van de Academie

Wanneer Timmermans in zijn laatste levensjaren aan vrienden schreef
over zijn werk, had hij het herhaaldelijk over het herzien van oudere gedichten. Op 20 juni 1945 gewaagde hij in een brief aan Lodewijk De
Vocht van het „ opkalefateren " van gedichten uit de tijd van Er valt een
blad op mijnen hoed, dus van rond de jaren 1935-1936 ; in een brief
van januari 1946 aan Marc Edo Tralbaut schreef hij over het herzien van
„ oude gedichten van over 30 jaren ", d.w.z. van rond 1915. Uit de bewaarde documenten blijkt inderdaad, dat Timmermans in zijn laatste
tijd, 1945-1946, niet alleen nieuwe gedichten heeft geschreven, maar
ook oudere opnieuw bewerkt en sommige ervan voltooid heeft. Tot die
laatste groep behoort zijn Boerengebed.
Het gedicht roept meteen Boerenpsalm voor de geest, met boer Wortel en zijn kruislieveheer. Weliswaar staat dat kruis niet „in de velden ",
het was uiteindelijk bedoeld voor zijn graf, maar zelf had hij het „ uitgesneden en gebeeldhouwd "
Op een los blad, gescheurd uit een gewoon schrift, schreef Timmermans vier stukjes over, die later als beginstrofen in uitvoeriger gedichten werden verwerkt. Toen hij ze overschreef, beschouwde hij ze blijkbaar als voltooid: het is een zeer net duidelijk geschrift en onder elk ervan staat zijn paraaf ft (ill. 1). Twee ervan dateren waarschijnlijk uit de
vroege jaren, rond 1915, de twee andere zijn waarschijnlijk van latere
datum en een ervan verwijst duidelijk naar de tijd van Boerenpsalm, dus
1935. Het is een stukje van slechts vierregels :
Eenzaam staat het in de velden
't houten kruis, door boerenhand
uitgesneden en gebeeldhouwd
en Godvruchtig neergeplant.

Toen Timmermans opnieuw aan het schrijven van gedichten begon, in
1944-1945, moet hij gemeend hebben dat dit stukje, net als boer Wortels kruis, „nog altijd niet heelemaal of was " (p. 216 ). In die tijd
schreef hij ook het wondere verhaal Onze Lieve Heer en de Koei, dat al-
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dus begint : „ Aan een weidje, dat met pinnekensdraad was afgezet,
stond er op den weg sedert heel heel veel jaren een groote Kruisenlievenheer. Hij was mansgroot en uit hout gesneden en wit geschilderd,
met de noodige druppels bloed aan handen en voeten " (p. 61). Het
verhaal verscheen in 1945 ( Vertelsels III), maar dat is, met natuurlijk
die „ Kruisenlievenheer " , niet meer dan een mogelijk aanknopingspunt
met het hernieuwde bewerken van Boerengebed. De echte „ inspiratiebron " was ontegenzeggelijk de roman Boerenpsalm van een tiental jaren vroeger. Zoals die kruislievenheer met veel zorg en nog meer moeite
werd gebeeldhouwd en uitgesneden, zo werd ook het uitvoeriger gedicht
moeizaam voltooid. Alleszins met beter resultant. Maar het was, zoals
meestal, Lang wachten, ook zoals hij eens schreef, op de „ inspiratie " ,
die blijkbaar moeizaam hielp bij het verwoorden van wat nog kon gezegd worden.
Die weerbarstige arbeid van zoeken en proberen is te volgen op twee
bladen uit een oud schoonschriftcahier met z'n dubbele lijnen : de versozijde van het laatste blad en de binnenzijde van het omslagblad (op
de buitenzijde ervan staat de zo bekende „ tafel van vermenigvuldiging " ! ) (i11.2-3 ).
Wel kwam nu de eerste strofe zonder moeite op het papier : het was
de reeds geciteerde tekst. Of hiernaast meteen de variant voor het
tweede vers werd geschreven : door mijn zware boerenhand, is mogelijk,
maar weinig waarschijnlijk ; aan die strofe zal pas later gedokterd worden. Aan die eerste versie kunnen voordien wel andere proeven voorafgegaan zijn, maar daarvan bleef in het archief geen spoor.
De „ eerste worp " van de volgende strofen is een warreling van pogingen en „ varianten " , waaruit men het vervolg van het gedicht ziet
groeien. Alles werd in potlood neergekrabbeld, maar op een paar woorden na is de tekst toch met enige moeite „ ontcijferbaar " .
Het eerste vers van een tweede strofe kwam even vlot op het papier
als de eerste. Van het kruis ging de gedachte naar de gekruisigde, en
meteen werd de boer erbij betrokken
jezus is voor ons gestorven

maar den boer heeft hem gesteld (of: geteld)[?]

Toen stokte het schrijven om, nadat het tweede vers was doorgehaald en
met openlaten van een regel, toch tot een volledige tweede strofe te komen met Brie nieuwe verzen
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Ill. 2

5

Ill. 3

6
d'Hemel opengesteld
Hij is d'hoeder van ons leven
al ons haren zijn geteld

Hoe de dichter gezocht heeft naar een volledige tweede strofe is niet
exact na te gaan : we kunnen alleen lezen wat er op het blad staat. Naast
het doorgestreepte tweede vers schreef hij
d'Hemel weder vrij gesteld ( of: wierd)

maar ook weder/ wierd schrapte hij en verving het ( erboven ) door voor
ons ; en de hele regel werd doorgestreept. Met die „ vrijgestelde Hemel "
werd geexperimenteerd ; opzij staan van boven tot onder een twintigtal proeven, niet zonder herhalingen van toch hetzelfde : open d'Heemlen nu gesteld - d'Heemlen zijn weer vrij gesteld - Open d'Hemel weer
gesteld - d'Hemel open weer gesteld - d'Heemlen wierden, enz.,
meestal een enkele regel, een paar keren met een , vervolg " , twee regels, zoals
Wakende gaat > schnjdt

hij door de sterren

al ons haren zijn geteld

of:
waakt Hij op ons arme ziel
al ons haren zijn geteld

of:
Hij waakt op ons ziel en leven
al ons haren zijn geteld.

Dit telkens herhaalde „ slotvers " werd, kennelijk later, ook geschreven
onder de doorgestreepte tweede regel van de strofe.
Daaronder volgen nog andere pogingen om juist ( en rijmend) de gedachten te verwoorden
en Hij heeft den Hemel open
voor ons heil en ziel gesteld heil en > arme

of, blijkbaar ter vervanging van die laatste regel:
wakend, op ons ziel, gesteld

Nadien schijnt de dichter het gepaste vers ter vervanging van de tweede
regel te hebben gevonden : in een kadertje schreef hij onderaan de bladzij de

7
en wellicht ook voor het veld.

De eerste volledige versie van de tweede strofe zal dan waarschijnlijk geluid hebben :
Jezus is voor ons gestorven
en wellicht ook voor het veld.
Hi' waakt op ons ziel en le en
al ons haren zijn geteld.

Het effect van de kruisdood is vlug verwoord, in twee verzen. De twee
volgende zijn een getuigenis van Timmermans' diep vertrouwen in de
Voorzienigheid ; voor het slotvers gebruikte hij een bijbelcitaat ( Matt.
10 : 30 of Luc. 12 : 7a) ; het hood een dankbaar rijm voor het hardnekkige gesteld, dat gezien de vele proeven niet voldeed en waarvoor uiteindelijk een nieuw en meet passend vets met rijmwoord opdook. De
volledige strofe werd echter nog niet uitgeschreven.
Ook de derde strofe kwam niet vlot op het papier. Links terzijde,
dwars over de bladzijde van onder naar boven, werden enkele aanzetten ervoor genoteerd
Lijk hij op ons zielen denkt
denkt den boer op (geschrapt) nog op zijn stiel

Daarnaast, met enkele doorhalingen :
God (eerst: Jezus) zorg ook voor mijne planten
die ook (toegevoegd) 't getal der zaden kent
voor de druif (doorgehaald) en voor het koren
voor Uw H. sacrament.

Onder de eerste tekst
'k BidU Heer denkt om mijn
pla
nten
Gij die 't aantal zaden kent

en daarnaast
Gij die 't aantal zaden kent
denk aan het

waarbij dan het koren van de doorgehaalde regel voor de druif moest
aansluiten.
Dat „ aantal zaden " , dat aansluit bij dat van de sterren, herinnert
aan Boerenpsalm, waarin boer Wortel, na het avontuur met de meld en
de stier, en de redding van de kinderen, bad : , Nu weet ik dat Gij de
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zaden telt en schikt, die wij met heelder handvollen in de voren werpen, zooveel voor de vogels en zooveel voor den Boer" (p. 35 ).
De gedachte : „ druif en koren voor het H. Sacrament " had ook reeds
de Pastoor uit den Bloeyenden Wijngaerdt ( 1924 ) aan het mijmeren gebracht : "'Wonder mysterie,' murmelt hij. „ Druiven en koren Iciest God
om zijn bloed en vleesch van te maken...' " enz. (p. 132 ). Misschien
was hem die gedachte men wel ingegeven door het kleengedichtje van
Gezelle, met wiens poezie Timmermans werkelijk reeds lang vertrouwd
was
ie kander kooren zien
W
di en
en niet genk
hoe edel spijze 'et is
(II, 24)

Ook Boer Wortel had gebeden voor zijn „planten " : „Neer, doe er op
tijd wat zon en regen bij. En dan zal ik voor U het brood voor de
hostien, en het brood voor de menschen hun boterhammen, blij en fier
uit den grond halen " (p. 191 ). Op het einde van zijn dankpsalm bad
hij nog eens : „Dank tot U in het Heilig Sacrament, wiens hostie broederlijk van hetzelfde koren komt waar wij onzen boterham van eten "
(p.227).
Een nieuwe versie van de derde strofe volgde. Op het tweede blad,
de kaftbinnenzijde, staat bovenaan eerst het woordje Laten gemakkelijk
aan te vullen met : (laten) wij elkander helpen, maar dan volgt
God laat ons elkander helpen!
Gij die het aantal zaden kent,
Geef mij 't zaad, ik geef U 't koren < Vaak op mijn veld
voor uw Heilig sacrament.

Hert derde vets kwam niet gemakkelijk op het papier : er staan nog andere proeven met veld, zoals Vaak op mijn veld, Let op mijn veld,
maar bij die proeven werd alleen Geeft mij 't veld niet doorgehaald, al
gaf de dichter toch de voorkeur aan 't zaad. En naast koren werd nog
geschreven : tarwe. Met die laatste variant was een exacter woord gekozen ; bovendien werd de druif niet meet genoemd : aan druiven voor
miswijn had Wortel inderdaad niet gedacht, ze behoorden niet zo duidelijk tot zijn „ werkterrein " !
Die tekst werd reeds op de gebruikelijke wijze afgesloten met de initialen ft. Maar er volgt nog heel wat, reeds voordien of later neergekrabbeld. Daarbij is een nieuwe tweede strofe
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Jezus is voor ons gestorven
en misschien ook voor mijn veld.
Al ons haren, al de sterren
ook het zaad heeft Hij geteld.

Vooraleer echter die laatste twee verzen waren geschreven, had Timmermans met dezelfde woorden nog een viertal andere mogelijkheden met
de woorden zaad, sterren, haren, gekrabbeld en geschrapt, in, onder en
naast de eigenlijke tekst.
Ook de derde strofe was blijkbaar toch niet „ af" : boven, naast en
onder de tekst van de (nieuwe ) tweede strofe werd nog geschreven
Gij die wat (eerst: Gij die iets van) van stalstrooi kent
Geef mij 't zaad, ik geef het koren
voor Uw Heilig sacrament.

Onderaan werd ook geprobeerd met
Gij die 't needrig stalstrooi kent

dat veranderd werd in Gij die strooi en stalle.
Zo hebben we de schrijvende dichter „op de vingers gekeken " , en getracht de opeenvolgende „ fasen " to lezen. Voor de juistheid van die
volgorde durf ik de hand niet in het vuur steken, maar de waarheid ligt
zeker in de buurt. Wat op het tweede „ blad " staat werd alleszins later geschreven ; dat blijkt uit het enigszins andere geschrift, terwijl wat
op de eerste bladzijde staat de indruk geeft dat alles daarop zonder veel
tussentijd is neergekrabbeld.
Het resultaat van die „ eerste wore " van het volledige gedicht was dan
Eenzaam staat het in de velden
't houten kruis, door boerenhand,
uitgesneden en gebeeldhouwd
en godvruchtig neergeplant.
5

10

Jezus is voor ons gestorven
en misschien ook voor mijn veld.
Alons haren, al de sterren
ook het zaad heeft Hij geteld.
God laat ons elkander helpen !
Gij die wat van stalstrooi kent
geef mij 't zaad, ik geef het koren
voor Uw Heilig sacrament.
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Volkomen tevreden was de dichter niet. Bij het overschrijven in het
oudste verzamelschrift (ill. 4) was en werd er nog aan veranderd. De
eerste twee verzen werden met bijna dezelfde woorden, tinders geformuleerd en met de variant van vs. 2
't Kruis staat eenzaam in de el en
door mijn zware boerenhand,

De verandering van de woordvolgorde gaf aan het eerste vers een ritmisch veel zwaardere aanzet en met de variant van het tweede vers werd
het een „ meer persoonlijke " overweging, die aansloot bij ik geef U't
koren van de slotstrofe en die de latere titel kan verklaren. Misschien was
er (nog) een andere reden voor die verandering van het eerste vers : had
de dichter toen al het gedicht geschreven, dat eveneens begon met adjectief en werkwoord : Zwart staat het kruis op 't avondrood? Dat zou
ook in Adagio worden opgenomen, maar werd ten slotte weggelaten.
De laatste twee verzen van de tweede strofe luidden in dit afschrift
eerst
Al ons haren, ook de sterren ,
ook het zaad heeft Hij geteld.

Die werden doorgehaald en vervangen door
met ons haren en de sterren
heeft Hij ook het zaad geteld.

Daarmee was althans een ook weggewerkt, wat wellicht de bedoeling is
geweest. Ook het tweede vers van de derde strofe werd „ verbeterd "
Gij die 't strooi niet hebt miskend

(met correctie van het foute mi skent), en in het derde vers werd het
koren geschrapt en vervangen door de tarwe, een mogelijkheid die reeds
voorkwam in de eerste „ worp ". De fout mi skent was aangewezen door
een onbekende lector, ook de dialectvorm strooi. Maar dat was waarschijnlijk op een ander afschrift gebeurd. Er bestaan nl. nog twee kopieen met die fout en met het ( betere ) hernemen van al in de aanzet
van de laatste verzen van de tweede strofe
Al ons haren, en de sterren,
ook het zaad heeft Hij geteld.

Beide afschriften hebben echter ook een lichtelijk veranderd slotvers
van Uw Heiligst Sacrament.
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Ill. 4

Op het tweede van die afschriften werd het foute miskent gecorrigeerd
en de superlatief in het slotvers doorgehaald (ill. 5 ). Met die correcties
werd het opnieuw overgeschreven.
Nog vier andere afschriften bleven in het archief bewaard en in maart
1946 ontving ook Lodewijk De Vocht de tekst. Al deze afschriften kregen een titel, Boerengebed. Daarmee was het gedicht „ af". De dichter
schreef het over in de „ bloemlezing" die hij uit de geplande bundel
Adagio samenlas voor de naamdag van zijn vrouw, 15 augustus 1946
(i11.6):
O
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Boerengebed
't Kruis staat eenzaam in de velden,
door mijn zware boerenhand
uitgesneden en gebeeldhouwd
engodvruchtig neergeplant.
5

10

Jezus is voor onsgestorven
en misschien ookvoor mijn veld.
Al onz' haren, en de sterren,
ook het zaad het Hi' geteld.
Heer, laat ons elkander helpen!
Gij, die 't strooi niet hebt miskend,
geef mij 't zaad, ik geef de tarwe
voor Uw Heilig sacrament.
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Boerengebed verscheen in het wintermaandnummer ( december) 1946
van het nieuwe tijdschrift Golfflag (p. 296 ). Het verschilt van de zopas
geciteerde tekst alleen met enkele leestekens en met een „ vemederlandsing " : stroo i.p.v. strooi. Misschien was het toezenden van het gedicht
de reactie geweest op een brief van Jowan de Kever, die op 24 november
1946 Timmermans verzocht om „ een kerstgedicht voor het tijdschrift
Golfflag" (1 ). Een kerstgedicht was het dan wel niet geworden. En onmogelijk is niet, dat Timmermans ten slotte toch, op aanraden van
Westerlinck, stroo schreef zoals de onbekende lector al had aangewezen.
Of de dichter het tijdschriftnummer nog gezien heeft, is onzeker. Het
volgende nummer, het laatste van de eerste jaargang, „Louw- en Sprokkelmaand 1947 " was gewijd aan een In Memoriam Felix Timmermans.
De tekst, zoals hij in Adagio werd opgenomen, verschilt ook alleen inzoverre van de in het archief bewaarde originelen, dat enkele leestekens
niet dezelfde zijn en dat stroo ook daar het dialectische strooi heeft vervangen ; inzake leestekens stemt het ook niet overeen met de publikatie in Golfslag. Misschien is het niet overbodig, erop te wijzen dat Felix Timmermans weinig aandacht schonk aan o.a. de interpunctie.

Duidelijk is dat Timmermans bij het schrijven van dit Boerengebeddacht aan zijn boer Wortel. Voor elke strofe is in de roman reeds de essentiele gedachte uitgesproken : het , beeldhouwen " van de kruislievebeer, de getelde zaden door God aan de boer gegund, de wederdienst
van de boer : de hostie wordt van zijn tarwe gemaakt. Mettertijd was dan
een gebed gegroeid, waarvan de aanhef reeds jaren klaar lag (in eerste
geut). Bij het hernemen, het „ opkalefateren ", werd het een moeizaam
zoeken, beluisteren en hernieuwd proberen, tot het een passend, vroom
slot kreeg. Dat de aanvankelijke aanhef werd gewijzigd is mede te verklaren door de gedachte aan boer Wortel, ook al had zijn kruislieveheer
geen plaats gekregen „ in de velden" ; door de wijzigingen werd het een

(1 ) J. de Ceulaer, Kroniek, blz. 187.
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meet gewone mededeling, een eenvoudiger begin van een simpel „ boerengebed", waarin die boer niet alleen zijn rotsvast Godsvertrouwen uitspreekt, maar ook zijn besef van eigenwaarde, van zijn hoge tack in het
aardse bestel. Zo had Timmermans zijn boer Wortel gezien (2).

(2) Voor de vriendelijke toelating de handschriften te reproduceren dank ik
graag de huidige eigenaar, Dr. D. Baestaens.

VERDRONGEN BEELDSPRAAK IN GEZELLES HOSTIEBLOMMEN
(8.1.1897)
door
Christine D'HAEN
Lid van de Academie

De verschillende stadia van een handschrift kunnen, door de correcties,
laten zien of en hoe het gedicht evolueert van „minder goed " naar
„ beter ", of omgekeerd.
We moeten daartoe eerst en voor alles goed lezen, juist ontcijferen.
Dan moeten we hypotheses opstellen over de volgorde van de correcties.
En dan moeten we vragen stellen over het waarom van de correcties. De
vrucht is inzicht in de Stijl van de auteur.
In dit opstel wil ik aantonen dat in het hs. van Hostieblommen beelden weggewerkt worden om het gedicht homogener to maken. In Gezelles stijlkeuze betekent „ homogener " „ beter ". Toch slaagt hij daar
niet helemaal in.
Ten tweede : er wordt een compromitterend beeld verdrongen. En
ten derde : er gaat een finale uitspraak verloren.
Van Hostieblommen zijn in het Gm archief twee hsn bewaard. (het
gedicht in Rijmsnoer I, Boets IV 192 ; de hsn geclassificeerd bij Rs I

149 ). Het zijn allebei nethsn, van I ontbreekt het centrale deel. II bevat
weinig correctie, maar wel 1 betekenisvolle. Ik geef slechts de relevante
regels. Merk op hoe G nog in nethsn vele aarzelingen heeft !
HS I
10

11
verso
19

20

dun van stamme en lang van lijve,
rad
ringsom als een wiel gedaan,

Hostieblommen, schiere en schoone
speeken
staan uw' twintig lipkes net

(2)

21

17

foftdofn-uwen-hais
als een witte raderkroone
als een witte maagden

22
om

23

24

25

ernmentena-uw-hert gez et ;
blinkende op uw hoofd

Sic

lange dagen
menigvuldig, zijt ge en kragen
net gestreken witte kragen
witte kragcn
zie 'k u dragen
zie 'k u dragen
lange dagen
lange dagen,

Hs II
20
23
24

nopkes
staan uw twintig lipkes, net
gladgeglimde spaansche kragen
zie 'k u dragen,

Een bloem bestaat uit : een kelk, met kelkblaadjes of sepalen ; een
kroon, met kroonblaadjes of petalen ; meeldraden (het m. principe),
met bovenaan helmknoppen met stuifmeel of pollen ; en een stamper
(het v. principe) met bovenaan een Stempel.
De „ hostieblom " is een margriet, Chrysanthemum Leucanthemum
L.
Een margriet is een composiet.
Bij een composiet zijn de kroonblaadjes feitelijk zelf bloemen, en het
middenste geel bestaat niet uit meeldraden maar ook weer zelf uit bloemen. Er bestaan allerlei vormen van vergroeiing. De binnenste gele
bloempjes hebben vaak nog meeldraden in zich.
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De dichter heeft problemen, als hij de kroonblaadjes met iets wil vergelijken.
Hij vergelijkt ze met 1. een oriel of een rad met speeken (spaken)
2. lipkes
3. een raderkroon, een maagdenkroon
4. gestreken Witte kragen of gladgeglimde spaanse
kragen
5. nopkes
Die dingen staan 1. rondom het hert
2. rondom de hals
3. op/om het hoofd
Daaruit heeft hij gekozen
1. het rad
2. de lipkes > nopkes
3. de maagdenkroon
4. gladgeglimde spaanse kragen
en 5. om het hoofd
Weggevallen zijn de spaken
de lipkes rond het hen
de hals
de kroon rond het hert

Het beeld van de spaken was niet bruikbaar bij een bloem.
Lippen rondom een hart kon niet aanvaard worden.
Lippen rondom een hals waren nog onmogelijker.
Een kroon rond het hart kon ook niet.
Tenslotte zijn het de lipkes zelf die vervangen worden : het worden
nu nopkes. En nu beginners de moeilijkheden. Wat zijn nopkes ? Boets
zegt : priempjes, kroonblaadjes.

Met dank aan Madeleine Bossier , biologe, die hier mijn botanische onwetendheid to hulp kwam.

Nop
WNT : wsch. verwant met Knop en met knoop.
(ook) oneffenheid, knoop, propje, pluis, vlokje (vooral op weefsel) (ook) helmknop ( en hier wordt deze tekst van G als voorbeeld gegeven).
De nopkes zijn als een witte maagdenkrone om het hoofd gezet (I
20, 21, 22 ). Hoe zouden die dan, het WNT ten spijt, helmknoppen
kunnen zijn ? Die zijn noch wit noch om het hoofd gezet. Het moeten inderdaad de kroonblaadjes zijn (maar het woord betekent niet
kroonblaadjes).
Excursie
Gezelle verklaart zelf, in zijn woordenlijst bij Rijmsnoer, Nopke (met
p. en r. ) op mysterieuze wijze als stootken, aanponingsken, een van de
betekenissen van het WNT (ww. nopen ). Zou die verklaring een zin
kunnen opleveren ?
Volgens Boets' Compendium komt nop alleen in Hostieblommen
voor : G heeft dit woord maar eenmaal gebruikt.
Volgens R. Beelaert gebruikte zijn moeder to Gent het woord „nopkes " voor kleine dotjes (stukjes wol of kleine strikjes of knoopjes) die
op een rij aangebracht werden ter versiering van b y . een jurk. Het woord
is niet in die betekenis geboekt (bij mijn weten ). Ze had het wsch. van
haar Nederlandse familie, want die klank o bestaat niet in het Gents).
Besluit
Daar nopkes de vervanger is van spaken, daar de Nederlandse Larousse spreekt van /intbloemen ( s.v. margriet ), stel ik de interpretatie
voor : de kroonblaadjes zien emit als vlokjes, witte pluisjes, ( dotjes,
toetsen als met een penseel en verf aangebracht ). ( zouden lipkes geen
likjes zijn ? )
Paul Claes heeft een andere oplossing. Voor hem is nopkes = knopkes, gezien de in het WNT vermelde verwantschap. Daar de witte
kroonblaadjes eigenlijk bloemen zijn, zou die optie de juiste kunnen
zijn. Hij moet dat zelf maar Bens argumenteren.
Tenslotte heeft de dichter ook gekozen voor de maagdenkroon om
het hoofd. Wat is het hoofd ?
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Paradigmatisch vervangt het hats en hert. Hats is het bovenste deel
van de Stengel, hert zou het centrale gele ronde deel moeten zijn.
Hoofd zou ook dat centrale gele deel moeten zijn, waarrond de kroonblaadjes staan.
Maar waar draagt die bloem dan die gladgeglimde spaanse kragen ?
Een mogelijke lezing is, dat de maagdenkroon, zelf al een vergelijking,
nu vergeleken wordt met een spaanse kraag.
witte bloemblaadjes = kroon = nopkes = kraag
Die nieuwe vergelijking is niet erg gelukkig. Ze is, denk ik, een overblijfsel van het weggewerkte idee „ hals ". Maar we kunnen het fijner
zien.
De dichter ziet de kroon om het hoofd. Tegelijk ziet hij spaanse kragen rond de, nu niet genoemde, hals. Want zit die witte rand niet eigenlijk vast aan het hele bovenste stuk van de Stengel, de hals ? De
dichter zou dus twee dingen in een zien, en die interpretatie wordt
gesteund door de zin : zie 'k u dragen, en door het weggevallen menigvu/dig. De margriet heeft trouwens een dubbele witte kroon.
Boets verklaart spaanse kragen als het snort kragen dat men op
Spaanse portretten, i.c. bij Greco, kan zien : hoogopstaand, rond, en
met vele „pijpen " ; die staan inderdaad om het hoofd, het hoofd is er
helemaal door omgeven en erin gevat. Slecht is het beeld dus niet, want
die kraag ( "Fraise " genoemd) lijkt van ver wel op een margrietenkrans.
Helemaal goed is het ook niet, want het hoofd zit toch nog sterk apart,
te sterk voor het gele deel van de margriet.
Vreemd is ook dat het woord hostie geen enkele associatie oproept in
het gedicht ( buiten het neutrale God den Heer gewijd).
De dichter had graag die zinnelijke lipkes rondom het zinnelijk hert
gezet — lippen rondom een hart was een te zinnelijk concetto. Dit
beeld heeft hij gecensureerd.
Van de andere, confuse, beelden heeft hij afstand gedaan omwille
van een homogeen beeld.
Er staat nu een witte maagdenkroon om het hoofd ; het gedicht is onschuldig en vlak geworden, behalve het ene extatische centrale deel,
waar de dichter, „ neergestopen " voor de bloem blijft staan, haar
toespreekt, in haar „rekwijd open" knop kijkt, „ zonder doek of deksel
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om". Dit deel is, denk ik, een overblijfsel van de eerste vervoering, toen
hij lipjes rondom een hart zag. Misschien merkwaardig, dat hij in een
bloem kijkt die Been duidelijke meeldraden en stamper vertoont.
Terloops : G spelt als meervoud van knop : knopen, zoals R. van
Sint Jan signaleert par. 72 : dit zou wijzen op een Brugs monoftonge
uitspraak. Die vorm staat niet in het WNT.
Nog een laatste nuance is weggevallen.
In hs I stond, dat de bloem een half jaar bloeit, maar
voor de dichter best een heel jaar welkom was (4 termen):
26
27

maanden, 't halve, en mij voorwaar,
willekomme et gansche jaar.

Dacht G dat dit voor zijn lezers te moeilijk was ? In elk geval, na een
aantal ratures reduceerde hij dit tot de bleke finale
26
27

Lange maanden, hier en daar
willekom mij, heel het jaar !

Zodat wij moeten besluiten, dat verbeteringen niet altijd een gedicht
verbeteren.
1980 - 95

Collega M. Janssens merkt terecht op dat „ verdrongen " een te ideologische term is, die ik bovendien niet kan staven „ Verdringen " is een
onbewuste daad. „Weggewerkte beeldspraak " zou idd. beter zijn.
Collega 0. Leys wijst op de functie van schier. Dit woord betekent wit
en het hele gedicht staat aldus in het teken van de blinkende witheid.
De „ Hostie " zou dan in die witheid verbeeld worden.

(7)
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Correcties en addenda bij Gezelles „Visch"
(VM 1992, 1)
Met Piet Couttenier werd het hs nog eens gelezen op 10/2/94. Hij
las, terecht, le kolom r 7 zuiverst (met ongestipte i) i.p.v. zunnestlen;
en 2e kolom r 3 gevisselte i.p.v. gevischte.
Paul Claes leverde als verklaring voor wal : breede watergracht rond
eene hofstede of rond een stuk land (Loguela). Voor wanoogde suggereert hij ook : met monsterlijke ogen (cfr. wanstaltig), of : zo groot als
een wan ? Komt houden verklaart hij als een soort futurum : geleidelijk
aan bevatten. Juist.
K. Porteman schreef 2/93 nog : In de Mundus symbolicus van Ph.
Picinelli zijn vissen het symbool van de onnozele kinderen (Santi Innocenti ). Ze kunnen ook staan voor de Solitudo Vera : „Pisces inter consuetas oceani turbas assiduo tranquilli ac taciturni vivant, unde lemma
: Inter strepentia silens" .
Twee eigenschappen van de Vis in het finale visgedicht zijn hiermee
verbonden : de onnozelheid en de zwijgzaamheid.
Addendum bij
De levens van Gezelle
(VM 1994, 1)

An De Vos signaleert uit Gs brief aan F. de Cort 21-10-62 : „en al
de schoonheden van den dichterlijken Calvarie heuvel verstaat men nauwelijks nog ! " (Gezelliana II, 23, 1971, R.F. Lissens).
Met dank aan Dr. Nienke Bakker voor noodzakelijke informatie in
verband met Gezelles Woordentas.

BIJ DE 175ste GEBOORTEDAG VAN MULTATULI (1820-1887 )
door
Marcel JANSSENS
Lid van de Academie

Waarde Multatuli,
Gij zijt nu al meer dan een eeuw niet dood. Gij leeft. De uitgave van
uw Volledige werken, werd zopas, ter gelegenheid van uw 175ste geboortedag, afgesloten met de vijfentwintigste band , 19.500 bladzijden
dundruk, zoveel kostbaars hebt gij, de eerste full-time-schrijver uit onze
moderne letteren, bijeengepend. Vooral brieven, brieven over uw aanvallen van duizeligheid en uw schuldeisers, maar ook over uw hoogmoed
die gij hoge moed noemde, en over uw vrijheid-in-vrijmoedigheid waar
wij ons nog aan warmen. Van uw Havelaar, die wij van de schoolbanken of al lezen en herlezen, moeten nu een tiental verschillende edities
op de markt zijn, wat van geen enkel ander Nederlands boek gezegd
kan worden. Van hoeveel romans uit de Nederlandse letterkunde bezitten wij een historische tekst-kritische editie ? Van geen vijf? Maar uw
Havelaar is erbij ! Uw Havelaar zit nu ook al in de serie Compact Books,
verkorte uitgaven van meesterwerken der wereldliteratuur van een kleine
honderd pagina's, die men in een uurtje of zo vlug uit kan lezen en
waar men desnoods ook nog wat in kan zappen. Daarin vind ik : Eline

Vere, Therese Raquin en Lady Chatterley's Lover. Ik vind dat evenwel
jammer : de Havelaar in een uurtje uit. Ik vind dat vooral jammer voor
Lady Chatterley, op een uur klaar met haar lover ! Toen men u vroeg of
gij in Leiden gestudeerd hadt, hebt gij geantwoord : Nee, maar in Leiden studeert men in mij. Ja, en in Utrecht ook, en in Amsterdam en
Leuven, en in Texas en Potchefstroom. Tot in Djakarta toe, waar Binds
de viering van de honderdste verjaring van uw overlijden in 1987, de
hele Havelaar in het Bahasa-Indonesia verkrijgbaar is. Gij hebt in Djakarta niet het aureool van de antikolonialistische vrijheidsstrijder gedragen, maar het is op de archipel niet meer verboden uw Havelaar helemaal to lezen. Fons Rademakers' verfilming van dat boek, een tijdlang
gebannen, heeft er eindelijk ontelbaren kunnen boeien.
Gij leeft voort onder uw Multatulianen, uw freaks, de devoten van
een sekte die u vereren als hun Bahwan. In Gent ontstond vorige eeuw
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een Multatuli-kring van vrij denkende lieden die zich op uw gezag beriepen en zich Multatulisten noemden. Gij hebt een Museum en een
Genootschap en een Kroniek. Daar kunnen alleen de weinige Groten
uit onze letterkunde op Bogen. Een rechtgelovige Multatuli-freak is zeker Willem-Frederik Hermans geweest, die zich in zijn boek Malle Hugo
maar weer eens optrok aan u, zowel aan uw literair prestige als aan uw
grimmige nijdasserij. Gij zijt een gedroomd patroon voor averechtse polemisten, doordrammers en gelijkhebbers ( 1 ). Voor iemand als W.F.
Hermans, maar evengoed voor diens erfvijand, Hugo Brandt Corstius.
Wie in Nederland zijn pen in vitriool wil dopen, moet bij u in de leer.
Er werden gedenkstenen gemetseld in de gevel van uw geboortehuis
in nummer 20 van de Korsjespoortsteeg in Amsterdam en op de hoek
van de Arenbergstraat te Brussel, waar gij in het nu verdwenen Cafe Au
Prince Belge uw Havelaar hebt zitten voltooien. (In onze gedenksteen
staan helaas twee schrijffouten. ) Uw sterfhuis in Nieder-Ingelheim am
Rhein is nu het niet zo goed befaamde Hotel Multatuli ; in de buurt van
een Amerikaanse militaire basis gelegen, riskeerde het ooit een 'Absteigungsquartier bezw. Bordell' te worden ; Garmt Stuiveling, voorzitter
van het Multatuli-Genootschap heeft dat nog trachten te verhinderen
door er een Nederlands cultureel centrum van te maken met subsidies
van officiele en prive sponsors. Tevergeefs. Ten einde raad lanceerde het
Multatuli-Genootschap een oproep in de kranten, ondersteund door een
radiopraatje van Garmt Stuiveling. Opbrengst van de campagne : een
anonieme gift van vijf gulden, plus tien gulden van de Vrijzinnige
Radio-omroep. Ook het onophoudelijke gebedel voor sponsoring van de
eerste delen van uw Volledige Werken heeft Stuiveling bijna de wanhoop nabij gebracht. Hij verzocht koningin Juliana en koning Boudewijn om in te tekenen op de luxe-editie. Zij deden dat ieder voor een
exemplaar ; Soekarno van Indonesie tekende meteen in voor zeven.
En (le ombouw van uw geboortehuis tot Multatuli Museum heeft uw
'executeur testamentaire' , Garmt Stuiveling, ook grijze haren bezorgd.
Een schoenmaker, die de benedenverdieping van het pand om zo te
zeggen had gekraakt, kon maar in 1963 uitgedreven worden. Het was
inderdaad te voorzien, dat gij uw geestelijke nazaten met geldzorgen op
zoudt zadelen.

(1 ) Cf. Sus van Elzen, Een deksels monument, in: Knack, 12 april 1995, p.
101-102.
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Tientallen plantsoenen, lanen, hoven, straten, pleinen werden naar
u of naar Douwes Dekker, Max Havelaar of Woutertje Pieterse genoemd, al hebben christelijke fracties in de gemeenteraad van Veenendaal ooit wel geweigerd een flatgebouw naar u te noemen, omdat men
een flatgebouw niet de naam van een godsloochenaar kan geven (2).
En de belangrijkste straat die uw naam draagt, ligt in Rangkas-Betoeng,
de hoofdplaats van 't Lebakse, waar uw misere en uw glorie begonnen
de Djalan Multatuli bij het erf van Max Havelaar met die slangen in de
ruin en het ravijn daarachter, waarlangs de klagers 's nachts omhoogkropen naar u toe. In de Hortus Bulborum van Keukenhof in Lisse staat
een Multatuli-tulp te pronken. In 1987 werd voor het eerst in Nederland een postzegel met uw beeltenis uitgegeven, want tot dan toe was
het niet geoorloofd dat een eerbaar Nederlander het achterste van een
atheist zou likken. Er wordt ten bate van de Derde Wereld een koffie
verkocht die de naam van uw meest gevierde held draagt. Uw faam
stijgt op uit onze kop ochtendkoffie.
En nochtans heb ik op 13 april 1994 op BRTN-1 in het programma
Op de koop toe met een krop in de keel zitten kijken naar een evaluatie van de Max Havelaar-koffie, die gepromoot wordt door de Stichting
Max Havelaar, de keurmerkorganisatie voor eerlijke koffie uit de Derde
Wereld. Van een cult-object op de markt gesproken ! De naam van uw
romanheld als merknaam van een Europese promotionele organisatie en
van het object zelf op de markt : koffie. Eindelijk, zo deelt de tien jaar
oude Stichting mee, krijgen de producenten in de Derde Wereld een
eerlijke prijs voor hun waar. 'En de Westerse branders die hun pakjes
koffie met het keurmerk willen tooien, hoeven niet langer een supplement bovenop de -tot voor kort veel te lage- marktprijs te betalen' (3).
De koffieprijs is de laatste maanden gevoelig gestegen op de internationale markt als gevolg van de ongewoon lage temperaturen die in het
zuiden van Brazilie de oogst vernielden. Daar hebben andere koffietelers,de Indiaanse boeren in Mexico, bij voorbeeld, van kunnen profiteren. Goed, goed, zou ik zeggen, alles goed, de Mexicaan wordt mishandeld, en we betalen graag iets meer voor een bakje troost, al is de Ha-

(2) Atte Jongstra, De Multatulianen. 125 jaar Multatuli-verering en Multatulihulde. Bij het 75-jarig jubileum van het Multatuli Genootschap. Amsterdam, Uitgeverij Joost Nijsen 1985, p. 240.
(3) Pol van Mossevelde, Max Havelaar gelukkig met stijging koffieprijs, in: De
Standaard, 18-08-1994.

velaarkoffie in ons land maar goed voor een procentje van alle koffieverbruik in ons land. Maar wat zag ik op de nationale zender ? Getest
op zijn microbiologische kwaliteit, zijn smaak en de verhouding prijskwaliteit, valt de Max Havelaarkoffie inderdaad veel duurder uit, maar
zeker niet beter. Ik heb van in mijn fauteuil de man in de studio luidkeels van antwoord gediend, maar hij sloeg daar geen aandacht op.
In elk geval kunt gij trots zijn op dat cult-object. Er schieten mij nu
geen andere voorbeelden te binnen, maar ik ken op de markt geen
Couperus-deodorant, geen Walschap-aspirine en geen LaarmansEdammer. Uw ultieme wrack op de kruideniers van de Lauriergracht, de
makelaars in koffie, is de koffie. Il faut le faire !
Ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van uw geboorte in
1920 schreef de Haagse krant Residentiebode smalend : 'Straks volgen
er Multatuli-sigaren, -bonbons, -lucifers en meer van die dingen, Welke
in staat zijn een gehuldigde het heele yolk te laten verveelen' (4). Inderdaad, de krant Het Groningsche Volk adverteert in die tijd een sigaar, met name De Zaaier, die de arbeiders roken bij het lezen van hun
krant, en de Tabak- en de Sigarenfabriek 'De pionier' uit Groningen
biedt het merk Multatuli/Max Havelaar/Vorstenschool/Ideeen can, tesamen met de slogan 'Steunt de Socialistische Productieve Associatie' (5 ). Koffie tot daar, maar sigaren... Het moest ervan komen. En
voor het goede socialistische doel.
Onlangs las ik in het hoofdartikel van een Vlaamse kwaliteitskrant onder de titel 'De duinen van Lebak' een citaat uit de Rede tot de
hoofden uit uw Havelaar. 'Ilc ben zeer blij geroepen te zijn in Bantam
Kidoel' , en zo, en 'Want niet in het snijden van de padie is de
vreugde' , en zo (De Standaard, 21 november 1994 ). Hoeveel percent
Vlamingen heeft die tekst niet op de schoolbanken leren kennen ? Journalisten gebruiken hem in verband met de zorg van onze ministers van.
Milieu en Ruimtelijke Ordening voor duinenreservaten, het Mestaktieplan en meer van dat fraais. Gij zit in de retoriek van onze geijkte frazen en in onze geesten. Lebak is een metafoor, of een symbool voor
rechtschapen beleid. Duinen in Lebak, kom nou, maar 'De duinen van
Lebak', dat herkennen velen als een signaal, zoals 'Saidjah's vader, die
een buffel had', of dat dorp dat door de Nederlanders veroverd werd
'en dies in brand stond'.
(4) Atte Jongstra, o.c., p. 175.
(5) Atte Jongstra, o.c., p. 177.
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Gij leeft !
Wij weten het, gij hadt salpeter in uw bloed, zoals een van uw vrienden zei. Gij waart zelfingenomen, gij hingt graag de vrijgevige Rodolphe uit, gij stelde uzelf graag op de voorgrond, het streelde uw trots
een 'air protecteur' te mogen aannemen. Ten aanzien van Tine, van uw
Fancy en andere acme schepsels die hun hand naar u uitstaken, in Brussel of in Wiesbaden, en ten aanzien van de Javaan, uitgezogen in naam
van de Koning. 't Is waar, gij moest de Kappelmannen niet op de voorgrond stellen, noch de Droogstoppels, de Wawelaars en de Slijmeringen. Zulke lieden konden niet verdragen dat gij opgevlogen zijt als een
zeemeeuw, terwijl dat ongedierte, zoals gij gezegd hebt, al de moeite
van de wereld had om zich in de modder van zijn eigenwaan niet te

miskruipen. Toen de Vlaamse literatuur rond 1900 uit haar provincialistische lethargie moest worden opgewekt, stelde August Vermeylen, die
om 'more brains' vroeg, u als 'grijze arend' tot voorbeeld. De klaarziende man bezigde een metafoor die biezonder goed bij u past. Waart
gij met uw vleugelbreedte van een albatros te groot voor het dek waar
de schijnheilige Kappelmannen u op konden tergen en vernederen ?
Wat waren de Multatulianen blij, dat zij als colibries verborgen onder
uw vleugels met u op konden stijgen ( 6) !
Willem-Frederik Hermans, die, zoals gij weet, altijd gelijk heeft,
schreef in zijn boek De raadselachtige Multatufi: 'In geldzaken was
Dekker een verkwister, in amoureuse zaken een verzamelaar'. Hij heeft
dat vrouwelijk gevolg van u met sadistische hang naar volledigheid beschreven. Gij hebt uw Havelaar opgedragen 'Aan de diep vereerde nagedachtenis van Everdine Huberte Baronnesse van Wijnbergen, der
trouwe gade, der heldhaftige liefdevolle moeder, der edele vrouw'. Uw
zoon Edu, de kleine Max uit de Havelaar, verklaarde op 5 maart 1908
(hij was toen 54 jaar oud): 'De opdracht van het boek Max Havelaar
aan mijne moeder is een ware infamie' , en heeft volgehouden 'dat de
heer Eduard Douwes Dekker, als echtgenoot van zijn eerste vrouw en als
vader van zijn kinderen, een 'ellendeling' was'. Ach ja, de doorbrave
Tine heeft evenveel gedragen als gij, omdat zij te klein was voor u.
't Is waar, gij hebt uw superieuren gepasseerd in de Lebak-affaire. Gij
kende naar het schijnt de adat niet. En Eddy du Perron kwam terug uit
Rangkas-Betoeng met de boodschap : sorry, maar dat ravijn achter Havelaars elf bestaat niet. a ben dat zelf ook gaan bekijken en moet helaas
Du Perron gelijk geven. Het spijt me, achter uw erf in Rangkas-Betoeng
ligt geen ravijn. En de klagers die langs daar 's nachts tot bij u kwamen,
hebt gij niet verstaan. Gij verstondt geen Javaans, hoogstens een mondje
laag-Maleis. En die nachtelijke inspectietochten te paard in een gebied
overzompt met sawah's, nee, daar is niemand ingelopen. Ze hebben u
daarmee achteraf om de oxen geslagen, roepende : hij hangt de martelaar uit, hij stelt zich leugenachtig op de voorgrond. 't Is waar, gij bedelde graag om klandizie voor uw martelarij. Gij moest altijd in de bres
springen voor een verontrechte of een sukkelaar. Toen op een zondagochtend het petje van een Joods jongetje in een Amsterdamse gracht
waaide, zijt gij dat nagesprongen en hebt gij dat ding, uw harden schurend tegen de muur, naarboven gehaald, terwijl gij de omstaanders uit-

(6) Atte Jongstra, o.c., p. 120.
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nodigend bekeekt met in uw blik de vraag : 'Ziet gij mij niet, gij ?' ...
Ecce homo Havelaar, zou ik nu zeggen. En ik geloof ook het verhaal dat
gij het in december 1865 in een Amsterdamse schouwburg eens krachtdadig hebt opgenomen voor een uitgejouwde actrice en een man een
geweldige klap hebt toegediend, waarna gij, vooruitlopend op een gerechtelijke veroordeling, met Mimi ijlings naar Duitsland zijt vertrokken. Gij zegde dat er maar een pad leidt ten hemel : Golgotha, en dat
wie er wil komen langs een andere weg, een infame smokkelaar is. Zo
waart gij, gij hebt uzelf niet kunnen uitvinden. Hadt gij die zendelingendrift sours van uw moeder ?
Al uw onhebbelijkheden flitsten mij weer door de geest, toen ik zoveel onfraais, maar allicht zoveel treffends over u zat te lezen in Heren
van de thee van Hella S. Haasse (Amsterdam, Querido, 1994 ). Langs
Tine, een nicht van de Kerkhovens over wie die familiekroniek handelt,
waart gij nog een aangetrouwde neef van die theeplanters. Toen gij met
Tine in Nederland waart, zijt gij vaak bij de familie Kerkhoven op bezoek geweest, maar ze hebben u vooral in de kolonie meegemaakt. Gij
hadt zowaar een volgeling in die familie, maar veel meer afbrekers en
kritikasters. Liberalen met een radicaal tintje, zo wordt daar gezegd, die
niet geplaagd werden 'door overmatig groot inzicht in de stand van zaken' in Indie, beriepen zich op uw ideeen, terwiji gij `allesbehalve liberaal' dacht ( 7). Iemand die van mening was dat gij zo `gloeiend'
schreeft, zoals in uw Havelaar, kreeg te horen, dat gij uw thema en uw
verhalen gejat hebt van dominee van Hoevell, die twintig jaar voor u de
vinger op de wonde legde. Die man was een martelaar voor de goede
zaak, maar Dekker niet. Een meeslepend spreker waart gij wel, maar
voor de ambtenarij deugde gij niet. En voor het werk op een plantage
evenmin. Gij kwaamt met Tine vaak bij de Kerkhovens op de Parakan
Salak logeren en bij die gelegenheden vlaste gij op een aanstelling bij
hen of met hun hulp op een andere onderneming, omdat gij uit de
ambtenarenboel weg Wilde. Maar luister eens wat de Kerkhovens over
u zegden : `Hij verwachtte toen van ons een soort brevet van bekwaamheid. Hij geloofde dat wij hem tegenwerkten. Maar de kwestie was dat
wij hem niet wilden steunen in ondeugdelijke plannen. Hij had geen
flauw benul van cultures of van zaken doen. Die man was totaal ongeschikt voor het leven op een plantage. Wij konden in die tijd best wat

(7) Hella S. Haasse, Heren van de thee. Roman. Amsterdam, Querido, 1994,
p. 38-39.
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hulp gebruiken op Parakan Salak, maar denk niet dat mijnheer een
hand uitstak. Hij wandelde rond met de dames, of zat in een boek te
lezen, het bedrijf interesseerde hem geen moer. Maar 't is waar, ik ben
min of meer, met hem bevriend geweest, totdat ik zag hoe hij nicht
Tine behandelde. Al die mooie praatjes ! Het was hem om geld te doen.
Hij heeft jarenlang gedacht dat zij nog een erfenis te wachten had.
Vraag maar eens aan je ooms en tantes hoe hij bij de familie kwam bedelen en klaplopen, toen zij voor de eerste keer met verlof waren' (8).
Die Kerkhovens noemden u een amusante man, maar ook een fantast,
een charlatan, en gij logeerde als grandseigneur in een duur hotel, maar
als het op betalen aankwam was zogenaamd uw portefeuille gestolen.
Oude tantes hebben u een Oink bedrag geleend maar nooit iets teruggekregen. Kortom, het liep met u de spuigaten uit : gij hebt vrouw en
kinderen aan hun lot overgelaten, reisde rond met uw maitresse, hieldt
lezingen en poseerde als de held van de Javanen, zogezegd...
Gij hebt de Javanen een paradijs beloofd, maar het welzijn van de inlander was voor u maar een uithangbord, want gij waart volgens de
Kerkhovens alleen belust op sensatie en schandaal. Gij waart een charmeur, een ijdeltuit die met de dochters Kerkhoven flirtte terwijl nicht
Tine erbij stond. Alle meisjes moesten je 'adoreren', ja een heel legioen ! Gij hebt Tine met je 'flux de bouche' altijd weer kunnen overpraten, zij was je slaafs onderdanig (9)
jongelui, zoals Karel, een lid van de familie Kerkhoven, hebben met
u onoordeelkundig gedweept. Ze hingen zoals gij de 'Rodolphe' uit, zoals die held uit een Franse roman waar gij op Parakan Salak over kwaamt
vertellen, die weldoener, ware mensenvriend en beschermer van armen
en verdrukten. Ja, beschermer van verdrukten, of Wilde gij niet liever
`keizer van Insulinde' worden, zo wordt onder de Kerkhovens stellig beweerd ( 1 °) ? Kortom, gij waart voor die heren van de thee maar een
zielig figuur...
Maar al hebt gij de inlandse hoofden op West Java niet volgens de
adat met het verschuldigde respect en begrip behandeld, gij hadt bij uw
ambtsaanvaarding de eed gezworen dat gij de inlander als een oudere
broeder zoudt beschermen tegen misbruik van macht, tegen onrecht en
uitbuiting en dat gij zoudt dienen met billijkheid en zonder aanzien des

(8) Hella S. Haasse, o.c. p. 39-40.
(9) Hella S. Haasse, o.c. p. 66.
(10) Hella S. Haasse, o.c.,p. 67.

persoons. Anders dienen dan in Lebak kondt gij niet. Daarvoor hebt gij
alle ambtelijke deksels op uw neus gekregen.
De eerste uitgave van uw Havelaar was afgrijselijk duur : vier gulden,
wat gelijkstond met het weekloon van een arbeider. Er werd maar een
tiental exemplaren naar de Oost gezonden, waar de vraag er zo groot
naar was en waar er tot honderd gulden werd voor betaald. Jacob van
Lennep, de sluwe vos, die u, naieve debutant, meesterlijk in de luren
legde bij de uitgave van uw boek, Wilde het boek wel ter lectuur aanbieden aan 'de machtigen, de verstandigen en beschaafden onzer Natie' , maar niet om tegen goedkope prijs "t schuim dier Natie' in
opstand te doen komen en 'de moorddolk te doen wetten en de fakkel
der vernieling te doen zwaaien en rampen zonder tat over het land mijner geboorte te storten' . Vrij vlug zou blijken dat Meester Van Lennep
het effect van uw boek en meteen ook het 'schuim der Natie' schromelijk had onderschat. Gij zoudt uw meeste vereerders gaan tellen precies
bij zo'n 'schuim'. Gijzelf hebt te veel van de export van uw boek naar
Indie verwacht, zoals gij toen, in die eerste jaren van uw schrijverschap
nalef opgetogen waart met elke nieuwe vertaling. Schreeft gij niet aan
Tine, toen de eerste Engelse vertaling verscheen : 'hoera, hoera, het ( ... )
zal verschijnen en de Hollanders zullen de waarheid over zee horen'. Ja,
indien Don Quijote niet al bestond, gij hadt hem beslist uitgevonden...
In een land met zoveel windmolens...
Gij hebt de Javaan niet als een publicitair uithangbord voor uw boek
en voor de redding van uw carriere moeten uitvinden, zoals later gemelijk werd gezegd. Gij waart, als man van vijfendertig jaren, de beschermengel van de Javaanse Boer en zijn karbouwen. De kruideniers
van Buitenzorg en van de Lauriergracht hebben u echter laffelijk onder
uw vleugels geschoten. Na de publicatie van uw Max Havelaar liep er
even een zekere rilling door het land, zo werd in de Nederlandse
Tweede Kamer gezegd door uw medestander Ds. Van Hoevell, maar de
dividenden rolden even onverminderd bij de makelaars in koffie binnen
als tevoren.
De onderzoekscommissie, door de Minister van Kolonien naar Lebak
gezonden, heeft Havelaar post factum gelijk moeten geven, maar er veranderde niets aan het koloniaal regime. Gij kreegt echter in Holland de
voile laag. Niet straffeloos schopt men een beschermde schurk tegen de
schenen. Uw belagers hebben uw zaak, die de zaak van de Javaan was,
vertroebeld door ze te belasten met de ( on )hebbelijkheden van uw
persoon.
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Ja, uw boek over de Lebak-affaire. D.H. Lawrence, die in de inleiding
tot een Engelse vertaling van de Havelaar schreef: 'As far as composition goes it is the greatest mess possible', heeft van de structuur van die
roman geen snars begrepen. Hem was de Havelaar op het eerste gezicht
allicht ook voorgekomen als een onsamenhangende rimram van gesprekken, ingelaste verhalen en brieven en uitweidingen, zelfs uitweidingen
over uitweidingen, toespraken, plaatsbeschrijvingen, zakelijke uiteenzettingen, sarcastische uitvallen en parabels, in een verwarrende veelheid
van stijlen, dan ook nog verteld door drie of vier verschillende figuren.
Maar gij hebt een in Nederland ongeziene moderne dubbelroman volgens de formule van de roman-in-de-roman geschreven, waar gij het
schrijven-over-het-schrijven een eeuw mee vooruit waart. Straks wordt
gij nog tot de postmodernen gerekend. (En warempel : op een congres
aan het University College of Londen, eind 1994 gehouden, zal in een
van de hoofdreferaten over u gezegd worden : 'Multatuli was postmodern avant la lettre'. )
Dat boek werd in een nu nog springlevend Nederlands geschreven op
het ogenblik dat er in Nederland met een woord van Menno ter Braak
nog zo 'ondraaglijk gevondeld' werd, 'met een etalage van kul en bluf .
Uw artistiek talent heeft u echter de das omgedaan. Gij hadt naar ieders oordeel - vooral dat van uw schijnheiligste belagers - 'een bliksems
mooi boek' geschreven. Precies dat compliment kondt gij missen als de
pest. Gij wilde niet een der beste schrijvers zijn, maar gij geloofde eerlijk
dat er weinig zo goed schreven als gij, precies omdat gij geen schrijver
waart. Gij wilde niets te maken hebben met kunst, kunstigheid, gekunsteldheid, kunstenmaker en wat dies meer zij. Gij werdt boos als
men uw schrijftalent roemde, zoals gij het misplaatst zoudt gevonden
hebben dat Jezus na de bergrede 'een redenaar' zou genoemd zijn. In
de salons op de Lauriergracht kweelden freules de liederen van Saidjah,
terwijl gij met Tine en de kinderen honger leedt als een marmot in de
winter. Gij waart als klewangwettende aanklager vanachter de coulissen
van uw boek op het podium gesprongen om recht af te smeken en het
desnoods met geweld van woorden of van wapens af te dwingen, maar
Nederland had geen oor dan naar de zachtaardige, vliegenreddende
schrijver die gij niet wilde zijn. De Javaan was uw roeping, uw talent uw
lot, Droogstoppel uw doem.
Omkeren is mijn metier, hebt gij gezegd. Gij leeft niet alleen uit
kracht van uw talent, maar uit kracht van de vele tijdbommen die gij
onder de pijlers van Nederlands kleinburgerlijke zelfgenoegzaamheid en
domme braafheid gelegd hebt. Gij zijt het tegendeel van kneuterigheid,
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ook c15.arom heeft Nederland u vanachter zijn oogkleppen scheef bekeken. In uw zeven bundels Ideeen, die gij 'de Times van mijn ziel' genoemd hebt, spetteren de molotov-cocktails in het cond. Gij hebt in uw
ambtelijke carriere en in uw politieke aspiraties een paar pijnlijke nederlagen moeten incasseren, waar de 'mooivinders', die uw literaire pen de
hemel in prezen, grinnikend stonden op te kijken. Gij zijt daar bitter
bij geworden en zijt uw publiek met grote innigheid beginnen te verachten. Maar gij zijt uitgegaan als een zaaier om uw ideeen te doen wortel schieten. En dat zij wortel schoten, moge uw bitterheid verzachten.
Gij werdt een teken van tegenspraak, zoals Jezus. Gij werdt door ultramontaanse moraalridders als pater Jonkbloet verketterd. Gezelle,
misleid door uw aandoenlijke schuilnaam, was nochtans helemaal weg
van uw Japanse steenhouwer ; Eugeen van Oye bond hem teksten van
u aan die gepubliceerd werden in Rond den Heerd van 1867 ("). Had
hij geweten wat voor een godsloochenaar gij waart ! Gij zijt in kringen
van gelovers nog altijd de baarlijke duivel die durfde zeggen dat gij niet
in de metafysica of bovennatuurkunde kunt geloven zolang u niet duidelijk gemaakt wordt wat benedennatuurkunde is. Gij stondt zo dicht
bij Jezus en zijn lijden, maar zó ver of van zijn kerk en zijn kudde. Aan
de andere kant, in het groeiende kamp van de vrije denkers, werdt gij
op onorthodoxe manier heiligverklaard als grondlegger van een revolutie
in het wijsgerige, ethische, religieuze, sociale en politieke denken. In uw
werk liggen de kiemen van de kritische wereldbeschouwing, meer bepaald in zaken van geloof, gezag en zeden, die nu in ruime kring gemeengoed geworden zijn.
Wat voor mentale en morele omwentelingen hebt gij op gang gebracht, toen gij Woutertje Pieterse in het eerste boek zijn exemplaar van
het Nieuwe Testament laat verkopen voor een roverroman, Glorioso?
Gij hebt bij ons in de jaren 1860 uw eerste fans gevonden in het milieu
van het vrijzinnige genootschap De Dageraad, dat zich voor zijn kritiek
op toenmalige maatschappelijke misstanden beriep op uw geschriften.
Een loge-tijdschrift De Dageraad zou dat nog explicieter doen met bijdragen in de zin van 'Hoe komt men van het Christendom of?' Gij
waart zelf vrijmetselaar (op uw manier ), en uw atheistische Geloofsbelijdenis verscheen in 1859 in De Dageraad. Het tijdschrift De Vrildenker
zou in een speciaal nummer, aan u gewijd, schrijven : 'Gij zit ons in 't

( 11 ) Cf. Philip Vermoortel, Multatuli in Vlaanderen. Wommelgem, Den Gulden Engel, 1987, p. 35 en 160.
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bloed. ( ... ) En gij wijst op de bloeddruppels die paarlen onder uw doornenkroon en gij toont ons uwe handen, die dezelfde wonden dragen die
eens de grote droeg op Golgotha - de grote, die gij gehoond en vereerd
hebt' . Vooral onderwijzers van kleine komaf dweepten uitbundig met
u. Gij werdt als voortrekker ingespannen in de vroeg-socialistische beweging met anarchistische inslag. Gij werdt vergeleken met een ander
charismaticus van formaat, Jezus Christus. Hoe vaak hebt gij niet gezegd, dat gij het zoveel zwaarder hadt dan hij, bij een zoveel sterker geworden tegenwerking ? De liberaal-conservatieve burgers van de upper
class verketterden u als de Antichrist. Het woord 'genie' moest vallen,
en al hebt gij in Idee 1002 uitgeroepen : 'Ilc ben geen genie !' , toch
voegt gij daaraan toe : 'Maar wel meen ik iets to weten van zeker soort
van uitstekendheid die door enigen voor genie wordt aangezien' .
Er ontstond vrij vlug een secte van Multatulisten en Multatulianen.
Een Multatuliaan is 'iemand die alles maar dan ook alles van de grote
schrijver wil weten. Hij vergelijkt het oorlelletje van Multatuli op een
foto met een oorlelletje op een andere foto'. Gij zoudt spoedig aan Tine
schrijven : 'Ilc ben op 't ogenblik de populairste man in Holland' . Een
scholier, die met al zijn zakgeld uw geschriften heeft aangeschaft,
schrijft u : 'ik acht U, neen veel meer ( ... ), ik voel mij door U aangetrokken, ... ik bemin U!'. De Multatuli-kerk groeide onweerstaanbaar ,
uw ideeen verwierven het gezag van 'het evangelie van de kinderen van
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dit geslacht' , gij werdt vereerd als de 'Messias der Nederlandse literatuur' , en uw profeet was Carel Vosmaer, die over u een boek als een
brevier schreef met in de titel een allusie op de gewijde woorden : 'Een
zaaier ging uit om to zaaien' . Of nog in die sacrale terminologie : in een
artikel in De Vniheid stond : 'Er is Been God, maar Multatuli is een
groot profeet, het hoofdwerk van Multatuli zal het Openbaringsboek der
toekomst zijn' . Het Multatulianisme zal het Christendom ondermijnen
en verdringen. Rechtzinnige Multatulianen bemediteerden het wedervaren van uw gezin, zoals de orthodoxe christenen het familieleven van
Jozef, Maria en Jezus ( 12). Ja, gij waart goed bekend bij uw pilaar,
maar niet zoals Droogstoppel op de beurs, maar in uw kerk.
Bij uw overlijden in 1887 verkneukelden katholieken en protestanten
zich in de afnemende Multatuli-verheerlijking. Zij beklaagden de horden Multatuli-narren, de 'vele jonge apen en apinnen' , de zovele 'kuikens' , die zich aan uw Messias-figuur hadden vergaapt. Toch zou er of
en toe nog wel iemand opduiken die absoluut het bewijs zou leveren,
dat gij een reincarnatie van Shakespeare geweest zijt. Cult, cultus en cultuur hebben met betrekking tot een Nederlandstalig auteur zelden zo
dicht bij elkaar gelegen.
In het Duitse taalgebied hebt gij kunnen rekenen op de meest fanatieke apostel die gij tot dusver hebt gehad : Wilhelm Spohr, rond 1900
woordvoerder van een anarcho-socialistische kring, de Friedrichshagener
Kreis. Gij zijt daar, zoals bijna overal elders, in anarcho-socialistisch
vaarwater meegezogen, wat u niet helemaal, of beter : helemaal niet lag,
maar het deed uw faam van revolutionair opstandeling tegen het gezag,
het geld en het fatsoen der burgers goed, en dat moet u welgevallig geweest zijn. Wilhelm Spohr werd in elk geval uw onuitputtelijkste vertaler en uw Johannes de Doper in Duitsland, en niet alleen daar, want
de man trok ook al predikend door Nederland en Belgie 'um den Multatulifreunden ihr Evangelium zu verktinden' , natuurlijk ook aan de
vrouwen voor wie hij speciaal een 'Frauenbrevier' bloemleesde. De man
schreef: 'Denn Multatuli ist eine jener wenigen PersOnlichkeiten, zu denen man sein lebenlang immer wieder zuriickkehren wird'. Een stroom
van vertalingen gaf het ontstaan aan een 'Religion der Humanitat' met
u als schutsheilige, rond wie zich een geniecultus vormde. Gij verkondigde de politieke, intellectuele en morele bevrijding met een geweld
dat de deksels van uw boeken deed springen. Gij waart als Hollander

( 12) Cf. Atte Jongstra, o.c., p. 94.
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'verkehrt geboren'. Gij waart de 'Pionier der Kulturmenschheit' , een
faustisch dadenidealist, een leraar voor Europa, een ridder met de pen,
het ontwakend geweten der mensheid, de redder van onderdrukten en
onterfden. Gij werdt daar bij gelegenheid, zoals bij ons, als 'gif voor de
jeugd' uitgespuwd, maar in het tijdschrift Die Frau (ja, de vrouwen in
uw zog, ik kom erop terug... ) stond zonder meer in 1901 : 'Man kOnnte
ihn (Multatuli) in eine Linie stellen mit Tolstoi and Zola - aber er ist
mehr Ktinstler als beide'. Na 1945 is Wilhelm Spohr met de promotie
van uw ideeen verdergegaan in de DDR, waar het accent meer dan ooit
op uw sociaal-revolutionair impact kwam te liggen. Kortom, die geniecultus in Duitsland is tot dusver het meest klinkende voorbeeld van de
cult rond uw persoon en uw werk geweest.
Ook in Polen hebt gij een ongelooflijk intense weerklank gevonden.
Gij hebt ooit eens in Wiesbaden al het geld dat ge bezat, geschonken
aan een gezinnetje Poolse Joden dat daar geen onderdak vond. Zo laat
gij Woutertje Pieterse, die het bij de hatelijke Kopperliths niet meer uithoudt, een parasol kapotmaken, en zijn jas en hoed aan een kledingopkoper verkopen om met dat geld toch een nieuwe parasol te kopen. Zei
Mimi niet over uw omgang met geld : 'Hij had veel nodig. Wat hij
kreeg gaf hij z6 weer weg' ( 13 ) ?. Welnu, de Polen, een yolk waar gij
een boontje voor hadt, hebben u voor uw vrijgevigheid a. la Rodolphe
rijkelijk beloond. De eerste vier vertalers van uw werk in het Pools waren
vrouwen. (Waarlijk, hij hadt iets met vrouwen... ) Die dames kwamen
uit geemancipeerde, sociaal geengageerde milieus en zij wendden uw
geschriften aan ter ondersteuning van de ontvoogding van alle maatschappelijk verdrukten, in het bijzonder de vrouwen en de arbeidersstand. Uw vertaalsters stichtten een Progressief Vrouwengenootschap
en zelfs een 'Bibliotheek voor vrouwen' met uw teksten als pronkstukken ter waarde van een nieuw evangelie. Als activisten waren zij nauw
verbonden met de Poolse Socialistische Partij en met de Vakbond van
Letterkundigen en Journalisten. In die milieus zijt gij, de anti-syndicalist
bij uitstek, dus in Polen terechtgekomen, en wel als boegbeeld van
maatschappelijke progressiviteit.
Daarnaast was het probleem van de prostitutie rond 1900 ook in Polen bespreekbaar geworden dankzij de actie van de vrouwenbeweging,
de voorlichtingscampagnes van de vakbonden en van tal van oppositionele linkse groeperingen. Gij werdt als feminist op gejuich binnenge-

(13 ) AtteJongstra, o.c., p. 21.
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haald. Gij hadt immers geen enkel taboe ontweken, ook dat van de
sexuele emancipatie van de vrouw niet. Sommige van uw teksten werden niet in de rubriek 'Bellettrie', maar onder 'Ethiek' gerecenseerd. Gij
hebt, niet alleen in Polen overigens, hele clubs 'Dochters van Insulinde'
verwekt, die zich als atheistische activisten, als syndicate anarchisten en
radicale socialisten, kortom als 'Dolle Mina's' avant la lettre allemaal op
uw gezag beriepen. Ja, echt, gij hadt iets met vrouwen, en niet alleen
met Poolse (14)...
In Wenen hebt gij twee geestdriftige fans gehad : de poppenspeler Richard Teschner, die rond 1900 met zijn vrouw naar Amsterdam getrokken was om daar Wajangpoppen te kopen, en beladen met uw geschriften terugkwam, en ... Sigmund Freud. Geen wonder dat gij tot de persoonlijke voorkeurlectuur van Sigmund Freud hebt behoord. Gij moet
hem in zijn bemoeienissen met de sexuele taboes van het Victoriaanse
tijdperk sterk aangesproken hebben. Heeft hij in uw geschriften over
sexuele opvoeding, zoals in uw Minnebrieven, Woutertje Pieterse en uw
Ideeen in het algemeen, een diepe verwantschap gevonden ? Uw Geschiedenis van Woutertje Pieterse in het bijzonder klaagt de voortdurende betutteling van het kind inzake sexualiteit aan. Ook in dat opzicht hebt gij de praatjes van bezorgde ouders willen verdrijven met
'waarheid', want, zo hebt gij gezegd in Idee 168: 'Er is niets poetischer
dan de waarheid. Wie daarin geen poezie vindt, zal steeds 'n pover
poeetje blijven'. Die drang naar de waarheid betreffende de libido achter de praatjes der fatsoensrakkers zal Freud bij u sterk gewaardeerd
hebben.
In Tsjechoslowakije werdt gij al van in 1903 druk vertaald, zelfs uitgegeven door het Rode Kruis en de CoOperatieve De Arbeid, een democratisch uitgevershuis met goedkope publicaties, op de arbeidersstand
gericht. Uw geschriften werden zelfs door Tsjechen gebruikt om onderduims lucht te geven aan hun wrevel over de toenemende Duitse onderdrukking van hun gelijkheidsstreven binnen de Oostenrijks-Hongaarse
monarchie. De eerste volledige editie van de Havelaar verschijnt in Praag

(14) Cf. Jerzy Koch, Mutatuli in Polen. Proeve van een bibliografie, in Neerlandica Wratislaviensia I. Acta Universitatis Wratislaviensis No 1130, 1989, p.
315-349, en in Neerlandica Wratislaviensia V. Acta Universitatis Wratislaviensis
No 1299, 1991, p. 471-481; J. Koch, De eerste vermelding van Multatuli in het
Pools, in: Over Multatuli, 1990, 24, p. 56-62 ; J. Koch, De receptie van Multatuli
in de Poolse handboeken over wereldliteratuur en encyclopedieen (1880-1914), in:
Spiegel der Letteren, 1991, 4, p. 295-305.
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in 1947 : toen Oost-Europa onder de knoet van de Sovjet-unie lag, was
Havelaars protest tegen het usurperende gezag uiterst actueel. Wanneer
de Havelaar in 1974 in een nieuwe vertaling kan gedrukt worden in
Praag, wordt uw held voorwaar een symbool van het verzet tegen het kapitalisme. Althans zo kan het voorwoord bij die editie gelezen worden.
Ja, dat beruchte voorwoord van 1974 : eerst had M. Drapal een heel andere tekst geschreven, die echter niet door de censuur kwam. Zo het
voorwoord niet werd gewijzigd, kon het boek niet verschijnen. Door de
sterke nadruk op de rol van Nederland als uitbuitend kolonisator
bestond namelijk het gevaar, dat de lezer de vergelijking zou trekken
tussen Nederland en Nederlands Indie enerzijds en de Sovjet-Unie en
Tsjechoslowakije anderzijds. Dus de Havelaar maar naar voren schuiven
als aanklacht van het kapitalisme. Daar ligt ook wel een verklaring voor
het feit dat de vertaling van TV outertj e Pieterse een paar keer kon worden herdrukt onder het Sovjet-regime (in 1953 en 1964 ), maar niet de
politiek veel gevaarlijker Havelaar.
De jonge Herman Gorter zei al over u: 'Multatuli is tot een val en
opstanding voor velen geworden in Nederland : zijn woord heeft als een
zwaard scheiding gebracht in ons yolk, in onze gezinnen'. Frederik van.
Eeden getuigde in uw sterfjaar dat dankzij u in Nederland veel zoetemelk verzuurd en veel gemoederen verbitterd waren, maar dat de lucht
er frisser op geworden was. Gij hebt een verouderde hemel van het uitspansel weggeveegd, zei Albert Verwey, gij hebt de predikantentoon in
de letterkunde versmacht en het gepatenteerde land der middelmatigheid wakkergeschud met provocerende nieuwlichterij. Er werd van dan
of veel 'geplukhaard' in Nederland, ook tussen vaders en zonen, omwille van u. Gij hebt Nederland ontnuchterd en ontgroend, door de verroeste conventies van schrijven en denken met aanhoudend geweld te
vergruizelen.
De generatie van Forum heeft u op een sokkel verheven. Max Havelaar leeft , schreef Menno ter Braak in 1935, en dat achtte hij de kortste
en meest afdoende formule om recht te doen aan de man van Lebak die
de 'dode classiciteit' uit onze muffe schoolboeken bande. Multatuli
deed een beroep op het geweten der natie, zo werd toen gezegd, en dat
was nog belangrijker dan dat springlevende Nederlands ; het was een
waarborg voor 'het voortleven van een zekere jeugd' , zei E. du Perron.
Gij werdt als remedie tegen vergrijzing van de hersenen in alle bibliotheken, volkshogescholen en studiekringen aangeprezen. Gij hebt uw
gevecht tegen de kommiezen en de regenten van de middelmaat en het
profijt gewonnen. De roeping van de mens is mens te zijn, is zowat het

(17)
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motto van uw Ideeen. Daarin staat : 'Ilc trek te velde tegen al wat op zedelijk, maatschappelijk en staatkundig gebied klein, gemeen, bekrompen of benauwd is. Wat de wijze aangaat, waarop ik dien strijd voer,
begeer ik m'n volkomen vrijheid te bewaren, zonder acht te geven op
gewoonte of school. Wie 't niet aanstaat, mag zich bij m'n buurman
voorzien'.
Gij hebt gevochten tegen de 'fetisjen van gezag'. Op uw eentje. 'Je
leve banniere, n'en suivre ne peux, parce que suivre banniere ne peux',
staat er in Over vrijen arbeid.
Gij hebt uw laatste levensjaren met Mimi doorgebracht in Duitsland.
Gij werdt er toen de 'Hollandse Nietzsche' genoemd en in Nederland
noemde men Friedrich Nietzsche 'Germanje's Multatuli'. Een aantal
Duitse critici lanceerden zelfs de hypothese, dat Nietzsche door u beinvloed geworden was. Een kenner zei toen over u beiden : 'Als schrijver
komt alleen Nietzsche Multatuli enigszins nabij, vooral in zijn 'Also
sprach Zarathustra' . 'Enigszins' stond er, wat een eer ! En wat een eer
voor ons, zo'n schrijver ( ja, toch maar) te mogen exporteren ! Marcel
Reich-Ranicki, literatuurpaus, heeft in het TV-programma Das literarische Quartet naar aanleiding van Cees Nootebooms Die folgende Geschichte met de armen in de lucht uitgeroepen : 'Wat voor een schrijver hebben die Hollanders toch !' Reich-Ranicki en de televisie hadden
honderd jaar geleden moeten bestaan. Dan pas had terecht in de studio kunnen weergalmen : 'Weltliteratur aus Holland ! Unbedingt !'
Ach ja, wij weten het, gij hebt geschreven dat gij geen democraat
wilde zijn, laat staan sociaal-democraat, om te zwijgen van Marxist.
Zoudt gij niet geglimlacht hebben met de oproep van de Multatuligroep, de linkse denktank binnen de Antwerpse SP, om een progressieve
socialistische eenheidslijst te vormen bij de gemeenteraadsverkiezingen
van 9 oktober 1994 ? Die Multatuli-denktank wilde een politiek 'met
propere handen en propere voeten', en dat zoudt gij nog wel gedoogd
hebben, maar die heren schoven ook heel basisdemocratische actiepunten naar voren als : nauw contakt met de achterban door consultatie
voor- en achteraf, maximale spreiding van de macht en doorzichtigheid
van de financien der mandatarissen. Nou ja, doorzichtigheid van de financien, daar hebt gij, met uw kwalijke reputatie van verzamelaar van
kastekorten, kunnen over meespreken. Tussen ons : ik zie u wel een
hooggestemd emancipatorisch gesprek voeren met Patsy Sorensen in Pay-.
oke, maar ik zie u niet naast haar zetelen in de Antwerpse gemeenteraadszaal. Gij wilde wel aan politiek doen, zo hebt gij in al uw bitterheid getuigd, maar uitsluitend als alleenheerser, als absoluut despoot,
als keizer van Insulinde.
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In Frankrijk hebben ze dat eigenlijk vlug doorgehad. De socialisten
zagen in u wel een medestander op ideologisch vlak, maar niet binnen
hun partijpolitieke strategie. Ze zagen in, dat gij van het yolk hieldt,
maar het van ver woudt helpen, zonder te dicht contact met wat gij 'gepeupel' hebt genoemd. In hun ogen waart gij te veel de verlichte monarch van de 18de eeuw, een redelijk en nobel man die de massa's als
alleenheerser domineert ( 15 ). Dat belette uw Franse supporters niet, u
als revolutionair profeet in te lijven in hun anticlerikale en antikoloniale
acties, maar uw verlicht despotisme, nee. Dat kon hoogstens een fractie anarchisten, maar niet de socialisten bekoren ("). Gij werdt er niettemin een literair idool, en gij werdt op mime Schaal gelezen. Niemand
echter, zelfs Andre Gide niet, die toen de denkwereld van Friedrich
Nietzsche ontdekte, heeft de gelijkenis tussen uw antichristianisme en
uw immoralisme en dat van Nietzsche opgemerkt ( 17 ). Is uw receptie
in Frankrijk, ondanks uw reputatie als schrijver, dan toch een gemiste
kans geweest ?
Gij dacht ook niet anti-kolonialistisch als wij nu, anderhalve eeuw na
uw Max Havelaar. De onafhankelijkheid van Nederlands Indie was het
verste van uw gedachten. Gij Wilde wel, dat de winsten op de arbeid van
de inlanders in de kolonie bleven, en die herverdeling der rijkdommen
zoudt gij, als keizer van de gordel van smaragd, beheren. Zo laat gij ook
Woutertje Pieterse zijn Afrika-droom ontwikkelen : hij zal Afrika veroveren, daar koning worden en zijn meisje Femke tot koningin kronen.
Daar zal hij de bevolking leren lezen en haar kleren geven. Hij wil daar
als verlicht despoot een rijk van zieleadel stichten, en een werelddeel gelukkig maken, wars van alle politieke ploerterij. De Wouterdroom over
Afrika heeft alles te maken met uw wensdroom van een verlicht vorstendom, en helemaal niets met de verheffing van de massa met behulp van
politieke partijen. Uw opvattingen van het politieke bestel waren ook
doordrongen van uw 'Rodolphisme', een combinatie van verlicht despotisme en caritas, zoals gij uw ideaal van uw gouverneur-generaal-zending
in Indie al hadt gedroomd. Gij hebt de spot gedreven met het verrotte
parlementarisme (waart gij in dat opzicht ook niet een eeuw vooruit ? ).

(15)Cf. Jaak Kolenberg, Multatuli en France (1860-1901), in : Les Lettres romanes, vol. XXV, nr. 1, 1971, p. 163.
(16)Cf. Jaak Kolenberg, o.c., p. 306.
(17)Cf. Jaak Kolenberg, o.c., p. 308. Zie ook: Jaak Kolenberg, Multatuli in
Frankrijk, in : Ons Erfdeel, 1971, nr. 3, p. 85-90.
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Werdt gij zo bitter, omdat gij bespottelijk tegen de lamp zijt gelopen,
toen gij u in 1860 hebt willen laten verkiezen voor de Tweede Kamer ?
Een heel gunstige bespreking van uw Havelaar in de Tielsche Courant
verleidde er u toe, u kandidaat te stellen voor het kiesdistrict Tiel. Gij
kreegt daar 9 stemmen van de 945. Ook in Leeuwarden stondt gij op de
lijst. Uitslag : een stem meer, 10. Die sakkerse Friezen toch ! Na het debacle van uw loopbaan, uw ambtelijke towel als uw politieke, Wilde gij
geen andere betrekking dan die van dictator meer aannemen. Gij moet
veel geleden hebben om zo te blijven provoceren. Of was al uw leed
toch een beetje in uw hoofd geslagen ?
Gij gaat voort met uw publiek met grote innigheid te verachten, omdat geen lezer slim genoeg is om de domste schrijver te begrijpen. Maar,
wees gerust, uw standbeeld op de Torensluis achter de Amsterdamse Faculteit der Letteren zal niet worden omvergerukt. Zelfs studenten respecteren uw kop, zoals onze studenten het borstbeeld van Rector De Somer in de Beriotstraat evenmin al hebben beklad. Gij leeft. Gij wordt
gelezen. Er wordt in u gestudeerd. Gij leeft. Dat wou ik u nog eens
zeggen (19.
Marcel Janssens, Gent
21 juni 1995

(18) Deze tekst is een uitgebreide versie van een bijdrage met dezelfde titel in
het dagblad Het Parool van 21 September 1991, en in De Cultroman, red. Erik
Hertog. ALW-cahier nr. 15, 1995.

DE BRIEFWISSELING STREUVELS-CLAES*
door
RUDOLF VAN DE PERRE

Lid van de Academie

In het eerste deel van mijn lezing heb ik de voorgeschiedenis geschetst
van de vriendschap tussen Stijn Streuvels en Ernest Claes, die tot een
omvangrijke briefwisseling heeft geleid ( 1 ). Ik heb de aard van de correspondentie beschreven, die een aanvang nam in 1911 en beeindigd
werd op 31 december 1967, enkele maanden voor het overlijden van
Claes. De lezing vestigde de aandacht op de `binnenwereld' , op de
vriendschap van huis tot huis, het gezin, het familieleven en vooral de
eigenlijke vriendschapsrelatie tussen Streuvels en Claes, die enkele opvallende, te verwachten verschilpunten in beider karakter releveerde.
Dit tweede deel belicht enkele aspecten van de `buitenwereld', d.w.z.
van wat zich buiten de microkosmos van hun gezin en de onderlinge
verhouding afspeelde. Streuvels vond Claes immers een goed briefschrijver :
een briefschrijver — daar heeft men iets aan en
>> Beste, gij zijt ten mint een
men blijft op de hoogte der wereldgebeurtenissen — jammer dat er van
merkweerdigheden te melden vallen... " (18.1.1920)
hieruit zoo we
„Uwe brieven zijn zwaar van gewichtige gebeurtenissen — beter dan het
beste dagblad — en met zulk een missive weet men ten minste wat er op
de wereldgebeurt ! " (21.111.1920

Vooral tijdens de jaren volgend op de eerste wereldoorlog, de periode
1919-1922, toen de correspondentie op haar hoogtepunt was, is Claes
voor Streuvels een `nieuwsbron' geweest. Claes bericht uiteraard niet alleen over `wereldgebeurtenissen', maar ook over dingen uit zijn onmiddellijke (Brusselse ) omgeving : het reilen en zeilen in de politieke wereld ( o.a. de naweeen van beide wereldoorlogen, de Vlaamse Beweging ). Hij brengt ook heel wat ter sprake over het culturele leven over
(*) Lichtjes gewijzigde tekst van twee lezingen gehouden in de Academie op
resp. 21 juni en 15 november 1995.
( 1 ) Deze lezing werd gehouden op 21 december 1994. De tekst ervan verscheen
in : Piet Thomas (red. ), Een tweede eeuw? Jaarboek 1 van het Stijn Streuvelsgenootschap 1995 , Tielt, 1995, pp. 167-193 + 271-272.

het algemeen en de Vlaamse literatuur in het bijzonder. Hij rapporteert
over vergaderingen, congressen, aankondigingen van nieuwe tijdschriften
en boeken, tentoonstellingen, het theaterleven, voordrachten en dergelijke meer.
Streuvels die zich zoveel mogelijk buiten het officiele literaire leven
hield, antwoordt, geeft zijn oordeel, neemt standpunten in, spreekt zijn
genoegen en nog meer zijn ongenoegen uit over zaken die hem niet
zinnen.
Vooral vanuit literair oogpunt is de correspondentie ook interessant
en belangrijk, waar beide briefschrijvers bedenkingen formuleren over
het culturele leven en het geestesklimaat in Vlaanderen en Nederland,
hun visie geven op kunst en literatuur, verslag uitbrengen over hun lectuur of de handel en wandel van collega's ter sprake brengen.

I
Vooreerst behandel ik de confidenties over eigen werk en/of reacties op
elkaars werk. Deze geven ons meteen een blik in hun interne keuken,
die toch een en ander aanvult over hun schrijverspersoonlijkheid. Streuvels zelf was niet zo kwistig met mededelingen over eigen werk, althans
over de essentie ervan. Wel meldt hij regelmatig waar hij mee bezig is
(nieuw werk, drukproeven, revisies van vroegere uitgaven) of beklaagt
hij zich over de vele opdrachten en over perikelen met uitgevers en
drukkers. Streuvels hechtte namelijk veel belang aan vormgeving en illustraties en was ook op dit punt onverbiddelijk.
Toch deelt hij of en toe iets mee over het ontstaan en de groei van
een boek. Zo heeft hij het onder meer over de druk, die hoofdstukken
op bestelling afleveren meebrengt. Dorpslucht bijvoorbeeld verscheen
in maandelijkse afleveringen in De Tijdspiegel ( 2 ). De Verriest-feesten
van augustus 1913 to Ingooigem en hun naweeen hadden veel van
Streuvels' tijd in beslag genomen. Hij was immers penningmeester van
het inrichtend comite. Op 3 September 1913 schrijft hij aan Claes

(2) Streuvels schreef voor dit Nederlandse tijdschrift, dat in 1910 door zijn uitgever L.J. Veen overgenomen werd, maandelijks een hoofdstuk. Deze wet en gepubliceerd in de jaargangen 70 (1913 ) en 71 (1914 ). Het eerste eel van
Dorpslucht verscheen als boek in april 1914, het tweede in september 1914.
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„En nu aan Cap II van Deel II van mijn dorpsmenschen! — God, ze
staan 1000 uren in de verte en 'k weet niet meer hoe ze te benaderen! Laat
een literaire critiek daar de oorzaak der alteraties zoeken in dien roman,
binnen een 50 jaar!! Ge ziet hoe de literaire geschiedenis geschreven
wordt ! ”

Maar op 27 oktober 1913 is de toonaard geheel anders
„ Sedert ik mee doe aan muziek ( 3) krijg ik een anderen kijk op... mijn
werk — Dorpslucht b.v. wordt een symphonie of een sonate en Cap II
(December Nr. - Psychol. van Elvierke) is er het adagio van. Cap III (Jan.
Nr) De reis naar Lourdes — het... Scherzo! — Wat er nog al bij komt aan
Largo's, Allegro's, Presto's en Andante con dolore's zult ge moeten afwachten ".
Het vaakst en ook het meest uitvoerig heeft Streuvels met Claes gecorrespondeerd over Genoveva van Brabant. Op 20 juni 1919 informeert
Claes voor de eerste maal of het boek nog niet klaar is, maar hij kan zich
best voorstellen dat Streuvels' gedachten de laatste tijd ook met wat anders bezig geweest zijn, namelijk de moeilijkheden na de oorlog. Toch
herhaalt hij een maand later zijn vraag en op 22 augustus 1919 schrijft
hij
„ Ik ben blij dat ge met Genoveva u zelf gedwongen hebt gevoeld geschiedkundige bronnen uit te pluizen, en ik ben er zeker van dat ge daarover niet zoo gauw zult zijn uitgeschreven. Wat hebben wij in onze
Vlaamsche literatuur toch weinig degelijke geschiedkundige letterkunde.
Bijna niets. En daar ligt de prachtigste stof voor het grijpen ".
De brief van Streuvels waarop Claes hier antwoordt, is niet bewaard,
maar vermoedelijk had Streuvels Claes om documentatie gevraagd. Zeker is dat deze hem meerdere boeken heeft bezorgd, onder meer over
cultuur- en kerkgeschiedenis (4). Streuvels dankt Claes hiervoor op 30
augustus 1919 en zegt dat hij er al uit „ geprofiteerd " heeft. Hij deelt
hem meteen mede dat hij onverwachts reisgezellen gekregen heeft om
voor een achttal dagen naar het land van Genoveva (Duitsland, Oostenrijk ) te gaan, , het landschap gaan studeeren... sur les lieux... "
Op 1 november 1919 kan Streuvels berichten

(3) In juli 1913 had Streuvels een autopiano gekocht. Hiervan maakt hij melding in een brief aan Claes van 17.VII.1913.
(4) Claes bezorgde Streuvels regelmatig boeken om zich te documenteren. Hier
bedoelt hij onder meer • Handboek der Algemeene Kerkgeschiedenis (1905) in
twee delen van P. Albers s.j.
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(5)
„Gister kreeg ik het eerste Expl. van Genoveva — het boek ziet er tot in
de puntjes verzorgd uit als uitvoering en de band van Berlage sober en
voornaam : — enfin, dat is ook al achter den rug en we gaan aan 't tweede
deel maar denken " .

Claes leeft met de verdere ontwikkeling van de roman mee, wijst Streuvels terloops op een Franse complainte aan het slot van Multatuli's
Woutertje Pieterse over Genoveva (5 ) en informeert meermaals naar de
stand van zaken. In een brief van 29 november 1919 antwoordt revels vrij uitvoerig over het verloop van het verhaal in deel II, maar hij
,
heeft het ook over de kritiek op deel Iie
op zichd
laat wachten :
„ Het wordt een heel ander boek dan deel I — hier is er dramatische materie te veel die er in I deel te weinig was, vandaar een andere stijl en andere verhaaltrant — enfin, we zullen zien — het helpt in elk geval het leven verdragelijk maken.
Lees maar op uw gemak. Ik heb de grootste kans dat het boek niet zal
besproken worden... omdat het maar een Eerste Deel is — de vakcritici
vinden daar eene aanleiding in, het te laten rusten. En dat is wat ik verlang — hoe minder gerucht hoe liever ".
In zijn volgende brief zingt Claes echter zelf de lof van dit eerste e
'k Heb Genoveva van Brabant I gelezen. — 'k Ben niet gewoon over
boeken lets te schrijven, kan het ook niet en vind kritieken door den Band
eene oudommelijke aanstellerij. Maar dezen keer moet ik u toch zeggen
dat het boek mine verwachtingen ver overtroffen heeft. 'k Zeg u rechtuit
dat ik ietwat angstig benieuwd was, niet dat ik er aan twijfelde of ge zoudt
een `waardig' werk geleverd hebben, maar 't was zoo nieuw van u, in dien
aard hadt ge eigenlijk nog niets gegeven, 't was zoo'n breed opzet, — en
daar, nu ben ik vast overtuigd dat het al uwe and re werken overtreft. Aan
geleerd-doenerij doet het absoluut niet denken, geen tier van. Buiten die
bijzondere kracht van uw gekend proza heeft mij vooral getroffen de
rustige kalmte en de bezonkenheid van heel de stof. — Ik kan u waarachtig niet genoeg zeggen wat een plezier ik er aan beleefd he en Ste is er
nu volop mee bezig en vindt het zoo mogelijk nog prachtiger dan ik zelf.
Geloof me hoor, ouwe kerel, want zoo 'k het niet meende zou ik er u niets
over schrijven ; ik weet ten andere dat gij het niet vraagt ". (12.XII.1919)
(5) In een brief van 25.XI.1919 schrigt Claes : >> Genoveva v. Brab. is nog altijd
niet in den Standaard boekhandel te krijgen. Zeg ken ge die Fransche Complainte :
Approchez-vous, honorable assistance,
Pour entendre reciter en ce lieu,
L'innocence reconnue etpatience
De Genevieve tres aimee de Dieu
etc...
Dat vind ik aan 't slot van Woutertje Pieterse " .

(6)
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(7)

Op 17 januari 1920 komt Claes nog even op dit eerste deel terug :
„ Streuvels, weet ge welken zin ik in Genov. I meest bewonder ? Dat is
waar ge spreekt van die mannen, de reken of helden, op de bruiloft van
`clat edel kind' die bier dronken dat het door hun snor ging als door een
zeef. G...tver ! Dat is me bijna uw heel literair werk waard ".
Streuvels antwoordt niet rechtstreeks op deze vaststelling, maar in een
brief die hij reeds 's anderendaags schreef, verbergt hij toch zijn ongenoegen niet over de kritiek in Vlaanderen, niet omdat hij zelf zou uit
zijn op succes ( „ j'ai en horreur le succes " , zei Vincent van Gogh en ik
ben 't goddelijk met hem eens " ), maar omdat hij betreurt dat de
Vlaamse journalistiek nog ver achterop is ten opzichte van de Nederlandse.
„Maar zeg, Welk soon boeken moet men nu eigenlijk schrijven in on lieve
Vlaanderland opdat er de Vlaamsche la en notitie van zou en nemen ?
als men 't lijstje ziet van 't geen in de Standaard besproken wordt, is 't om
te huilen ; en welk soort bespreking, lieve God ". (18.1.1920)

Stephanie Claes-Vetter, die het volledige boek later uitvoerig en met
veel lof zou recenseren (6), vult het oordeel van haar echtgenoot aan.
„ Genoveva van Brabant had ge wel aan mij mogen opdragen, 't is het eenige van Uw boeken dat ik ietwat genietbaar vind. Neen, in ernst Stijn,
dat ge een groot kunstenaar zijt, moisten we, maar dit is zoo bijzonder, dat
zelfs de woordenrijkdom van Dr. Nijland en de stijlvolkomenheid van
Maria Viola niet bij machte zijn uit te drukken moat ik... enzovoorts enzovoorts ! Ga zoo voort, mijn zoon". (5.11.1920)
Nochtans bleef het boek voor Streuvels een zware opgave. Op 22 februari 1920 schrijft hij
„Ik werk dat er de brokken afspringen (Genoveva zit in 't gevang te weenen, en weldra in de woestijn) 't is maar dat de winter voor mij te vroeg
voorbij is... "

Claes antwoordt op deze , mopperigen brief" :
„ Daar zit me die alleenzater van Ingoyghem te griibelen teen 't weer
omdat het hem uitnoodigt de zoete Genoveva te laten liggen, of tegen
Genoveva omdat zij hem afhoudt van 't schoon weer... " (26.11.1920)

(6) S. Claes-Vetter, `Genoveva van Brabant. Het laatste werk van Stijn Streuvels', in: Het Vlaamsche Land , 26.11.1921, p. 1 + 4.
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Heeft Genoveva van Brabant een te zware tol van Streuvels gevergd ?
Claes liet hem in diezelfde brief weten dat Vermeylen betreurde dat hij
zich niet aansloot bij de hulde aan Johan de Meester (7) en dat hij
„ zich zoo vereenzaamde " . Ook Teirlinck noemde Genoveva „het
werk van Streuvels `vereenzaming' " (11.111.1920 ), maar Claes wees hen
op Streuvels ontgoocheling in „ sommige vriendschappen of letterkundige milieu's — en de goede Vermeylen scheen dit heel wel te begrijpen " (26.11.1920) (9.
Toch spoon Claes Streuvels nog herhaaldelijk aan spoed te zetten achter het boek
„Man, als ge niet maakt dat die Genoveva gebakken en gebraden is rond
Paaschen, dan komt ze niet gaar voor aanstaanden winter, ondanks al uw
heldhaftige besluiten ". (20.111.1920)

Behalve het weer zijn er nog andere bekoringen die Streuvels van zijn
werk afleiden
„Ik span mijn uiterste krachten in om... Genoveva dood te krijgen, maar
verbeeld u dat de vrienden uit de buurt nu over een auto beschikken en
de verzoeking zoo ver drijven, hier aan de poort te komen tuffen en met
dat zonnig weer... houdt u dan maar aan 't gers, als gij kunt ! En de avonden krimpen zoo dapper in ! " (25.111.1920)

Ook Stephanie Claes - Vetter wacht met ongeduld op het boek
„ Zie dat je Genoveva gauw afmaakt, want ik verlang naar het vervolg en
dat kan men tegenwoordig helaas zoo zelden van een Nederlandsch boek
meer zeggen ; wel dikwijls om den vorm, maar om den inhoud... "
(25.IV.1920)

Op 18 mei 1920 kan Streuvels eindelijk melden in een brief, waarin hij
ook hard van leer trekt tegen een „ gecastreerde " versie die Hilda Ram
van de legende had gemaakt (9).
(7) Bedoeld is Johan de Meester sr. (1860-1931). Naar aanleiding van zijn 60ste
verjaardag in 1920 boden zijn Vlaamse vrienden hem te Brussel in de Taverne Royale een groot feest aan voor wat hij als letterkundige en artistiek redacteur van de
Nieuwe Rotterdamsche Courant (NRC) voor de Zuid-Nederlandse letterkunde had
ge aan.
(8) Streuvels zou in deze jaren een zware crisis doorgemaakt hebben. Zo melden zowel Luc t he ens in Kroniek van Stijn Streuvels, 1971, p. 75, a's Hedwig
Speliers in Dag Streuvels. `Ik ken den we alleen', 1994, p. 447 ev.
(9) De to es en schrijfster Hilda Ram (1858-1901) had een bewerking van
de legende gepubliceerd in een van de ze en delen van Wonderland (uitgegeven
same met M.E. Belpaire), die Streuvels kwaad bloed had gezet. Aan Claes schrijft
hij hierover : „Beste, 't Licht komt altijd van de vrouwen! of liever van de juffrouwen — van de oude ook (heilaas ! )". (18.V.1920)

50

(9)
„ Gister he ik het lijntje getrokken onder 't laatste hoofdstuk van mijn
boek — nog enkele retouches en dan de drukproeven — en de prinses van
Brabant kan megestolen worden ! "

En op 1 juli 1920 :
„ Genov. is met grooten tralala naar Amsterdam. De proeven van herdruk
— Serie I voor dees jaar zijn af — 't geen beteekent dat al het werk uit de
voeten is en ik in 't gras uitgestrekt lig als een os die wacht om geslacht te
worden ".
Op 22 oktober 1920 moest Streuvels te Leuven spreken voor Met Tijd
en Vlijt ( 10). Als onderwerp nam hij Genoveva omdat hij nog geen ander nieuw werk klaar had. „ 'k Doe met verdommelijken tegenzin maar
men mag toch geen bond zijn " . Bovendien had hij de inrichters een
jaar eerder al met een belofte „ gepaaid " en wou hij absoluut Emiel
Vliebergh ( 11 ) ontmoeten. Claes stelt hem gerust en zegt dat hij allerhartelijkst zal ontvangen worden
„ 't Is die jongens ginder niet zoo zeer te doen om te hooren wat ge leest,
maar om u nog eens te zien, eens in voeling te komen ". (13.X.1920)
Intussen werkt Streuvels ook aan een volksuitgave van Genoveva en op
30 november kan hij al melden dat het , drukveerdig " is en nog alleen
op de tekeningen van Jules Fonteyne wacht, die op 13 februari 1921
aankomen.
Streuvels komt nog een laatste maal op Genoveva van Brabant terug
naar aanleiding van een recensie in Dietsche Warande & Belfort (12):
„ hebt ge niet gezien in Dietsche Warande ? ! als ze me daar iets kunnen
lappen, laten ze 't niet, die menheer die in eene bespreking van Genoveva, meent er te moeten bijsleuren dat ik aan C. Scharten destijds zou
verklaard hebben : met Dorpslucht de wereld te zullen verbazen.
( 1 9Negen jaar later hield hij een lezing Over Genoveva van Brabant voor de
Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde. Hierin spreekt hij
over de groei van het boek en de vele geraadpleegde bronnen. Zie Verslagen en
Mededelingen..., 1929, pp. 171-201.
/11 ) Jan EmielVliebergh (1872-1925), hoogleraar te Leuven en generatiegenoot
k
van Streuvels. Vliebergh beschouwde de Vlaamse strijd meer als een cultuurstrijd
en als een sociale ewe in dan als een taalstrijd. Hi' was voorzitter van Met Tijd
en Vlift, toen Streuvels er als jong auteur, in 1907, een eerste maal kwam spreken
over en voorlezen uit eigen werk.
/12 ) Joris Eeckhout, ‘Stijn Streuvels, Genoveva van Brabant', in : Dietsche Wak
rande & Belfort, 1921, II, nr. 9-10, pp. 384-387. Voor het overige schreef Eeckhout een nochtans lovende recensie over het boek.
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(10)

(...) Als die Scharten nu maar moist : hoe weinig de verbazing der wereld
me schelen kan! - " (24.XI.1921)
Hiermee is het hoofdstuk Genoveva van Brabant in de briefwisseling
nog niet afgesloten. Het boek verscheen op de vooravond van Streuvels'
50ste levensjaar. Het Vlaamsche Land, `Algemeen Weekblad voor Stad
en Dorp' , waaraan het echtpaar Claes meewerkte, zag vooruit en dacht
aan een Streuvelsnummer, waartegen de betrokkene zich aanvankelijk
hardnekkig verzet. Merkwaardig is de brief die hij op 4 oktober 1920
( zijn 49ste verjaardag) hierover aan Claes schreef. Omwille van het belang ervan laat ik een uitvoerig citaat volgen
„Besse Nonkel,
Gij kunt mij een groot plezier doen ! Van >> Vlaamsche Land " wordt mij
herhaaldelijk geschreven dat ze willen een Nr wijden aan mijn werk & aan
min persoon... Kunt gij de Redactie dat plan niet uit den kop praten of
maken dat ze 't onbepaalden tijd uitstellen zulk een Nr de wereld in te
sturen ? Ik twijfel er geenszins aan dat 't van hen „ goed bedoeld " is en
't is meer dan stom een plezier te moeten weigeren, ik wanhoop zelfs : of
er iemand mijne zienswijze zal willen begrijpen, maar 't is werkelijk de
waarheid : ik vrees het als eene pijniging en 't gedacht alleen dat er over
mij zal geschreven moor en is mij een gruwel! (Neurasthenie of wat ?
Brost den oorlog heb ik 't vast voornemen gemaakt : niet meer aan literatuurtjesspel mee te doen. Mijn vak beschouw ik als een klompenmaker
zijne klompen en een bakker zijn broodjes — over die dingen moet niet
gepraat worden — 't is eerlijk werk, meer niet. 't Is ten andere mijne innige overtuiging : dat er over een levend en werkend schrijver geene algemeene uitspraken moeten gedaan moor en — we zijn evolueerende planten — eens als een artist begint te suffen of gaga wordt, of als hij gestorven is, wordt het tijd een synthetisch „Beeld" op te maken en van zijne
beteekenis te spreken — dan eerst valt hij on er „ gemeen domein " en
wordt hij „produit d'analyse ". Laten ze ons gerust verder werken, in stilte
enb escheidenheid... dat kan men nu ook„aanstellerig " vinden, maar 'k
kan 't niet helpen, at is nu mijn etat d'ame. Gebruik dan, wilt ge, al
en invoed om het de heeren der Red. v. V1.L. dietsch te maken : dat
uw
b en
ik hunne bedoeling wel waardeer , maar er oneindig meer mee geend
di
dat er niet op de trom geslagen worde. Zonder reclame kan ik het best
stellen. Dat men me daarin echter niet kwalijk versta: ik wil niemand
trachten te beletten, en ik heb er niets tegen — dat men een miner boeken bespreke (in de gewone rubriek dan) en het onder alle opzichten afkamme, waar 't gelegenheid geeft — daar heb ik ten minste voordeel aan!
't geen mij bang maakt is : een soon feestvertoon dat met critiek niets te
maken heeft — enfin gij zult me wel begrijpen en ik hoop dat gij... 't
dreigend onweer van mijn hoofd zult kunnen afweren ".

l

Claes antwoordde reeds de volgende dag — de post werkte toen blijkbaar sneller dan nu — dat hij begrip voor Streuvels' standpunt had en

(1 1)
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het, indien mogelijk, zou eerbiedigen ( „ omdat ik weet dat ge absoluut
eerlijk zijt in zulke taken " ), maar van de andere kant weer hij er ook
op, dat het in de bedoeling van Het Vlaamsche Land lag het yolk zijn
kunstenaars te leren kennen. Hij herinnerde er Streuvels aan, dat deze
zo iets vroeger zelf als een noodzakelijke opdracht van een blad als De
Standaard had beschouwd, naar aanleiding van een tentoonstelling van
Albert Servaes. Overigens had hoofdredacteur van Het Vlaamsche Land,
August van Cauwelaert, Claes reeds opgedragen om de mens Streuvels
te belichten.
Blijkbaar had het antwoord van Claes indruk gemaakt en was er geen
verder verzet. Het nummer van 26 februari 1921 ( er werd dus niet gewacht op zijn eigenlijke verjaardag) verscheen als Stijn Streuvels nummer met de mededeling : „ Dit nummer is gewijd aan Stijn Streuvels ter
gelegenheid van het neerschrijven van zijn prachtverhaal in twee delen
Genoveva van Brabant". De aan Streuvels gewijde bladzijden staan nagenoeg volledig op naam van het echtpaar Claes. Stephanie Vetter
schreef de reeds vermelde uitvoerige recensie over het boek, waarin ze
andermaal met verbijstering betreurt
„ op hoe onbenullige wijze overigens verdienstelijke Vlaamsche week- en
dagbladen over deze boeken spraken.
(...) Mijns inziens is het eerste deel van Genoveva het beste wat Streuvels
ooit geschreven heeft •; misschien zal hij nog eens iets beters geven, maar
dat zal hem toch moeilijk vallen ".
Zij vindt het geheel een „ zuiver literair werk " dat, los van de heersende
en voorbijgaande mode, blijvende waarde bezit (13).
Van Ernest Claes zelf is er de Lange bijdrage „ Van op 'Het Lijsternest' " , die hoofdzakelijk over Prutske gaat. Ze werd opgedragen aan
Alida Lateur, wat Claes haar al had laten weten op 13 oktober 1920
„ Mijn opstel over Prutske in 't Vlaamsche Land " heb ik aan u
gen. Zijt ge nu niet fier ? "

Bra-

Uiteindelijk was Streuvels dan toch op de hoogte van wat er zou komen
en was hij achteraf niet ontevreden over het nummer. Op 6 november
1920 — hij was toen al bezig met zijn boek over Prutske — schrijft hij
(13) Zie ook : Gust Keersmaekers, Tleidooi voor een vergeten werk: Stijn Streuvels, Genoveva van Brabant', in : Vlaanderen, jg. 43, nr. 3 (251), 1994, pp. 93-97.
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Fragment uit een brief van Streuvels van 21 maart 1920

„ Prutske I komt in de Gids van December (" b). Dat moet u niet beletten
over dat onderwerp te pennen, 't zal toch van een an er standpunt bekeken zijn ”.

Op de dag van het verschijnen van dat Streuvels-nummer laat hij weten
„ 'k zal haar ( = Prutske maar zeggen dat Nonkel Nest een artikel geschreven heeft voor haar verjaardag". (26.11.1921)
En een drietal weken later
„ Over heel de streek hebt gij hier een enorm succes met uw stuk over
Dina. Ik houd het natuurlijk met het artikel van Ste! — Die twee dingen
echter he en het Nummergered " . (17.111.1921)
Hij vraagt bovendien om een exemplaar op te sturen naar zijn zuster in.
Brugge die „die dingen " wil lezen. In heel Brugge was er geen exemplaar meer te vinden.
Prutske is overigens het tweede boek waarover er in de correspondentie meer dan over de andere gesproken wordt. Het boek dat in 1922 verscheen, lag Claes om meer dan een reden nauw aan het hart ( 14). In
zijn bijdrage in Het Vlaamsche Land vermeldt hij dat hij Dina Lateur
voor het eerst Trutske' heeft genoemd en later zal hij bij herhaling zeggen dat hij die naam heeft bedacht ( 15 ). Reeds op 26 december 1920
had hij aan Streuvels geschreven
„ Trutske' moogt ge niet laten koud worden, hoot. Ik ben overtuigd dat
ge daarover een heel mooi boek zult schrijven ".
Enop 25 juli 1922 •
„Frans, ik geloof dat Prutske een van uw liefste boeken gaat worden. 't
Heeft hier — wat ze er van te lezen kregen ( 16) — een kolossaal succes.
Komt dat nog uit dit jaar ? — "

as in De
(13b) Het eerste hoofdstuk van Prutske,, 'In den dop', kwam in
Gids, LXXXIV, 1920, dl 4, pp. 335-349 (december).
(14)In mijn bijdrage 'De briefwisseling Streuvels-Claes', opgenomen in het
Jaarboek van het Streuvelsgenootschap, o.c., wees ik crop hoe enthousiast Claes gewag maakte van de kinderverliefdheid van Kiki op Prutske.
(15)Ook in het ongebruikte en onuitgegeven 'In memoriam Stijn Streuvels',
dat Claes neerschreef, komt hij daar op terug.
(16)Fragmenten uit Prutske verschenen in voorpublikatie in meerdere tijdschriften. Zie : Luc Schepens, Kroniek van Stijn Streuvels, o .c. p. 77 .
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(14)

Aan Claes' wens werd voldaan, want op 19 november 1922 liet Streuvels vanuit Sluis, waar hij enkele dagen verbleef, weten
„ 'Prutske' is ved. week in 5 dagen gezet en, dank aan 't slecht weer in 5
dagen gecorrigeerd. 't gaat hier heerlijk om te werken — door niemand
gestoord — prachtig gelegen en door regen en wind gedwongen, binnen
te blijven ! Toek. week ben ik weer thuis en begint het winterseizoen. Vandaag mijn vu/pen verloren ! en de burgemeester van Sluis heeft het doen
uitbellen ! "
Dezelfde dag nog antwoordt Claes per omgaande
„ Zeg, Prutske' moogt ge aan mij wel opdragen, hoot. „Le titre c'est
tout ", en die naam komt van uw dienaar, dus heb ik een ontegenzeggelijk recht op dit boek ".
Streuvels is op die wenk blijkbaar niet ingegaan. Niettemin bleeft het
een van Claes' lievelingsboeken.
Vele jaren later komt hij er nog een paar keer op terug. Op 9 januari 1962 schrijft hij
„ Ik herlas dezer dagen voor de zooveelste keer Trutske'. Ik geloof dat ge
naar mijn mening nooit iets schoners geschreven hebt dan die Fietenhistorie van Prutske, en vooral dat kapittel 'Het Dagelijks Bedrijf!' "
Hij herhaalt dat in een van zijn laatste brieven op 30 September 1965,
maar dan noemt hij het boek in een adem met Langs de wegen en De
Vlaschaard, die hij eveneens regelmatig herlas.
Voor het overige gaf Streuvels niet zoveel over eigen werk prijs. Wel
noemt hij het in opdracht geschreven Land en Leven in Vlaanderen,
waarvoor hij 's zondags op tocht ging om „ zichtjes en typen" te fotograferen, ter illustratie, een „ taaien boterham " (29.IV.1923). Ook in
verband met De teleurgang van den waterhoek spreekt hij van „ labeur " (29.111.1925) en over 't karwei van drukproeven (14.VIII.1927 ).
Op 13 november 1927 meldt Claes dat hij het boek ontvangen heeft en
het dadelijk zal lezen. Op 4 december 1927 stuurt hij Streuvels een brief
met een toch wel ongewoon Lange appreciatie
„ Proficiat voor den Waterhoek. Ik heb het ineens uitgelezen, en Been van
uw boeken heeft mij zo vastgehouden als dit. Dat is misschien zijn grootste verdienste : dat het boeit van voor tot end. Om u rechtuit mijn meening te zeggen : ik beschouw de „ Teleurgang " als uw beste boek, het
sterkst van bouw en van lijn. Broeke en Mira blijven u vast ingeprent, Laren
u niet meet los. Zelfs daar waar ge stilstaat in 't verhaal om 'n persoon of
een toestand van alle kanten binnen en buiten te bekijken houdt ge den
adem er in. De zomerdagen van Mira's en Maurice's vrijagie zijn van 't
beste dat ik van u ken.

(15)
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Ik kan u niet zeggen wat 'n indruk dat werk op me gemaakt heeft. Ik weet
dat ge mij over die mannen van den Waterhoek vijftien jaar geleden al
eensgesproken hebt, toen we daar met de lets eens door kwamen. Het is
dus lang gerijpt, en het is te merken an het boek. Nu wensch ik u maar
een ding : dat de zoogenaamde critiek er met hare smerige vingers afblijven zou ".

Enkele dagen later, op 14 december 1927, werd Streuvels bekroond met
de ( eerste) Driejaarlijkse Staatsprijs voor proza in de Nederlandsche Letterkunde voor Werkmensen ( 17 ). Claes feliciteert hem 's anderendaags
en suggereert om te trakteren. Streuvels bleek toch wel erg ingenomen
met de bekroning en nodigt Claes meteen uit om de gebeurtenis, samen
met een paar vrienden, te vieren.
„ Dat zijn stampen te meer als men dat op 't onverwachts krijgt... 't
Vrouwvolk ligt crimineel zat, en ik, zie geen menschen meer staan... de
glorie in den kop. Dank u hartelijk voor uw aller gelukwenschen, en dat
traktaat (...) we zijn dan al te samen om de beest of te geven ! "
(17.XII.1927)
Maar de volgende dag al schrijft Claes dat hij „over Bien prijs mondeling nog wel es wat ( zal) vertellen van een onzer litteraire jaloersche
vrienden " . Ook in deze is er vandaag blijkbaar niet veel veranderd.
In de volgende jaren is de briefwisseling wat afgenomen en is er uiteraard minder over hun werk in de brieven te lezen. Slechts sporadisch
komt eigen werk nog ter sprake. Zo schrijft Streuvels over Alma met de
vlassen Karen:
„ Ik he zoo even de zaak afgehandeld met het Davidsfonds voor een dun
romannetje in alle heiligheid ( en no moet ik schrappen!!! ) dat in den
loop van 1931 zal verschijnen. 'en parlons pas ". (30.X1.1930)

Van die `heiligheid' is waar, maar het boek zelf is toch uitgegroeid tot
een lijvige roman van 230 bladzijden.
In de zeldzamer geworden correspondentie tijdens de oorlogsjaren —
hoeveel is hiervan verloren gegaan ? — wordt het eigen werk (nieuwe
uitgaven, heruitgaven ), naast de gezondheidsproblemen echter een
van de hoofdonderwerpen. Op 2 februari 1940 schrijft Streuvels

(17) Streuvels on in de prijs voor de periode 1924-1926. Voorheen bestond er
wel een Vijfjaarlijkse Prijs voor Nederlandse Letterkunde, die door de Koninklijke
Vlaamse Academie werd toegekend. Streuvels ontving die overigens em al in
1906 (voor het in die periode verschenen werk en in 1911 (voor De Vlaschaard).

(16)

57
„Ik tracht mijn tijd doelmatig over te brengen: wandel en frets elken dag
een a twee uur; heb een massa prachtige sneeuwfotos gemaakt en werk ondertusschen (bij appetijte) aan twee boeken tegelijk (maar dat moet niet
aan 't klokzeel hangen) 1° De Maanden te Lande (metereologische Bulletyns) 2° Eene trielogie Heule-Avelghem-Ingoyghem (Impressionistische
jeugdherinneringen) Om romans te schrijven vind ik de huidige tijdsomstandigheden, waarin de heele wereld aan waanzin lijdt, ongeschikt. Ik
werk, gelijk Grasset het zegt : „pour mon plaisir " — en als men dat kan
doen, is men gelukkig " .

Claes bekommert zich in die jaren om heruitgaven van Streuvels' werk.
In een brief van 1 oktober 1941 stelt hij hem voor De Vlaschaard te laten opnemen in de reeks volksuitgaven, zoals eerder met Pallieter en De
Witte was gebeurd, bij de afdeling Vlaamsche Boekhandel van het
agentschap Dechenne, met een oplage van vijftigduizend exemplaren !
Streuvels heeft daar blijkbaar positief op gereageerd. Op 29 december
1941 al kan Claes met vreugde melden
„dat De Vlaschaard prachtig verloopt wat den verkoop betreft. Daar zijn
er al ver over de vijftigduizend verkocht door Dechenne, en mijn zoon, die
nu boekhandelaar is, zegt me dat hij er meer van verkoopt dan hij krijgen
kan van den drukker ".

Ook voor de verfilming van De Vlaschaard, waarvan het contract reeds
dateerde van voor de oorlog ( 18), is Claes als bemiddelaar opgetreden.
In oktober 1941 is hij drie weken bij de filmproducent, Terra-Filme in
Berlijn, geweest en heeft er een zogenaamde 'Film-Kursus' meegemaakt. Hij raadt Streuvels toch maar aan vooraf inzage te krijgen in het
draaiboek (28.X.1941). Op 5 augustus 1942 spreekt Claes de hoop uit
dat Streuvels zich niet te veel zal moeten ergeren aan de fantasie van
scenario- en draaiboekmakers.
„In octob. van verleden jaar heb ik met de Terra-heeren over de Vlaschaard gesproken, en toen kreeg ik toch een gunstigen indruk van hun opvattingen. Ge hebt daar een paar van de beste film-artisten bij dat troepje
en levendig' zal 't wel zijn".

Op 20 augustus 1943 werd de film vertoond te Brussel en te Gent.
Streuvels was niet aanwezig bij de premiere. Voorvoelde hij toen al dat
de verfilming hem mede in moeilijkheden zou kunnen brengen ? Claes
bericht enkele weken later

(18) L. Schepens vermeldt Streuvels' verklaring hierover uit een brief aan Emmanuel de Bom. Zie Kroniek van Stijn Streuvels, o .c. p. 111.

(17)
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„In de cinemazaal te Brussel heb ik vernomen dat ze met De Vlaschaard
moesten ophouden omdat ze per contract verbonden waren een an ere
film te draaien... Voill' " (28.X.1943)

Brieven van Streuvels uit deze periode ontbreken. Alleen is er nog een
positief antwoord op de vraag van Claes een werk van Streuvels in de
Kunstsnoeckjes-reeks te mogen brengen. „ Zeker valt dit in mijn smack
en de condities zijn voortreffelijk " . Streuvels vond datjantj e Verdure
het meest in aanmerking zou komen, maar moest eerst van Lannoo, die
een gezamenlijk contract had voor de hele Lijsternestreeks, vernemen of
ze bereid waren de novelle ook buiten die reeks te laten herdrukken.
„Ik denk ook aan 'Leven en Dood in den Ast', maar mijn plan bestaat sedert lang om van die novelle een aparte luxe-uitgaaf te bezorgen, en
daarom houd ik dit liever buiten alle andere herdrukken". (23.X11.1942)

Moeilijkheden werden er door de uitgeverij Lannoo blijkbaar niet gemaakt en ook deze lilauwe Snoeckjes' werden een groot succes. Claes
liet weten
>> Om u te toonen hoe die Snoeckjes gaan: ze hebben tothiertoe, op vijf
of zes dagen, reeds vijfduizend ex. verkocht van Herodes ". (2.1.1943)

Bovendien werd er nog voor een Franse vertaling gezorgd.
Tenslotte, wat werk van Streuvels betreft, komen nog even zijn driedelige memoires ter sprake. Reeds op 26 december 1920 had Claes geschreven :
„En denk ook eens aan uwe jeugdherinneringen uit Avelghem. Dat zou
echt iets sappigs zijn...

Toen Streuvels hem precies twintig jaar later, op 25 december 1940, liet
weten dat hij met zijn „ impressionistische jeugdherinneringen " bezig
was, herinnerde Claes hem daar nog eens aan
„ Ik ben vooral benieuwd uw Heule-Boek te lezen. Weet ge nog dat ik, jaren geleden, als we in de keuken zaten te vertellen en te lachen over ons
jonge jaren, dat ik u aanried er over te schrijven ? " (31.XI.1941)
En na het verschijnen :
„ `Heule' zoo juist ontvangen. Ik ga me daar eens aan `laven' in deze
triestige tijden. De uitgever haalt in ieder geval eer van zijn werk, het
weegt op to en eender welke Holl. uitgave. En waar haalt die Kerel nog
dat schoon papier ? " (11.XI.1942).
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D R ERNEST CLAES
2
Stallestraat, 90
Tel. 44.07.31
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Een maand later schrijft Claes een uitvoerige brief met veel lof (3 bladzijden ) voor het boek : „Ik geloof niet dat ik vele boeken in den
laatsten tijd gelezen heb waarvan ik zo'n plezier heb gehad ". Claes is
vooral bekoord door de prettige anekdoten, die voor hem voor een deel
`herkenbaar' waren. Hij vindt ook dat Streuvels zichzelf als kind uitstekend geportretteerd heeft en maant hem aan zo vlug mogelijk het vervolg te schrijven. Aileen zou hij wensen dat Streuvels wat meer over
nonkel Guido (Gezelle) zou vertellen en de foto's zou weglaten. En wat
de lectuur van Heule voor hem zo aangenaam maakte, was de gelijkenis die hij vond met zijn eigen kinderleven te Zichem
„Die droomen en verlangens, die weemoedigheid en het gevoel van minderwaardigheid... (...) Ten andere vele van uw bevindingen staan in De
Witte " . ( 11.XII.1942 )
*
* *

Daarmee beland ik bij het andere (kortere ) deel van dit tweeluik : hoe
treedt het werk van Claes uit de briefwisseling te voorschijn ?
De eerste werken van Claes die erin ter sprake komen, zijn de oorlogsdagboeken Namen 1914 en Bei uns in Deutschland. Streuvels schrijft
dat hij ze „ in een trek" uitgelezen heeft (9.V.1919 ) en blij is eindelijk wat meer over die „ calvariegeschiedenis " te vernemen. Over het
tweede boek meldt Claes dat het hem te Brussel de naam van „ Bochopphile en activist " heeft bezorgd (21.X1.1919 ).
Het vaakst — dat lag wat voor de hand — wordt over De Witte gecorrespondeerd, hoewel Streuvels eigenlijk nooit een echt oordeel uitspreekt. Wel vraagt hij bij herhaling wanneer De Witte in boekvorm
verschijnt en zegt hij dat hij zelf en vooral zijn zoon Paul veel plezier
aan de reeds gepubliceerde hoofdstukken beleven ( 19). Paul „ ligt bij
nachte te lachen in zijn Broom" ( 17.IX.1919; 24.1.1921). Claes antwoordde reeds op 21 november 1919 dat het boek binnenkort zal verschijnen en hij apart een exemplaar aan Paul zou sturen. Naar aanleiding van het hoofdstuk met het lied over „ 't Edel Kind van Napoleon
den Groote " bekent Streuvels toch ook : „ Ilc heb gister op mijn eentje

(19) Van De Witte verschenen invoorpublikatie fragmenten in Het Vlaamsche
Land, Vlaamsche Arbeid en Groot-Nederland in de periode 1919-1920.
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zitten lachen lijk een zot " (29.XI.1919), maar met de publikatie schijnt
het niet zo te vlotten. Op 26 februari 1920 laat Claes nog eens weten
dat het vermoedelijk in de lente zal verschijnen.
„Ze zijn een beetje bang van den lagen Belgischen wisselkoers, meen ik".

Waren er aanvankelijk ook morele bezwaren tegen de integrate uitgave
van De Witte? Op 11 maart 1920 schrijft Claes
„En De Maasbode heeft mij verleden week een verdoemde verklaard voor
de onnoozele schets van de Witte's vrome kanten ".

Streuvels antwoordt
„Van de 'Hollanders' moogt gij Illes verwachten inzake verdoemd- of zaligverklaring. Huysmans heeft gelijk als hij zegt: een Holl. Katholiek en
een Vlaamsche, dat zijn twee verschillende religies ! — De `Vroomheid'
van de Witte zullen ze daar heel anders opnemen dan wij ".

Verder stipt hij aan, dat dit nog niets is vergeleken bij de banbliksems,
die hij zelf uit het Noorden ontving en die elders nog ter sprake komen.
„ Gij moogt U dus gelukkig achten er zoo goed of te komen ! "
(21.111.1920)
Op een bepaald ogenblik deed zelfs het gerucht de ronde dat De Witte
op de index zou komen, waarop Streuvels lakoniek antwoordde : , Ga
nu toch Pallieter de concurentie ( sic ) niet aandoen ! ' ( 13.11.1921)
Op 11 September 1920 kan Claes eindelijk melden dat hij de drukproeven ontvangen heeft en op 24 december 1920 schrijft Streuvels dat
hij De Witte nu eens zal uitlezen „ om te zien hoe het `doet' als
boek ". Claes antwoordt per omgaande dat hij met de vormgeving niet
zo tevreden is : de illustraties van Jos Leonard vallen hem tegen en hij
vindt de uitgaven van De Vlaamsche Bibliotheek niet verzorgd. Hij
besluit met de nogal verrassende bedenking
„ 'De Witte' in zijn geheel doet niet zoo goed aan als stuk voor stuk. 't
Is een beetje 'des guten zu viel', die opeenvolging van grappige gezegden
en feitjes ". (26.XII.1920)
Wou Claes een eventueel minder gunstig oordeel van Streuvels voor
zijn ? Streuvels zegt (voorlopig) nog niets over de inhoudelijke aspecten, maar is het met Claes eens in zijn kritiek op de vormgeving.
„ -'t Eenige goede aan de Wereld.bl. is : de exploitatie — dat het boek ineens zijn publiek vindt. - " (29.XII.1920)

Anderhalf jaar later kwam hij nog eens terug op De Witte:
„Als gij ne keer wilt kennis maken met de broertjes van de 'Witte' (in 't
Epische ! ) schaf u het boek aan van Louis Pergaud , La Guerre des Boutons " Paris Mercure de France ''. (27.V.1922 )

Het wijst er dan toch op dat Streuvels in De Witte een epische adem
miste. Niettemin had hij het goed voor met het schrijverschap van
Claes. Dat blijkt uit zijn reactie op Pastoor Munte:
„ Gister heb ik veel plezier gehad met uwen Pastoor Munte ! ! ! Voor uw eigen welzijn echter zou ik u aanraden , nu eens iets vreeselijks ernstigs te
schrijven, iets dramatisch of tragedisch, anders wordt gij 't slachtoffer van
uwen humor! 't Publiek zal van u niets anders meer dan humor willen en
de h.' critici zullen beweren dat gij van anders niets verstand hebt en bij
uw geestige dingen moet blijven — 't geen hen niet beletten zal u te beschuldigen van... eenzijdigheid!! In letterkunde is 't altijd gevaarlijk eene
„ specialiteit" te hebben. Nu, gij zult zelf wel best weten wat gij te doen
hebt". (6.XI.1920)
Waarop Claes antwoordt
„ Wat ge mij schrijft a propos van Pastoor Munte — 'k geloof dat ge gelijk hebt. En toch verschoot ik een beetje toen ik dat las. Daar had ik niet
aan gedacht en ik voel hoe waar het is " . (12.XI.1920)
Toch gebeurde het vaker dat Streuvels bij het ontvangen van een nieuw
boek onmiddellijk reageert, nog eer hij het gelezen had en zijn oordeel
geeft over de uiterlijke vormgeving : druk, illustraties, uitzicht. Dat was
het geval met bijvoorbeeld Sichemse Novellen (18.V.1921) en Herman
Coene (30.X1.1930). Als hij het nodig achtte, liet hij een kritische noot
horen. Uit een brief van Claes van 27 maart 1932 blijkt dat Streuvels
nogal negatief moet geweest zijn over Black. Claes neemt hem dit niet
kwalijk en verdedigt zich door te zeggen dat hij niet zo erg veel hecht
aan dat boek, omdat het „ een schoolboek " is, „ op verzoek van De
Standaard geschreven " en hij voegt eraan toe
„ Toen 'Black verscheen heb ik thuis gezegd : Nu hebben alle sentimenteele juffrouwen en de schoolmeisjes een boek ".
Anderzijds heeft Streuvels wel uitgesproken lof voor Herodes, dat in
1942 verscheen
„Intusschen heb ik Herodes gelezen... en die mag er zijn, — eerste klas.
Als Stijl heb ik voortdurend gedacht aan Flaubert, en dat (is) de beste
waarborg dat het goed is. Proficiat ermee ". (23.XII.1942 )
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Ook Jeroom en Benzamien valt in de smack (22.11.1947) en over Floere,
het Fluwijn schrijft Streuvels nog op 27 december 1958 dat hij het andermaal heeft herlezen en er nog steeds plezier aan beleeft.
Voor het overige meldt Claes eveneens dat hij regelmatig met iets bezig is, onder meer aan een boek over de vorige oorlog, vermoedelijk
Daar is een mens verdronken. Blijkens de brieven heeft hij daar lang aan
gewerkt. Drie jaar lang, van begin 1940 tot einde 1942, komt hij daar
herhaaldelijk op terug en uiteindelijk verscheen het pas in 1950. In het
spoor van Streuvels' memoires, wil hij ook de zijne voltooien. Na Heule
schrijft hij
„Ik heb zelf zoo iets op het getouw. Na mijn „Jeugd " zou 'k willen verder gaan met „Herentals" en daarna „Leuven". Studentenbeweging incluis ". (11.XI.1942)

En op 29 juli 1957 laat hij in een pessimistische bui weten
„Ik werk aan mijn laatste boek'. En 't heet 'Ik en mijn Boeken'. Of ik
het zal afkrijgen weet ik niet. Ge hebt me indertijd eens gesproken over
uw herinneringen te Ingooigem. Is daar nog iets van gekomen ? "

Op 27 december 1957 meldt Claes dat hij aan zijn herinneringen over
Leuven schrijft en hij zegt nog eens „dat is 't laatste, denk ik " , maar
hij is er toch nog in geslaagd tussen 1957 en 1962 een vijftal boeken of
te werken en zijn medewerking te verlenen — tot zolang hij kon — aan
allerlei TV- en theaterprogramma's uit of over zijn werk.
Claes verwerkte met moeite, zo valt uit zijn laatste brieven te lezen,
de kwalen en ziekten van de oude dag.
„En 't ergste is dat: niets doen. Ik weet niet of ge dat kent. Ik loop sours
door mijn kamer met een gotfer ! zodat Ste er van opschrikt. Ik kan daar
maar niet aan gewoon geraken". ( 7.VI.1966)

II
Het is even interessant our na te gaan wat de brieven onthullen over de
houding van Streuvels en Claes tegenover het literaire Leven in Vlaanderen en tegenover hun collega's.
Het is geweten dat Streuvels lak had aan officieel gedoe, slechts bij
uitzondering deelnam aan literaire samenkomsten, vergaderingen en
dergelijke meer en hij liever een afstandelijk observator bleef. Ook hier
vervulde Claes, vooral na 1919, de functie van dankbare nieuwsbron, die
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Streuvels met allerlei nieuwtjes vanuit Brussel overstelpte. Een voorbeeld. Op 9.1.1920 schrijft Claes
„ Te Brussel is er geen nieuws. Vermeylen hoor of zie ik niet meer. Teirlinck geeft weer zijn lessen in de Universite Libre en Karel van de
Woestijne is 1° geen correspondent van de N.R.C. meer, 2° heeft een
dochter gekocht en 3° een mooie positie gekregen in 't Cabinet van
Destree " (20).
Streuvels was met dat soort van berichtgeving blijkbaar ingenomen, stimuleerde Claes om hem regelmatig op de hoogte te brengen en reageerde ook vaker op zijn eigen pittige en alerte manier.
In tegenstelling tot Streuvels was Claes wel een man van het verenigingsleven en hij is dan ook goed geplaatst om zijn correspondent inen voor te lichten.
Op 15 maart 1921 b.v. bracht hij uitvoerig verslag uit over de heroprichting van de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen (VVL):
„ Ik ben naar de Vereeniging van Letterkundigen geweest te Antwerpen,
en werkelijk, dat is me kolossaal meegevallen. De Born zat voor, en heeft
die vergadering geleid met een takt en een behendigheid, en vooral edelmoedigheid, die hem alle eer aandoen" (21).
Verder zegt hij, dat het er sours nogal vinnig aan toeging, maar dat diegenen die met persoonlijke `wrokjes' gekomen waren, werden teruggefloten. Hij vraagt of Streuvels naar de volgende vergadering te Brussel
komt, waar een nieuw bestuur zal verkozen worden.
Streuvels antwoordt per omgaande op 17.111.1921, dat het hem piezier doet dat alles goed afgelopen is, maar : „Ik blijf echter bij mijn
besluit... en laat me niet meer vereenigen " (22 ). Claes rapporteert ook
in de volgende maanden over de gang van zaken in die eerste moeilijke
(20) Van de Woestijne is inderdaad een korte tijd ambtenaar geweest bij de
Dienst der Schone Kunsten en Letteren van het Ministerie van Openbaar On derwijs, tot hij in 1921 hoogleraar werd in de Nederlandse letterkunde aan de Rijksuniversiteit te Gent.
(21 )Sedert juni 1914 had de VVL geen algemene vergadering meer gehouden.
Na heel wat moeilijkheden werd een nieuwe vergadering belegd op zondag 13 maart
1921 te Antwerpen. Het was het begin van een moeizame heropleving. Zie hierover : Em. Willekens & Bert Decorte, Schrijvenderwijs. Viifenzeventi g jaar Vereniging
van Vlaamse Letterkundigen 1907-1982, VVL/Soethoudt, 1982, pp. 100-126.
(22) In een brief aan Em. de Born van 6 februari 1921 had Streuvels reeds hetzelfde meegedeeld in haast identieke bewoordingen • „ Wat de Ver-eeniging betreft, ik blijf bij mijn besluit van onder en na den oorlog: ik laat me niet meer vereenigen ! " Geciteerd door Luc Schepens, Kroniek van Stijn Streuvels, o.c., p. 75.
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periode voor de Vereniging, die na allerlei tribulaties toch haar draai
scheen te vinden. Op 19.IX.1922 meldt Claes nog
„ Over de vereeniging van Letterkundigen zou ik u een uur lang kunnen
spreken. 't Is best, en hartelijk afgelopen, had niets van een congres. Alleman foeterde op u omdat ge der niet waart. In 't lang en breed daarover mondeling ".
Op congressen had Streuvels het overigens evenmin begrepen. Claes bericht hem over het filologencongres van 1920, dat te Gent plaats had en
waar op een van de sectievergaderingen over Streuvels' taal gesproken
werd. Claes vond het congres nogal 'filologisch' , waarop Streuvels antwoordde :
„Een congres is eene Vanity-fair waar iedereen komt paradeeren met zijne
wijsheid die hij in boeken niet verkoopen kan. En de `Besluiten' met den
ernst errond, doen me denken aan kinderen die voor de leute aan hun eigen spelletje gelooven " (22.X.1920

En dan is er vanzelfsprekend ook Streuvels' afkeer van publiciteit en
huldigingen. 1k gaf in vorige lezing reeds het voorbeeld van het geplande Streuvels-nummer van Het Vlaamsche Land in 1921. Uit het geheel van de briefwisseling valt een kleine bloemlezing samen te rapen
van hoe Streuvels daar tegenaan keek. Als hij dan toch eens, tegen wil
en dank gehuldigd werd of moest worden, sprak hij achteraf steevast van
„de vlaag is over " . Een paar citaten mogen dit illustreren.
„ (...) ik heb aan niemand een decoratie gevraagd ( 23 ), hecht aan de dingen juist zooveel waarde als dat ze waard zijn, en voor de rest veeg ik mijn
botten aan 't Been er rond gepraat wordt ". (9.VIII.1925)
„Uit de verte verneem ik niets anders dan dat men in Brussel voortdurend
jubileert : 60-65-70ste verjaringen: wederkeerig dienstbetoon ? Mij goed ".
(25.11.1940)
„ Eerst hakenkruisen en daarna Pauzenkruisen ! de eene vagen de andere
uit en ze zijn, d'eene lijk dander even Licht om dragen. Geve God dat
we in dit Leven van zwaardere kruisen mogen bevrijd blijven ! "
(19.11.1956 ) (24)

(23)Streuvels alludeert hier op zijn bevordering tot officier in de Leopoldsorde
op 23 juli 1925, in een parlementaire vraag aangevochten door de Westvlaamse
volksvertegenwoordiger Buyl, omwille van Streuvels' dagboek In Oorlogstijd. Minester C. Huysmans diende het parlementslid prompt van antwoord.
(24)Streuvels bedoelt hier het Ridderkruis in de Orde van Sint-Gregorius de
Grote, hem door Mgr. EJ. de Smedt, bisschop van Brugge, op het Lijsternest over-
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>> De tribulaties van den Haag zijn voorbij. Mt zal nu 't la to geweest
zijn". (9.1.1963) (25)

Streuvels was vooral niet te spreken over grootdoenerij. Prettig in dit verband is het uitvoerige relaas van Claes op 11.111.1922 over de premiere
van De Vertraagde Film van Herman Teirlinck in de KVS te Brussel, in
aanwezigheid van de toen 22-jarige kroonprins Leopold, aan wie achteraf
een aantal Vlaamse letterkundigen voorgesteld werden. Teirlinck had op
zijn manier de prins voorbereid. Streuvels, aangesproken als „ beste
Francesco ", kreeg in een levendig vertelde bladzijde te horen hoe prins
Leopold door de toen succesvolle, maar verwaande toneelschrijver Gaston
Martens, met `Majesteit' werd aangesproken en de prins antwoordde
„ Gij zijt brouwer, nietwaar ? " Ik laat Claes verder aan het woord
„ — Tot groote en onbeschrijflijke verbazing en ontsteltenis en gefnokenheid van Martens, daar Monseigneur niet eens blijk gaf eveneens te weten
dat Martens insgelijks, en nog in hoogere mate, tooneelschrijver was. Teirlinck had Z. Kon. Hoogh. op de hoogte moeten brengen van degenen die
hem zouden worden voorgesteld, en van Martens had zijne Kon. Hoogh.
alleen als treffende omstandigheid onthouden het woord 'brouwer', en
daar hij van Martens zijn literatuur niets en van Vlaamsche tooneelletterkunde over het algemeen nog minder moist, was Z.K.H., naar mijne meening, waarschijnlijk blij dat Martens brouwer was, omdat hij daarvan iets
meer begreep. Neen maar, die snuit van Martens bij dit affront... En de
comble !
- Majesteit, zegt hij op zijn Zultesch, ge moet Tangs ons kanten maar eens
komen kijken met mijnheer Teirlinck, die is er ook al geweest !...
En Z.K.H., met onverstoorbare koninklijke kalmte :
Daar wonen veel brouwers aan die kanten, niet waar ?
Joa 't, majesteit, in ieder prochie... En ge moet maar eens per auto komen met mijnheer Teirlinck...
Een blik van Graaf d'Oultremont naar Teirlinck om dezen te beduiden
dat hij de bierbrouwer van Zulte maar zou doorsturen".
De 22-jarige andere toneelschrijver Willem Putman — even oud als
prins Leopold — verging het nog slechter. Hij was gekleed in piot en

handigd op 16 februari 1956. Drie dagen eerder schreef hij in brieven aan Arthur
Deleu en Albert Saverys ongeveer hetzelfde : „ Op hakenkruisen of en pauzenkruisen — de ene vagen de andere weg en ze zijn licht om dragen. Gee God dat
we van zwaardere kruisen mogen bevrijd blijven ! " Geciteerd door Luc Schepens,
o. c,,
p. 127.
(25 ) Met de `tribulaties' bedoelt hij de overhandiging van de Prijs der Nederlandse Let re in de Ridderzaal te Den Haag op 14 december 1962 en de priveontvangst door koningin Juliana achteraf.
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droeg zelf heuse sporen. Toen de prins hem vroeg : „ Zijt ge soldaat ? " ,
kon hij van alteratie niet antwoorden. Tot diep in de nacht, aldus Claes,
zat hij te piekeren over wat de prins daarmee kon bedoeld hebben.
Dergelijke anekdoten aanhoorde Streuvels met zichtbaar genoegen en
dan nog uitgerekend over twee auteurs die hij, omwille van hun ijdelheid, niet in zijn hart droeg. Hij antwoordde geamuseerd
„ Ik heb me verslikt van 't lachen met de receptie v.d. Vertraagde Film.
Teirlinck heeft ze er daar goed ingelapt en de Vlomsche Letterkunde heeft
weer eens goed figuur gemaakt! Wat moesten die buitenjongens daar den
lakei gaan afgeven ? Poot had me ook gelnviteerd — ik heb er geen oogenblik aan gedacht me aan dat Prinske te komen... vertoonen. Enfin, elk zijn
goesting ". (14.111.1922)
Van de Vlaamse literatuur van zijn tijd over het algemeen had Streuvels
overigens geen hoge dunk. Hij die zo ontzettend veel buitenlandse literatuur las en vooral de Franse prefereerde, beschikte over voldoende
referentiepunten om een (hard) oordeel te vellen. Na de lectuur van
Lehrer a l'Etrangêre van Honore de Balzac en L'Atlantide van Pierre Benoit schrijft hij
„Telkens ik zulk eene ontdekking doe van een mij nog onbekend fransch
auteur (een uit de honderden ! ) komt mij 't schaamrood op de wangen als
ik denk aan onze... Vlaamsche letterkunde ! Wit is me dat toch een pover zootje !- " (25.111.1920)

En vijf jaar later :
„Na de Franschen ben ik met de Duitschers begonnen ; en als men alzoo
eenbeetje 't panorama der moderne Europeesche Letterkunde overschouwd heeft, en men leest dan de dithyrambische ontboezemingen van
Litera
Pro
over onze
onzen goeden vriend Joris Eeckhout in zijn
`ire Prof
Vlaamsche meesterwerken, dan kan men niet anders dan... zachtjes glimlachen ".(7.VI.1925)

Streuvels klaagt, vooral in de jaren twintig, niet alleen het niveau van.
de Vlaamse literatuur aan, maar ook dat van de pers, inclusief de kritiek. Zo moet in de eerste plaats De Standaard het ontgelden. Meer dan
eens verwijt hij de kraut haar tweeslachtige houding op Vlaams gebied,
maar ook haar gebrek aan goede smack en het juist aanvoelen van ware
kunst. Na een bezoek aan de schilder Albert Servaes keert hij enthousiast terug, maar hij stelt vast
„De `Standaard' weer daar allemaal niets over te bazelen- (...) Wat er in
Vlaanjeren omgaat onder schilders en kunstenaars zullen de Hollanders &
Duitschers eerst moeten ontdekken ! " (1.VII.1920) (26)
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Twee weken later
>> In de Standaard dreigt het nu een straatje zonder in te worden met 't
Estheten-gekibbel ! En op welken toon, lieve God, die professors het opnemen — alles ijdelheid op hun eigen persoontje ! Servaes zit voorzeker te
lachen in zijn vuist om al die mystiekerigheid zijner beoordeelaars ! Mundus vultdecipi... " (15.VII.1920)

Het stoort hem ook dat er op de begrafenis van Dr. Lauwers (27 ) niemand van de krant aanwezig was : , De vrienden der Amities waren 't
hart in van den Standaard was er geen correspondent te zien, wel van
de fransche bladen " ( 2 .VI.1921 ).
In verband met reclame en publiciteit vraagt hij zich of of „ die gazet dan nooit de verhoudingen " zal leren kennen (5.VIII.1928) en in
een brief van 13 april 1930 maakt hij zich boos omdat de krant onder
de naam „ Borstbeeld van Guido Gezelle " reclame maakt voor beelden
die hij eerder als „monsters en mismaaksels " had afgedaan, terwijl de
N.V. Standaard Boekhandel anderzijds de Jubileumuitgave van Gezelle
op de markt brengt.
Zijn visie op Dietsche W arande &Belfort is in die jaren niet positiever, maar dat heeft dan weer veel te maken met zijn aversie van juffrouw Maria-Elisa Belpaire (28), die elders nog ter sprake komt. Als
Claes hem op 20 september 1920 schrijft over de vernieuwing van het
tijdschrift, antwoordt Streuvels hem per omgaande
„En Welke rol speelt juf. Belpaire ? Ik bewonder de menschen die nog den
moed hebben... aan grootsche plannen te denken zonder ooit eerst op den
pot te slaan om te vernemen dat hij hol klinkt. Wie zullen de geniale me-

(26)De schilder Albert Servaes ( 1883-1966) woonde op dat ogenblik in het
kunstenaarsdorp Sint-Martens-Latem, waar Streuvels vaker op bezoek kwam.
(27)Dr. Emiel Lauwers sr. (1858-1921) genoot te Kortrijk grote bekendheid als
chirurg. Hij was een goede vriend van Streuvels, die met hem meerdere keren op
reis naar het buitenland was gegaan. Lauwers publiceerde geneeskundige werken
in het Frans, maar was als oud-leerling van Hugo Verriest ook actief in de Vlaamse
Beweging. Zijn vrije tijd besteedde hij o.m. aan vertalingen (Longfellow, Shakespeare) en het schrijven van allerlei bijdragen, die gebundeld werden in Schriften
(1931). Streuvels verzorgde hiervan de redactie en had er voordien ook een lezing
over gehouden voor de Academie in augustus 1930. Zie : Verslagen en Mededelingen... 1931, pp. 591-600.
(28)Maria-Elisa Belpaire ( 1853-1948 ), schreef gedichten, sprookjes, essays en
memoires. Onder haar leiding was in 1900 de samensmelting van Het Belfort en
Dietsche Warande tot stand gekomen. Stond bekend als vooruitstrevend op sociaal en cultureel gebied.

(28)
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dewerkers zijn aan dat groot tijdschrift ? En de geest van het ding ? "
(22.1X.1920)

Er is veel waar Streuvels zich in Vlaanderen aan ergert, niet het minst
in het eigen katholieke milieu, waarvan hij de geestelijke bekrompenheid op de korrel neemt. Hij ergert zich aan verenigingen, uitgevers en
drukkers, die amateuristisch te werk gaan, geen goede contracten opstellen, nalatig zijn in het sturen van honoraria en presentexemplaren, slordig omspringen met drukproeven en dergelijke meer. Klachten als deze
zijn legio
„Van mijn laatste boek heb ik nog maar 'en enkel pres. expl. gekregen!
Dat zijn de zeden van Vlaamsche uitgevers ". (19.X1.1924 ) (29)
„Doch die Pen-Club is weeral iets 'op z'n Vlomsch' ik heb noch programma, noch invitatie gekregen... " (21.VI.1927)

Is het elders dan beter ?
Nederland looft hij wel op het vlak van uitgevers en kranten. De contracten zijn van in den beginne behoorlijk, de uitvoering ervan correct
(18.VII.1913). De dagbladen staan op niveau
„ - wanneer krijgen we eens feuilletons met intelectuelen (sic) inhoud gelijk in de Holl. la en ? " (18.1.1920)
„ Van de literatuur word ik verder op de hoogte gehouden door het wekelijksch bijblad van de N.R. Courant - dat waarlijk informatie heten
mag ". (24.XI.1921)

Maar bepaalde Nederlandse katholieke critici (hij denkt onder meer aan
de paters Linnebank en Molkenboer) (30) zijn zo mogelijk nog bekrompener dan hun Vlaamse collega's.
De Nederlandse literatuur in ruimere zin, waar hij overigens niet zoveel over zegt, vindt in zijn ogen over het algemeen eveneens niet steeds

(29)Bedoeld is Herinneringen uit het verleden, dat in oktober 1924 verscheen
bij Drukkerij-Uitgeverij J. Lannoo te Tielt.
(30)Hermanus Linnebank 0.S.Cr.(1875-1927), criticus en essayist. Als vriend
van de Vlamingen droeg hij veel bij tot de intellectuele toenadering tussen Noord
en Zuid. Prof. Dr. Bernardus Molkenboer o.p. (1879-1948), hoogleraar te Nijmegen en Vondel-specialist. Ook over Dante schreef hij belangrijke studies. Was buitenlands erelid van de Koninklijke Vlaamse Academie. Hun beider kritiek op
Streuvels komt elders, in een ander
an ter
ter sprake.

KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE
VOOR TAAL- EN LETTE RK UN DE
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(3 0)

genade. De stile lath (31 ) van Nico van Suchtelen bijvoorbeeld noemt
hij, omwille van zijn pedanterie „ 't stomste boek, ooit door een hollander geschreven " (18.V.1921). Zelfs Couperus wordt door Streuvels,
op latere leeftijd, op de korrel genomen
„Voorlopig houd ik mij aan lectuur. Ik heb Couperus aangepakt, dock laten steken. Met dien precieuzen en pretentieuzen Stijl kan ik niet over de
baan". (91X.1957)
*

Uit het voorgaande is gebleken hoe kritisch en eigenzinnig Streuvels het
literaire Leven en het literaire wereldje observeerde en beoordeelde, maar
dat ligt volkomen in de lijn van wat we in deze van Streuvels mogen
verwachten. Het is even vanzelfsprekend dat in de briefwisselingen een
aantal collega's-letterkundigen, vrienden en anderen, regelmatig aan
bod komen. Ook op dit vlak blijft Claes in de meeste gevallen de aanbrenger van nieuwtjes, waar Streuvels op zijn manier zijn zeg over doet
of op reageert.
Binnen de grenzen van deze lezing, moet ik mij beperken tot een
schets van een paar figuren, zoals ze uit de briefwisseling te voorschijn
treden.
Er is in de eerste plaats Streuvels dorpsgenoot 'pastor' HUGO VERRIEST (1840-1922 ), met wie hij een ambivalente vriendschapsrelatie onderhield. Op 17 augustus 1913 werd Verriest te Ingooigem gehuldigd,
naar aanleiding van zijn gouden priesterjubileum. Streuvels, als penningmeester van het inrichtend comite, was daar blijkbaar niet zo gelukkig mee. Meer dan eens bericht hij over het vele werk en de kopzorgen die hij daarmee heeft.
„ - de kiekens en konijnen zijn maar klein-bier in vergelijking met 't slameur voor de Verriest-hulde ! dat neemt formidabele uitbreiding ! De roman (32 ) zit op zolder — goed dat ik een voorsprong heb van een 8-tal
hoofdstukken ! " (25.IV.1913)

(31) De stille lach van Nico van Suchtelen (1878-1949) was een pacifistische roman in brieven, die na zijn verschijnen in 1916 nochtans diepe indruk had gemaakt en herhaaldelijk werd herdrukt.
(32)Streuvels bedoelt Dorpslucht. Zoals eerder gemeld, verscheen dit boek aanvankelijk in maandelijkse afleveringen. Zie hierover : noot 2.
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(31)

Hij moet voor alles en nog wat instaan, van de uiterlijke versieringen in
het dorp, tot de interne organisatie.
„ Ik zelf, in hoogst eigen persoon regel de plaatsen ! — Zeg maar bij Welke
freule gij wilt zitten ! (Kinderen beneden de 16 jaar worden niet toegelaten. Ik word zot ". (7.VIII.1913)
Dat na 17 augustus alles voorbij zou zijn, was voor Streuvels een pijnlijke misrekening. In een Lange brief van 3 september 1913 doet hij er
zijn beklag over dat de uitgaven een stuk hoger bleken te liggen dan de
inkomsten, dat er een vrij groot tekort is en iedereen, inclusief de literaire vrienden, hem in de steek laten. Hij vreest dat hij er zelf financieel
zal moeten voor opdraaien. , Leve Verriest ! (...) Laten ze nog maar
iemand vieren ! zulle ".
Door het feit dat de brieven van Claes uit deze periode ontbreken,
zijn er uiteraard ook geen reacties van hem te vermelden. De briefwisseling lag, ten gevolge van de eerste wereldoorlog, enkele jaren stil en
werd erode 1918 hervat. Verriest komt opnieuw ter sprake, het eerst in
een brief van Streuvels van 17 september 1919, om te melden dat hij
weer op zijn dorp is aangeland en hij emit ziet „ als iemand die 14 bruiloften heeft meegemaakt en hij zal nu wel 14 dagen in bed blijven ! Dat
komt er van ". Over zijn gezondheid deden blijkbaar allerlei geruchten
de ronde. Claes informeert herhaaldelijk, al dan niet op vraag van anderen, naar zijn toestand. Als hij op 3 maart 1920 nog Bens laat weten
dat hij gehoord heeft dat het met Verriest niet goed gaat, antwoordt
Streuvels prompt
„ Wie strooit er altijd weer die domme praatjes uit over Verriest ? De man
is springlevend en gezond als een bliek — hij reist nog naar Gent, gaat te
voet naar Deerlijk & Wareghem en loopt hier... zingend langs de baan !
Dat alles belet niet dat men hem een of anderen dag dood zal vinden —
hij is 80! " (25.111.1920)
Dat er over Verriest veel gepraat werd, bewijst ook het feit dat Claes in
een paar weken tot tweemaal toe bij Streuvels navraag doet naar de financiele situatie van Verriest. Als hij in nauwe schoentjes zou zitten, zou
Claes er wel iets op vinden „om hem zijn ouden dag wat lichter te maken" (4.X.1920) en „om met den noodigen tact 'n handje toe te steken " (13.X.1920). Het is opmerkelijk dat Streuvels daar niet op ingaat.
Wel had hij in eerdere brieven al laten weten dat er van Verriest zelf
niet veel te verwachten valt als het op materiele hulp of morele steun
aankwam. Streuvels scheen te suggereren dat Verriest vooral de man was

(32)
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van het mooie woord, Wiens daden daarmee niet altijd in overeenstemming waren (33).
Toen Claes na de dood van Verriest op 28 oktober 1922 en de
koninklijke uitvaart nog een paar `santjes' vroeg voor een oud-leerling
en goede vriend van Verriest, voegde Streuvels er het volgende bericht
bij
„ Verriest is dood en begraven en 't is alsof hij er nooit geweest was ! Den
maandag was hi er de plechtige nadienst met volle ornaat en keersen — en
er was... niemand van de familie en 3 manskerels in de kerk en een 20-tal
vrouwen... sic transit gloria mundi ! " ( 12.XI.1922)
En dan is er tenslotte nog dat voorbarige In memoriam Stijn Streuvels (34) van Ernest Claes, waarin Claes uitvoerig, aan de hand van een
anekdote, aandacht besteedt aan de relatie Streuvels-Verriest. Claes vertelt hoe zij, tijdens zijn verblijven op het Lijsternest, haast elke dag tegen halfelf naar Verriest gingen en hoe Verriest, als hij hen zag aankomen, reeds in zijn ruin stond, maar deed alsof hij hen niet opmerkte
„ (...) zijn zwarte sjaal artistiek over zijn schouders geslagen, de hoed wat
naar achter geschoven, stond hij met glimlachende en poetische bewondering naar een bloemenstruikje te kijken, of naar de lucht, of hij scheen te
luisteren naar een vogeltje. Dat deed Stijn grinniken. `Ziet ge hem weer
bezig, de komediant !' "
Binnenskamer voerde Verriest het hoge woord en citeerde hij uit zijn fabelachtig geheugen onder meer gedichten van Gezelle.
„ Hij koesterde voor de grootmeester van de Nederlandse dichtkunst een
verering zoals ik nooit bij iemand heb aangetroffen. Maar hij Wilde ons
ook telkens een woord of een vers van Gezelle verklaren op zijn eigen manier, waarbij zijn fantasie een grotere rol speelde dan zijn filologische ken-

(33 )Een voorbeeld. In een brief van 1 november 1919 meldt Streuvels dat De
Bom, die in nood verkeerde, hem had gevraagd bepaalde mensen aan te schrijven,
om hem te helpen : „ (...) en ook aan... Verriest ! !! Dat is wel het uiterste ! als hij
lets van dien man schijnt te verwachten ! "
(34) Hoewel dit In memoriam buiten de eigenlijke correspondentie valt, is het
toch interessant genoeg om het hi er te vermelden. Het bevat immers heel wat gegevens, towel over de vriendschapsrelatie Streuvels-Claes als over de relatie
Streuvels-Verriest. Dit uiteraard nooit gepubliceerde In memoriam werd overigens
gevonden bij de reeve van Streuvels aan Claes, die in het Claesgenootschap te
Winksele bewaard or en. Claes had de tekst geschreven in 1963. Voor wie of wat
en, is niet te achterhalen.
hij bedoeld was, in het geval dat Streuvels zou overlijd
Uiteindelijk overleed Claes zelf een jaar vOOr Streuvels op 2 september 1968.
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nis. Maar an kreeg hij met Stijn te doen. Die kende de gedichten en
woorden van zijn peetoom Guido beter dan de pastor. Hi' vloog uit ! Wat !
De pastor vergist zich. Da gedicht was door Guido Gezelle niet geschreyen bij die of die gelegenheid, dat vers moet zo gelezen en verstaan worden, dat woo had die betekenis. Pastor Verriest gaf niet toe. Het werd
een soort van Gezelliaans dispuut, en bij de terugkeer naar het Lijsternest
voor de noen, stapte naast mij een wrokkige kwade Streuvels, vast besloten noonofte nooit geen voet meer in het Witte Hui te zetten ".

Na de middag, tegen drie uur, ging Streuvels regelmatig onrustig door
het raam kijken met een : , Waar blijft 'm nu toch ? " Als de 'm na een
poosje nog niet te voorschijn trad, stuurde Streuvels zijn kinderen op.
Bij de koffie hetzelfde scenario
„Na ditjes en datjes weer over Heer ende Meester Guido Gezelle en zijn
gedichten. Pastor citeert verzen, verklaart verzen, doet aan etymologie over
die verzen, met zijn eigen West-Vlaamse wetenschap en fantasie. En Stijn
kan zich haast niet meer inhouden, wijst terecht, maakt zich kwaad...
's Anderendaags, half-elf. — 'Nest, gaan we ne keer naar de pastor ?' —
En hetzelfde als de vorige dag ".

Een tweede voorbeeld is PROSPER VAN LANGENDONCK
(1863-1920). Over het miserabele levenseinde van de zenuwzieke dichter, bevat de briefvvisseling eveneens enkele interessante gegevens. Van
Langendonck werd na de eerste wereldoorlog beschuldigd van activisme
en als ambtenaar ( bij de vertaaldienst van de Kamer van Volksvertegenwoordigers ) geschorst, maar uiteindelijk niet gestraft. Het veroorzaakte
echter de totale psychische en fysische ineenstorting.
Enkele weken voor zijn dood — hij stied op 7 november 1920 —
werd er nog een comite opgericht om hem te huldigen. Op 22 september 1920 vraagt Streuvels aan Claes
„Kreegt gij eene invitatie voor de V. Langendonck-hulde ? Ik heb beloofd
mee te doen op een conditie : dat er niemand uitgesloten werd ! Ik heb
niet veel trouw in die piep-jonge inrichters ".

Claes antwoordt op 5 oktober 1920 :
„Van Langendonck is me an as komen opzoeken, hij ziet er uit als een
mensch van 80. Hij kwam recht uit het Sint-Janshospitaal, en gaat nu naar
eene kliniek om misschien geopereerd te worden in de maag. 't Is een echt
wrak geworden. Hij zegt nu dat zijn vrienden zoo weinig voor hem gedaan
hebben terwijl hij in de miserie zat. Hi' had aan 't Bureel van de Kamer
een tegemoetkoming gevraagd en die werd hem geweigerd. Zijn pensioen
is nu nog niet geregeld, en hij steekt bovendien diep in de schulden.
Arme kerel, als ge op die jaren gekomen zijt en ge moet an nog gaan be-
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delen. Hij is nu toch blij dat zijn vrienden een fonds voor hem zullen
stichten ".

Een maand later is hij al overleden. De dag na zijn begrafenis doet Claes
het verslag van de gebeurtenissen. Hij spreekt van „ een schoon begraving (...) Daar waren vele vrienden, jongere en oudere. Geen familie ".
En vooral, ze heeft tot `verzoening' geleid, want Vermeylen heeft Emmanuel de Born de hand gedrukt na een incident van enkele jaren geleden. „Zo heeft de dood van dien armen Pros nog iets goeds gedaan".
Toch werd Van Langendonck de vrede van de dood blijkbaar nog niet
onmiddellijk gegund. Claes die blij is met een postume hulde aan Van
Langendonck, ergert zich echter over de samenstelling van het comite,
dat een grafmonument wou oprichten.
„ (...) ze hadden daar geene namen moeten bijlappen die Prosper sedert
den wapenstilstand niet eens meer wilden bekijken, die vonden dat hij te
activist was geweest — Nu staan zij weer eens in de krant, ziet ge, als de
groote Jannen. 1k heb ze eens meenen uit te kleeden in de eene of andere
krant, maar och heere, ad quid weeral ". (24.11.1921 )
Typisch opnieuw is Streuvels' antwoord, die meer geinteresseerd is in de
financiele aspecten van de zaak
„ Voor V. Langendonck-standbeeld heb ik een briefje ontvangen : ...maar
ik heb nu al twee keer betaald : voor eene rouwkroon en voor een adresalbum. Doode vrienden zijn koste-lijk ! " (26.11.1921 )
Claes reageert 's anderendaags al
„ Van de Van Langendonck's vrienden krijg ik ook mijn derde uitnoodiging om te betalen. Wat er met het vroegere geld gedaan is — laten we
hopen dat zijn ziel er wel bij gevaren is ". (27.11.1921)
Hij voegt er nogmaals aan toe
„ (...) bij dat Comiteit staan namen van menschen die V. Lang. sedert den
wapenstilstand hebben geschuwd uit vrees als... flamingant of slechte patriot beschouwd te worden ".
Verdere reacties van Streuvels zijn in de briefwisseling niet te vinden.
*

Ik moet me in deze lezing noodgedwongen tot deze twee voorbeelden beperken, maar de briefwisseling brengt nog een hele reeks andere

literaire figuren voor het voetlicht. Zo zijn er de Van Nu en Straks- collega's August Vermeylen en Karel van de Woestijne, die eerder sporadisch vermeld worden en over wie Streuvels weinig meedeelt. Met Herman Teirlinck lag het enigszins anders : zijn persoon en zijn werk zorgden meer dan eens voor enige opschudding. Er is de wrevel van Streuvels tegenover figuren als Cyriel Verschaeve (omwille van de mythe, die
hij rondom zijn persoon liet groeien ) en de reeds geciteerden Gaston
Martens en Willem Putman. Er valt een en ander te lezen over Fernand
Toussaint van Boelare, vooral over de rol die hij heeft gespeeld in de repressie na de tweede wereldoorlog. En er is een apart hoofdstuk te wijden aan Emmanuel de Bom, Wiens moeizame levensweg over een aantal
jaren van nabij gevolgd werd.
Een briefwisseling als deze levert vanzelfsprekend tal van gegevens op
voor de 'petite histoire' achter de schermen van de literatuurgeschiedenis, maar ze is ook interessant voor het reilen en zeilen in de `republiek
der letteren' , zoals Streuvels ze reeds vroeg betitelt. Die `republiek' —
en er zal niets nieuws onder de zon zijn — bestaat eveneens uit mensen met hun kleine kanten, een republiek met de gebruikelijke naijver,
achterklap en geroddel, grotere of kleinere intriges. Claes — het weze
herhaald — was in de eerste plaats de `aanbrengef van het nieuws.
Streuvels reageert erop, vaak hoekig en scherp, geamuseerd en ironisch,
of en toe wat onrechtvaardig, maar hij werd zoals steeds gedreven door
zijn drang naar waarheid en authenticiteit, wars van elke vorm van gekunsteldheid, ijdelheid of pretentie.
Ofschoon de brieven niet altijd direct de essentie van hun schrijverschap raken, bevestigen ze in een aantal gevallen toch het vertrouwde
beeld van de ter sprake gebrachte figuren, inclusief dat van beide briefschrijvers zelf. Elders wordt het gecorrigeerd of brengen de brieven
nieuwe elementen aan het Licht, die de literatuurgeschiedenis een
handje toe kunnen steken in het streven naar volledigheid. Daarom alleen al is ook de correspondentie Streuvels-Claes verder de moeite van
het onderzoeken waard.

HET TALENPROBLEEM IN DE EUROPESE UNIE
door
Roland WILLEMYNS
Lid van de Academie
en
Helga BISTER-BROOSEN
University of North Carolina
Chapel Hill.

1 . INLEIDING

1.1. Wie Europa wil verenigen, wordt onvermijdelijk geconfronteerd
met de taaldiversiteit van dat continent : toen na de Franse Revolutie,
de revolutionaire legers grote delen van Europa veroverden of annexeerden, stelde zich voor de nieuwe heersers het probleem in Welke taal ze
hun nieuwe gebieden zouden besturen.
Nu waren de Fransen wat dat betreft niet aan hun proefstuk. In de
loop van de geschiedenis hadden ze al een traditie opgebouwd in het
inpalmen van stukken van andere Staten en iedere keer weer hadden ze
het taalprobleem „ opgelost " op grond van de „ een land, een taal "regeling. Er was dus geen reden om het nu anders aan te pakken, integendeel : zij wilden immers ook de idealen van de Franse revolutie verbreiden en geloofden niet alleen dat de veralgemeende kennis van het
Frans daarbij behulpzaam zou zijn, maar bovendien ook dat die idealen eigenlijk alleen in het Frans goed uitgelegd en begrepen konden
worden. Talleyrand had tijdens het debat daarover in de Nationale Conventie in Parijs duidelijk gemaakt dat Frans de meest prestigieuze taal
van Europa was en dat, omdat Frankrijk geroepen was heel Europa te
„ bevrijden ", iedereen er alle belang bij had Frans te kennen. „Adieux
vaut instruire que traduire" vond ook Barere, de rapporteur van het
„ Comite de Salut Public ", i.v.m. de nieuwe Franse gebiedsdelen waar
Frans niet de moedertaal was (De Jonghe 1967, 17 ). Het verband tussen
taalpolitiek en politiek tout court wend door Gregoire als volgt verwoord : „ l'unite de l'idiome est une pantie integrante de la revoltion "
(Guillaume 1891-97, III, 348 ). Hoewel de Fransen in eigen land al hadden ervaren hoe moeilijk een dergelijke politiek lag, volhardden ze in

hun taalpolitieke inzichten en probeerden zij in de veroverde ( „ bevrijde " ) gebieden hun taal op te dringen, zonder rekening te houden
met de gebruiken en wensen van de plaatselijke bevolking en ook zonder acht te slaan op de adviezen van velen, die nogal wat problemen en
moeilijkheden voorspelden (De Jonghe 1967, 15-21).
In de meeste gevallen was bovendien de bezetting van te korte duur
om de Franse plannen te kunnen realiseren en bijgevolg wordt vandaag
de Europese Unie geconfronteerd met hetzelfde probleem waar de Fransen een zo elegante oplossing voor hadden bedacht.
1.2. Als een federatie van 15 landen ( 1 ) moet de EU op zijn beurt
een oplossing zien te vinden voor het gebruik van 11 officiele talen. De
„ Franse " oplossing is niet meer mogelijk ( al zouden de Fransen daar
beslist geen bezwaar tegen hebben ), al was het maar omdat de vele EUdecreten direct in de wetgeving van de lidstaten worden overgenomen,
zonder dat daar enige, ook linguistische, veranderingen aan mogen worden aangebracht. Omwille van de rechtszekerheid en eenvormigheid kan
de vertaling van de decreten niet aan de wetgever van de lidstaten worden overgelaten.
1.3. Maar de EU moet niet alleen oplossingen zien te vinden voor decreten en andere geschreven documenten. In het parlement voeren afgevaardigden uit 15 landen het woord en de ambtenaren uit al die landen moeten samen confereren tijdens de talloze vergaderingen van commissies en committees. Verder hebben natuurlijk alle burgers het recht
zich rechtstreeks tot alle EU- instanties te richten en het lijkt ondenkbaar te zijn dat de enen het recht zouden hebben dat in hun moedertaal te doen, terwiji anderen dat recht zou worden ontzegd. Men ziet
ook niet in waarom in het parlement verkozenen uit een Griekse of
Deense kiesomschrijving de taal van hun kiezers niet zouden mogen
spreken, terwij1 diegenen die in Frankrijk of Groot-Brittannie verkozen
zijn dat probleemloos wel zouden mogen. Waarom zou een Belgische,
Zweedse, of ook Duitse Eurocraat zijn dossiers niet in zijn Nederlandse,
Zweedse of Duitse moedertaal mogen verdedigen en zouden voor zijn
Franse of Britse collega's dergelijke restricties niet van toepassing zijn ?
Waarom zou een Portugese of Finse uitvinder gedwongen worden zijn
patent in een andere dan zijn eigen Portugese of Finse taal aan te vra-

( 1) Belgie, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland,
Italie, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zweden.

gen, en zo voort ? Het is toch wel fair, dunkt ons, dat alles wat nu gebruikelijk is, dat ook in de toekomst blijven zou. Maar, hoe meer landen lid worden, met hoe meer talen we te maken krijgen, des te dringender zal het worden een oplossing te vinden voor het steeds toenemende aantal practische problemen dat door het toepassen van deze
rechten ontstaat. Tegelijkertijd moet de EU ervoor zorgen dat haar basisprincipe, nl. dat alle burgers gelijke rechten hebben, niet geschonden
wordt. Want gelijke rechten impliceert natuurlijk ook gelijke taalrechten.
1.4. Er bestaat geen enkel precedent, van nu noch van vroeger, van
een veeltalige institutie zoals de EU, die door een vrijwillig en democratisch samensmelten van lidstaten is ontstaan, en met soortgelijke taalproblemen te kampen had. Derhalve heeft ook niemand ervaring daarmee, kan men nergens op steunen of naar voorbeelden gaan kijken.
Daar komt nog bij dat van de EU eigenlijk niet wordt verwacht dat ze
haar problemen op de meest efficiente of meest practische wijze oplost,
maar veeleer dat ze een oplossing vindt die voor alle 15 landen en 11
taalgroepen acceptabel is. Dat is de echte uitdaging. Baetens Beardsmore
(1994) wijst overigens terecht op nog een andere uitdaging en wel dat
we eigenlijk mogen verwachten dat de oplossing die door de EU voor
het talenprobleem wordt uitgedokterd als voorbeeld en model zou kunnen gelden, ook voor toekomstige soortgelijke instituties die met soortgelijke problemen worden geconfronteerd.
1.5. In dit artikel zullen wij proberen aan te tonen, dat er, ondanks
de vele practische moeilijkheden geen andere oplossing, geen alternatief bestaat dan een principieel gelijkwaardig en gelijkberechtigd gebruik
van al de officiele talen van alle lidstaten.

2.

DE HUIDIGE, OFFICIELE STATUS EN FUNCTIE VAN DE TALEN IN DE

EU
2.1. Tot op de dag van vandaag zijn, op grond van decreet * 1 van de
E.E.G. van 15 april 1958 (2) alle officiele talen van de lidstaten (3) ook

de officiele talen van de EU. Dat heeft o.m. tot gevolg dat er onophou-

(2) cf. Amtsblatt der Europilischen Gemeinschaften, 6.10.1958
(3) met uitzondering dan van Iers en Letzebuergisch, zoals overeengekomen
met de regeringen van Ierland en Luxembourg

delijk vertaald en getolkt wordt. Enkele cijfers om daar een idee van to
geven (Naets 1994, Volz 1994,90):
- in 1994 werden in het EP zo'n 800.000 bladzijden vertaald en nog eens
950.000 voor de rest van de EU-instituties
- de EU beschikt over een pool van 570 full time en nog eens 1600 free
lance vertalers, die allemaal regelmatig aan het werk worden gesteld.
- In de verschillende instituties van de Unie (het Committee van Ministers, de Commissie en het Europees Parlement) worden jaarlijks zo'n
10.000 vergaderingen gehouden waarvoor tolken worden gebruikt. In het
geval van 9 talen zijn er 72 tolkcombinaties, met 27 tolken per vergadering, in het geval van 13 talen zouden 42 tolken nodig zijn. Mochten er
16 talen worden gebruikt (wat, op grond van de uitbreidingsplannen, niet
denkbeeldig is) dan zijn er 240 tolkcombinaties van doen, met 54 tolken
voor iedere vergadering.
Symmetrisch tolken vindt echter slechts in een beperkt aantal, formele
vergaderingen plaats. In heel wat gevallen wordt er asymmetrisch getolkt, d.w.z. uit alle officiele talen in slechts enkele zgn. contacttalen.
Men gaat er dan stilzwijgend van uit dat alle deelnemers aan de vergaderingen in kwestie ten minste een van die contacttalen verstaan (Volz
1994, 90). „ Wat ook voorkomt ", zeggen Duthoy & Fasol (1993, 26),
„ is dat men gebruik maakt van indirecte vertalingen. Bijvoorbeeld : de
Nederlandse en Franse cabines vertalen uit het Grieks, en de andere cabines vertalen de vertaling. Dit kan natuurlijk in bepaalde gevallen leiden tot verlies van nuance. De Nederlandse tolkencabines beheersen gemiddeld meer talen (minimaal drie) dan bijvoorbeeld de Franse of Engelse (minimaal twee ). Dit betekent dat Nederlandstalige parlementariers dus minder vaak een indirecte vertaling krijgen ".
2.2. Alle studies en publicaties over dit onderwerp hebben ook gemeen dat ze telkens een van de volgende twee mogelijke oplossingen
voorstellen : ofwel gaan ze ervan uit dat alle talen gelijkwaardig zijn en
dus ook als zodanig moeten worden behandeld, ofwel staan ze op het
standpunt dat, hoewel ze het met dat theoretische uitgangspunt eens
zijn, het geen erg realistisch standpunt is en er dus practische en werkbare oplossingen, d.w.z. compromissen moeten worden gezocht.

3.

DE SITUATIE ZOALS ZE WERKELIJK IS

De werkelijke situatie wijkt van de officiele, theoretische vaak wezenlijk
af. De meest recente analyse van het werkelijke, dagdagelijkse taalge-

(5)
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bruik binnen de verschillende EU-instituties is die van Schlamacher
(1994 ). Aan de basis van zijn studie ligt een enquete bij een sample van
Europarlementsleden (n = 119) en bij ambtenaren en andere tewerkgestelden van het Ministercommittee, de Europese Commissie en het
Europese Parlement (n = 373 ), van alle lidstaten. Er werd hen gevraagd
op de enqueteformulieren aan to duiden Welke van de 9 talen ( de enquete werd uitgevoerd voor de toetreding van Zweden, Finland en
Oostenrijk) ze gewoonlijk gebruikten in specifieke vergadersituaties, bij
de normale mondelinge communicatie met specifieke gesprekspartners
enz. Wij vatten even de interessantste resultaten samen wat het echte
taalgebruik in de EU betreft
- Op alle enqueteniveaus zijn Frans en Engels veruit de dominerende talen. Samen zijn ze goed voor 90% van alle officiele communicatie van en
tussen ambtenaren. De overblijvende 7 talen verdelen de resterende 10°A3
onder elkaar en het is bijzonder opvallend dat Duits nauwelijks meer gebruikt wordt dan de andere zes. Wat interne communicatie betreft is de
onderlinge verdeling twee derden Frans en een derde Engels. Bij externe
communicatie, d.w.z. met partners van buiten de EU, is de rho in
net omgekeerd. Dat ontlokt Schlofimacher de ironische commentaar
„ FranzOsisch ist die fiihrende Weltsprache fiir den Gebrauch in den Organen der Europaischen Gemeinschaft, Englisch aber die is cache fiir
den Gebrauch in der Welt " ( Schloiimacher 1994, 109).
- Er is geen significant verschil tussen de cijfers voor mondelinge en schriftelijke communicatie, behalve an dat Duits nog minder geschreven dan
s Token wordt.
ge
in gesproken
taal, vaker Engels dan Frans
- De parlementariers ken
es
en in het algemeen maken ze vaker gebruik van bun eigen moedertaal dan
de ambtenaren. Verder delen ze mee dat, wanneer ze dringende informatie nodig hebben, hun ervaring is dat ze die sneller krijgen wanneer ze die
in het Frans of Engels opvragen. Wat hun taalgebruik in het halfrond betreft, doen we er goed aan rekening te ho en met een mededeling van
Guido Naets, perswoordvoerder van de EU, tijdens een eat in Brussel op
23 oktober 1993 (4): „ De audiovisuele dienst van het EP neemt 80°A) van
de parlementsdebatten in video op ; de Europarlementarier die zijn 3 of 5
minuten spreektijd integraal in het Nederlands debiteert, zal van ons allemaal wel een pluim krijgen. Maar een buitenlands TV-station zal geen
zin van hem monteren, tenzij hij die ene sleutelzin in het Frans of Engels
uitspreekt. Maar als een politicus dat doet, zal hi' in de vaderlandse pers
allicht veel tegenwind krijgen " (Naets 1994, 47 ) .

(4) „De toekomst van het Nederlands in de Europese Gemeenschap" , Stu diedag georganiseerd door het Bureau voor Belgie en het Bureau voor Nederland van
het Europees Parlement. Brussel, 23.10.1993.

- In hun schriftelijke verkeer met de EU-instanties echter gebruiken de Europarlementariers andere talen dan Frans of Engels tien tot twaalf keer vaker dan de ambtenaren. Maar dat kan vanzelfsprekend, zoals Schldmann
terecht opmerkt, te maken hebben met het feit dat van de parlementariers,
i.t.t. de ambtenaren, geen vreemdetaalkennis wordt geeist.

Op de vraag of het systeem van de werktalen geofficialiseerd zou moeten
worden, antwoordt meer dan de helft van de ambtenaren bevestigend,
terwijl van de parlementsleden er slechts een minderheid zo over denkt.
Het zijn ook de MP's die er massaal op aandringen dat symmetrisch tolken op alle niveaus moet blijven bestaan( 74% ) en 84 % van hen wil in
geen geval dat zou worden afgestapt van het principe dat iedere MP het
recht heeft zijn eigen taal te gebruiken.
Toch zijn Schlamanns conclusies t.a.v. de toekomst niet erg rooskleurig. Hij gelooft niet dat assymetrisch tolken vermeden zal kunnen
worden, maar integendeel een alsmaar toenemende practijk zal worden
en hij gaat ervan uit dat bij het ter beschikking stellen van vergaderstukken meer en meer zal blijken dat er werktalen van eerste, tweede en
derde rang zullen zijn.

4.

MOGELIJKE ALTERNATIEVEN

4.1. Vanzelfsprekend wordt al Lang over mogelijke oplossingen nagedacht, niet het minst door de zgn. kleinere taalgroepen, die inzien, dat
ze er alle belang bij hebben zelf zo vlug mogelijk practische en aanvaardbare alternatieven aan te dragen. Een overzicht wat wat er totnogtoe allemaal werd voorgesteld is te vinden in Ammon (1994, 10 - 12 ) .
Mogelijkheden als , English only " , , English generally " , , Esperanto " (5 ), „ 3 official languages " , de „polyglot dialogue " worden
(5 ) De oplossing >>an artificial language generally... has at least one serious
flaw : It would require a total restructuring of foreign language teaching in Europe :
new teacher training and development of teaching materials on an enormous scale,
and it would devaluate the present language skills which have been acquired at
considerable costs. It seems, in one word, forbiddingly expensive " (p. 11 ). Daar
kunnen nog enkele nadelen aan toegevoegd worden : het zou ongelooflijk lang duren vooraleer voldoende praktische kennis aanwezig is bij een voldoende aantal
mensen (ook indien iedereen super gemotiveerd en met de beste bedoelingen bezield zou zijn) en het zou Europa in een afgezonderde en nadelige positie plaatsen tegenover de rest van de wereld waar men niet tot een dergelijk experiment
over zou gaan.

daar getoetst. Al deze oplossingen zijn met enige goeie wil practisch realiseerbaar maar alle hebben ofwel grote practische nadelen of zijn zo discriminerend tegenover de andere EU-talen, dat er eigenlijk niets mee
aan te vangen valt, zelfs wanneer men zich niet op het standpunt van
de kleinere talen plaatst. „English generally" is, zegt Ammon, vermoedelijk de oplossing die om economische redenen meer en meer in de
practijk voor zal komen. Men moet er zich naturlijk wel van bewust zijn
dat zowel „English only " als „English generally " : „include huge additional incomes through language teaching, translating, interpreting
and text correcting, and it also includes communicative superiority in
important situations, faster access to decisive information, and the like.
In a competitive world, these advantages for the lingua-franca-providing
language community are at the same time disadvantages for the other
language communities... It all amounts to unfair competition " .
4.2. Vaak worden pleidooien voor het beperken van het gebruik van
alle talen binnen de EU goedgepraat met het argument dat technische
en financiele problemen geen andere keuze laten. We moeten dus in de
eerste plaats nagaan of dat alles inderdaad zo moeilijk is en zoveel geld
kost als vaak wordt beweerd.
In 1994 was de totale kost voor vertalen en tolken ongeveer 2,5 miljard BF per jaar en dat betekent ongeveer 2 % van de totale begroting
van de EU, m.a.w. eigenlijk helemaal niet zo veel. Bij het EP ziet het
er spectaculairder uit omdat daar ongeveer een derde van de begroting
van 600 MECU voor „ taalkosten " opgesoupeerd wordt, maar alles samen gaat het hier dus om veel minder dan men vaak denkt. Het is ook
goed even met andere dingen te vergelijken. Het feit dat de lidstaten
het niet eens kunnen worden over een vaste vergaderplaats voor het parlement is er de oorzaak van dat men voortdurend over en weer pendelt
tussen Brussel, Straatsburg en Luxemburg, en dat is veel duurder dan
alle taalkosten samen. Het leasen van een nieuw parlementgebouw in
Straatsburg alleen kost 55 millioen dollar per jaar (De Standaard
24/3/94 ) en dan moet men bedenken dat het EP al over twee volledig
uitgeruste gebouwen beschikt, een in Brussel, en een ander in Luxemburg!
4.3. De kosten kunnen dus niet als een echte hinderpaal worden beschouwd. Vanzelfsprekend zijn er nog andere problemen, maar in dat
verband doet men er goed aan zich de vraag te stellen of die technische
problemen (6) zwaarder wegen dan het probleem te moeten kiezen
(6) een gedetailleerd overzicht in Duthoy & Fasold (1993)
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tussen talen en te beslissen welke talen men het recht zou ontzeggen als
officiele talen te functioneren en op basis waarvan men dat zou doen ?
We hebben het nu niet over het vertalen van officiele documenten : het
omzetten daarvan en hun integratie in de wetgeving van de lidstaten gebeurt zonder al te grote problemen en vooral zonder dat men bezwaren hoort. Van zodra echter het mondelinge taalgebruik ter sprake komt
zijn er niet alleen veel meer technische problemen maar vooral veel meer
bezwaren. Het is dus op dit gebied dat we te maken krijgen met de
vraag welke talen „ belangrijker " zijn dan andere en in dat verband
wordt vaak het antwoord geciteerd van een Deens lid van het EP van wie
verteld wordt dat hij ooit zei : ik heb er geen bezwaar tegen dat nog
slechts twee talen als werktalen worden geaccepteerd. Een van die twee
is Deens en de tweede zoeken jullie maar uit. Vanzelfsprekend kreeg hij
daarmee de lachers op zijn hand, maar toch duidde hij met zijn antwoord ook aan waar het echte probleem ligt.

5. ER ZIJN GEEN CRITERIA

Het is natuurlijk bijzonder verleidelijk te proberen een wetenschappelijke oplossing voor het probleem te vinden, waarbij, op grond van verschillende parameters vastgesteld wordt wat de status van de verschillende talen is, vergeleken met andere. Op grond van die wetenschappelijk vastgestelde status zou dan ook beslist kunnen worden welke rol
de verschillende talen binnen de EU kunnen en mogen spelen. Bij pogingen om dat te doen worden altijd ongeveer dezelfde parameters naar
voren geschoven, by.
- het aantal moedertaalsprekers
- het aantal landen waar de taal officiele functies heeft
- de mate waarin de taal in het buitenland als vreemde taal wordt aangeboden op verschillende onderwijsniveau's
- waar en hoe vaak de taal als „ contacttaal " wordt gebruikt.
Enkele cijfers kunnen we even van naderbij bekijken
a) het aantal moedertaalsprekers
1.Duits 90 2.Frans 63 3.Engels 60 4.Italiaans 56 5.Spaans 39 6.Nederlands
21 7 .Portugees 10 8.Grieks 10 9.Zweeds 9 10. Deens 5 11.Fins 5 (7)

(7) bron : Carpress, Knack Graphics.

b) het aantal landen waar de taal officiele functies heeft. Du is en Frans
zijn officieel in 3 lidstaten, Nederlands, Zweeds en Engels in 2, de overige slechts in een land.
c) de economische sterkte van een taal op basis van het bruto nationaal
product. Ammon (1991, 22 komt, na een bijzonder gecompliceerde berekening, tot de volgende klassificering (in 100 milliarden dollars):
1. Dusts 1074 2.Frans 750 3.Engels 604 4.Italiaans 594 5.Nederlands 241
7Deens 76 8.Grieks 40 9.Portugees 29 (8).
6.Spaans 240.
Van Meerhaghe wijst er in De Standaard van 20/9/93 op dat de Benelux,
Denemarken, Spanje, Portugal en Griekenland samen slechts 21,9% van
het bruto binnenlands product van de EG voor hun rekening nemen.
Groot-Brittannie met Ierland halen 17,4%, Italie 18,1%, Frankrijk 19,3%
en Duitsland 23,3 % .
d) de contactstatus van een taal, d.w.z. de mate waarin een taal bij condominant" is of als lingua franca wordt gebruikt.
tact , as
Hoewel er hi er natuurlijk geen cijfers kunnen worden gegeven is het duidelijk dat t.a.v. dit criterium eigenlijk alleen Engels werkelijk belangrijk
is ; Frans hinkt daar ver achter aan en Duits nog verder (Ammon 1992).

De vraag luidt o.m. : wat kunnen de verdedigers van het gebruik van
kleinere talen - en dus ook van het Nederlands - met zulke argumenten doen, Welk been hebben zij om op te staan ? Voor hun theoretische
gelijk ontbreken de valabele argumenten niet. Ze beginnen bij het juridische recht op gelijke behandeling op grond van EU-teksten zelf en
gaan tot de noodzaak de linguistische en culturele pluriformiteit binnen
het verdragsgebied als een te waarderen en ook na te streven bron van
rijkdom en welzijn te beschouwen. En alles wat daar tussenin ligt. Maar
de stem van de practische bezwaren klinkt vaak luider. En misschien nog
zwaarder om tegen op te boksen is het feit dat de EG ondanks alles
vooral een economisch geinteresseerde gemeenschap is, die in taal en
cultuur slechts belang stelt in de mate dat economische interessen in het
spel zijn.
Gelukkig is er meer. Samen met Ammon ( 1991 en 1992 ) kunnen wij
vaststellen dat de belangrijkste conclusie uit een zorgvuldig vergelijken
van dit soort statistieken is, dat ze onbruikbaar zijn voor het doel dat
we bij de aanvang van de bespreking hebben geformuleerd omdat, op
enkele uitzonderingen na, het alle talen vergaat zoals het Nederlands,
nl. dat ze op sommige punten sours vrij aardig scoren, het voor som-

(8) We beschikken nog niet over dergelijke cijfers voor de landen die op 1 januari 1995 zijn toegetreden.

(10)
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mige andere criteria echter veel minder goed doen. Strategisch komt het
er dus op aan de waarde van onze voordelige punten extra te beklemtonen en na te gaan wat we ter verbetering van de andere kunnen ondernemen.
De status van een bepaalde taal binnen Europa is een ding, de status op wereldvlak een andere. Engels is een van de beste voorbeelden
om in te zien hoe groot dat verschil kan zijn. Verder is het zo dat cijfers vaak minder gewicht in de schaal werpen dan andere factoren die
vaak veel moeilijker te kwantificeren zijn, b y. attitudes en andere psycholinguistische factoren. Frans blijkt een taal te zijn die van een attitudineel voordeel geniet, terwijl Spaans en Portugees by. op dit terrein
kennelijk benadeeld zijn en een veel geringere rol spelen dan hun internationale status en aantal sprekers in principe mogelijk zouden maken. Dat economische factoren alleen ook niet volstaan blijkt uit het geval van het Duits, dat een veel geringere rol speelt dan men op grond
van economische overwegingen zou kunnen verwachten of claimen.
Over het algemeen moet men dus vaststellen dat de meeste talen anders scoren naargelang van welk criterium gebruikt wordt en dat we niet
beschikken over een schaal om de waarde van de verschillende criteria
tegenover elkaar of te wegen. De onvermijdelijke consequentie daarvan
is dat iedereen kan uitkiezen wat hij wil of het beste in zijn kraam past.
Geen enkel van de mogelijke variabelen of criteria is overtuigend genoeg
om bepaalde talen ten voordele van andere te elimineren.

6. REALTIES
De boven gegeven beschrijving van het werkelijke taalgebruik in de EUinstituties heeft, voor ons althans, twee dingen naar voren gebracht die
als een verrassing kunnen worden beschouwd, m.n.
a) dat Frans veel vaker wordt gebruikt dan Engels
b) dat van de andere talen eigenlijk ontstellend weinig gebruik wordt gemaakt.

Het ligt dus voor de hand dat sommige landen en taalgroepen over die
situatie niet erg opgetogen zijn. Wij willen nu enkele voorbeelden
bespreken van hoe men geprobeerd heeft, resp. probeert daartegen te
reageren.

(11)
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6.1. De Franse taalgemeenschap
Ton Huijssoon, een medewerker bij de centrale persdienst van het EP,
verklaart de dominerende rol van het Frans met een verwijzing naar het
traditioneel agressievere karakter van de Franse cultuur die, zo stipt hij
aan, inderdaad veel agressiever is dan de Britse. De Britten en de Ieren,
zo voegt hij daar aan toe, dringen er niet echt op aan dat het Engels
even vaak zou worden gebruikt als het Frans (9).
Deze politiek wordt zorgvuldig gestuurd vanuit Parijs en ondersteund
door de Francofonen van andere landen. Ze wordt nagevolgd door alle
Franse EU-ambtenaren, die van Parijs strikte aanwijzingen hebben nooit
deel te nemen aan vergaderingen wanneer er niet naar het Frans wordt
getolkt of te werken op basis van documenten die niet in het Frans zijn
gesteld, c.q. vertaald. N.a.v. buitenlandse missies van parlementscommissies gebeurt het wel vaker dat men sommige taalgroepen verzoekt
van het meenemen van tolken of te zien en dikwijls gaan die daar ook
op in, om de kosten binnen de perken te houden. Nog nooit echter
heeft een Franse delegatie zich door een dergelijke bekommemis met de
financies van de EU laten leiden, aangezien zij steevast weigeren zonder hun tolken te reizen (Duthoy & Fasol 1993, 26). Een voorbeeld dat
niet direct met de EU te maken heeft, maar wel een kras staaltje van
Franse stijfkoppigheid is : gedurende de laatste uren van de Vierde Wereldvrouwendag in Peking in September 1995, hadden de gedelegeerden de handen vol met het opstellen van de zogenaamde „Peking declaration " , de afsluitende UN-resolutie over de rechten van de vrouw.
De zo al aanzienlijke problemen werden nog verzwaard door de afgevaardigden van de „ francophonie " , die halsstarrig weigerden door te
gaan zo lang niet alle voorbereidende teksten in het Frans ter beschikking waren. Ze werkten pas verder nadat de vertalingen per e-mail uit
New York waren aangekomen (10).
Dat de Fransen op hun qui-vive, maar ook vooruitziend zijn, blijkt
o.m. uit het feit dat Parijs al voor snelcursussen Frans voor 800 ambtenaren uit Finland, Oostenrijk en Zweden zorgde, nog vooraleer die landen waren toegetreden (").

(9) „EG, pas op je tellen, pas op je talen" in De Standaard 13.9.93
(10) De Standaard 16.9.1995
(11) De Standaard, 15 december 1994
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6.2. De Duitse taalgemeenschap

Andere taalgroepen hebben meestal minder succes, o.m. natuurlijk omdat het nu eenmaal makkelijker is voor het behoud van een status quo
te zorgen dan ingrijpende veranderingen te initieren. Een kras voorbeeld
daarvan is dat van het Duits. Ondanks een overweldigend overwicht wat
het aantal sprekers betreft en alhoewel Duitsland de belangrijkste financiele bijdrage tot de Unie Levert, is de rol die het Duits speelt, zoals we
hebben gezien, uitermate gering. Dat men daar in Duitsland niet erg
gelukkig mee is ligt voor de hand en wordt aangetoond door officiele
reaches tegen de discriminatie van het Duits van zowel de Duitse regering als van beide Kamers ( de Bundestag en de Bundesrat ).
In 1984 al schrijft Bundeskanzler Helmut Kohl naar de toenmalige
Voorzitter van de EG-commissie, Gaston Thorn : „ dali es eine Tendenz
gibt Bich auf den Gebrauch der franzOsischen und der englischen Sprache zu beschranken " Dat is, zo zegt hij „ schddlich und diskriminierend " en hij besluit
„ Ich ware Ihnen daher sehr dankbar, wenn Sie Ihre Dienststellen anweisen warden, den vollen Gebrauch der deutschen Sprache entsprechend der
inder Gemeinschaft geltenden Sprachenregelung sicherzustellen. Stellungnahmen und Dokumente, sowie Schreiben der Kommission an deutsche
Dienststellen und an private Unternehmen sollen kanftig in deutscher
Sprache abgefafit werden. Dies gilt auch far Einladungsschreiben zu Sitzungen. In den Sitzungen mui3 die deutsche Ubersetzung gewahrleistet
sein. Selbst bei besonderer Eilbedarftigkeit darf die deutsche Sprache bei
Sitzungen und Dokumenten nicht benachteiligt werden " (Volz 1994,
95 ).
Kennelijk heeft het niet veel uitgehaald want tien jaar later vinden we
in een resolutie (31 maart 1993 ) van de Bundesregierung net dezelfde
klachten ("):
„ Die Verfassungsorgane des Bundes wenden sich mit aller Entschiedenheit
gegen eine Diskriminierung der deutschen Sprache in der Gemeinschaft.
Nur eine Gleichbehandlung mit En Tisch und Franzasisch sichert die voile
Mitwirkung der deutschen Vertreter im Willensbildungsprozd der Gemeinschaft und wahrt zugleich die Chancengleichheit der deutschen Winschaft im Wettbewerb mit den Partnerlandern " (Volz 1994, 96).

51. Bericht aber die Integration der Bundesrepublik Deutschland in die
Europaischen Gemeinschaften " (Bundesrat, Drucksache 220/93, Ziff 66 ).
112,
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In juli van datzelfde 1993 krijgt ook de Bundesrat het op de heupen en,
daartoe opgevorderd door de delegatie van de deelstaat Beieren, wordt
een scherpe resolutie ( 13 ) goedgekeurd
„ Der Bundesrat milk der Gleichbehandlung der deutschen Sprache eine
hohe Bedeutung bei.
1. Dies gilt vor allem hinsichtlich einer Gleichstellung mit Englisch und
FranzOsisch, die in der taglichen Arbeit der Dienststellen unverandert bevorzugt werden ... Der Bundesrat wird auch in Zukunft jeder Diskriminierung der deutschen Sprache entschieden entgegenwirken.
2. Der Bundesrat fordert die Bundesregierung auf, fi.ir die Zukunft sicherzustellen, dal3 alle Dokumente von Beginn an in deutscher Sprache verfilgbar sin ... und damit von der bislang gangigen Praxis der erstmaligen
Ubersetzung erst kurz vor den Tagungen des Rates abzugehen, die re elmdfiig zu grofien VerzOgerungen fiihrt and damit auch die Arbeit des
Bundesrates behindert.
3. Der Bundesrat wird seine Beratungen in den Ausschassen aber entsprechende Vorlagen der Bundesregierung erst aufnehmen, wenn die zu verabschiedenden Dokumente dem Bundesrat im regularen Verfahren in
deutscher Sprache zugeleitet worden sind "
Wat bij de Duitse reactie in het algemeen opvalt is dat, hoewel de protesten geformuleerd worden op basis van universele principes van nondiscriminatie, de enige practische eis is, dat het Duits op dezelfde manier moet worden behandeld als Engels en Frans. Het feit dat ook alle
andere talen gediscrimineerd worden, wordt niet eens vermeld. En alhoewel het natuurlijk het recht en zelfs de plicht van Duitse officiele instanties is in de eerste plaats de belangen van het Duits te behartigen,
zouden ze tenminste kunnen proberen niet de indruk te verwekken, dat
ze maar tegen discriminatie zijn zo lang het Duits niet tot de groep der
gediscrimineerden behoort.

6.3. De Nederlandse taalgemeenschap
Het Duitse protest is, voor zover ons bekend, totnogtoe beperkt gebleven tot dreigementen of zelfs maar waarschuwingen van het soort zoals
boven geciteerd. Aches om de situatie ook werkelijk te veranderen zijn
ons niet bekend. Dit geloof ( of de hoop ) dat het verheffen van de stem
zou kunnen volstaan, wordt door de Nederlandse taalgemeenschap ken-

(13) 659 zitting
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nelijk niet gedeeld ( 14). Sinds enige tijd wordt de verdediging van de
positie van het Nederlands gecoordineerd door de „ Nederlandse Taalunie ' ' (Willemyns, 1984 ).
6.3.1. De ( toenmalige ) ministers H. d'Ancona en H. Weckx schrijven
in hun „ Voorwoord " tot de door Fasol uitgegeven bundel : „ Gelukkig vinden Vlaanderen en Nederland elkaar binnen de Nederlandse
Taalunie en werken van daaruit samen om de uitstraling van het Nederlands te bevorderen. Onder andere dankzij deze samenwerking nam de
gevoeligheid voor het belang van de eigen taal in Nederland trouwens
toe. Het is belangrijk dat wij een front vormen om onze taal te handhaven als officiele bestuurs- en werktaal in een verruimde Europese
Unie " (Fasol 1994, 8 ). Welke rol de Taalunie ten voordele van de status van het Nederlands in Europa wenst te vervullen kan als volgt worden samengevat
a) op het gebied van de taaltechnologie. Het blijkt dat de middelgrote en kleinere officiele talen in Europese taaltechnologische programma's een aanzienlijke achterstand dreigen op te lopen. Dat geldt
b y . voor het automatische vertaalsysteem Syntran. Dit systeem wordt als
intern werkinstrument van de Europese Commissie in vrijwel alle Europese instellingenen en diensten gebruikt. De ontwikkeling van de systemen voor de „ grote " talen wordt geheel en al uit EU-gelden gefinancierd. De kleinere talen kunnen alleen meedoen als zij zelf een forse bijdrage leveren. De Nederlandse Taalunie, de Vlaamse Gemeenschap en
Nederland hebben samen het geld opgebracht om dat voor het Nederlands te betalen ( 15 ). Vender orienteert de NTU zich ook op andere en
nieuwere automatische vertaalsystemen, zoals het Eurekaproject Eurolang. Dat is een geavanceerd vertaalsysteem, waarin het Nederlands volledig ontbrak en waar oorspronkelijk alleen Engels, Duits, Italiaans en
Frans bij betrokken waren.

(14)Hoewel zowel de Belgische als de Nederlandse parlementen (op dezelfde
dag nog wel •: 9 december 1993) resoluties van dezelfde strekking als de bovengenoemde Duitse, hebben aangenomen (cf. Het Belang van Limburg 10.12.1993,
Het Volk 10.12.1993
(15) „ De kosten van verbetering van Syntran worden geschat op zes ton. De
Europese commissie neemt de helft van dit bedrag voor haar rekening. De rest
wordt betaald door de Belgisch-Nederlandse Taalunie, het Nederlandse ministerie
van onderwijs, cultuur en wetenschappen en de Vlaamse regering " (Haagsche
Courant, 21 december 1994

(15)
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b) samenwerking met vertegenwoordigers van andere taalgebieden die
soortgelijke interessen hebben. De algemeen secretaris van de NTU,
Greetje van den Bergh, schrijft in dat verband : „ Een ander belangrijk
aspect van taalpolitiek ten aanzien van de EU is de samenwerking met
de andere middelgrote taalgebieden. 1k noem dat met opzet zo, omdat
het van belang is dat wij het Nederlands zien als de kleinste van de groten, en niet altijd als de grootste van de kleinen. 21 miljoen sprekers telt
het taalgebied. Dat is nauwelijks minder dan de Portugezen, de Grieken en de Denen samen " (Van den Bergh 1994, 30 ). Dat verklaart
waarom in het Actieplan van de NTU te lezen staat : „De Taalunie zal
aan de andere taalgebieden voorstellen een gezamenlijke conferentie te
organiseren over de positie van de middelgrote talen in het Europees beleid, bij voorkeur te Brussel. De grotendeels gemeenschappelijke problematiek moet op voldoende hoog niveau onder de aandacht van de
publieke opinie en van de rationale en Europese beleidsinstanties worden gebracht. Deelonderwerpen die bij deze conferentie aan de orde
kunnen komen zijn onder meer : taal als legitiem criterium voor een
doelmatige cultuurpolitiek, de culturele paragraaf bij het Verdrag van
Maastricht, taalbelang en mediabeleid, letterenbeleid, de positie van de
diverse talen in het taal- en vertaalbeleid van de Europese instellingen.
Via deze conferentie kan ook vorm worden gegeven aan een blijvende
samenwerking tussen de participerende taalgebieden, met het oog op
een gezamenlijke belangenbehartiging op Europees vlak " .
c) een nog verder doorgedreven steun voor de studie van het Nederlands in het buitenland, die de „ vanzelfsprekendheid " van de taal
tot stand moet brengen. De mate waarin met het Nederlands rekening
zal worden gehouden houdt direct verband met de bekendheid en het
prestige van de taal in het buitenland. Op het Internationale podium
hebben die talen succes wier gebruik als vanzelfsprekend wordt beschouwd. Wie enige ervaring heeft met de promotie van het onderwijs
van het Nederlands aan buitenlandse universiteiten ( de zgn. Neerlandi sti ek extra muros), weet dat het Nederlands in de meeste gevallen dit
stadium van vanzelfsprekendheid nog niet heeft bereikt. Het citaat van
de Noor Langvik-johannessen ( zie order) toont hoe zelfs velen bier er
zich over verbazen dat in het buitenland tiberhaupt Nederlands wordt
geleerd en onderwezen. Hoe zouden we dan van buitenlanders kunnen
verwachten dat zij het vanzelfsprekend vinden ? Toch is dat de enige uitweg. Het Actieplan 1994 van de Nederlandse Taalunie voorziet o.m.
„ Getracht wordt het Nederlands als universitair hoofdvak te later aanbieden in alle lidstaten van de E.G. " Prima natuurlijk, maar is het niet
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vreemd dat we dat in 1994 nog moeten „ proberen " ? Bestaat er een andere E.U. -taal die die ambitie niet al lang gerealiseerd heeft ? Vergeleken met de positie van de Scandinavische talen zowel in Europese als
ook in Amerikaanse universiteiten staat het Nederlands op een laag
pitje ! Toch is die positie van het Scandinavisch niet meer dan ... vanzelfsprekend. Hoe kunnen wij er voor zorgen dat Nederlands vanzelfsprekender wordt ? Wij zullen allicht nooit met de Alliance franfaise,
het British Council of het Goethe Institut kunnen concurreren, maar wij
moeten wel een politiek ontwerpen die de aanwezigheid van onze cultuur buitengaats vanzelfsprekend en het aanleren van onze taal in zowel het universitair als het middelbaar onderwijs in de hele wereld aantrekkelijk maakt (Willemyns 1995 ). Een meer agressieve promotie van
de Nederlandse taal en cultuur in binnen- en buitenland bleef ook in
de Taalunie totnogtoe grotendeels in de koelkast, maar daar lijkt nu verandering in te gaan komen ( 16). Het valt te vrezen dat velen in de Lage
Landen het belang van de culturele uitstraling van het Nederlands schromelijk onderschatten. Maar : „Het Nederlands is op dit moment een
Europese bestuurstaal, maar nog lang geen algemeen aanvaarde Europese cultuurtaal. Om het eerste te blijven zal het er moeten in slagen
het tweede te worden" ( 17 ). Tenslotte willen we nog hierop wijzen :
Nederlandse cultuuruitingen worden in het buitenland vaak erg geapprecieerd. Een rapport van een Nederlandse onderzoekscommissie over
de „ Internationale culturele betrekkingen " ( de zgn. Commissie Gevers ) geeft daar indrukwekkende voorbeelden van. Opvallend is echter
dat die buitenlandse belangstelling vooral ligt op het terrein van de
beeldende kunsten, muziek, dans en theater. Cultuuruitingen die met
de letteren of anderszins direct met de taal te maken hebben zijn bijzonder weinig gevraagd. En „ gevraagd " is het juiste woord, want uit
het rapport blijkt ook dat de genoemde culturele manifestaties in de
overgrote meerderheid van de gevallen plaats grijpen op initiatief van
de buitenlanders zelf. Dat wordt dus wel als „ vanzelfsprekend " ervaren. Het komt er dus op aan ervoor te zorgen, dat wij t.a.v. onze taal
gelijkaardige mechanismen en attitudes aankweken. Pas indien wij

(16)Inmiddels heeft inderdaad ook de NTU meegedeeld dat de doorgedreven
uitbouw van een buitenlands cultuurbeleid ook nodig is om de positie van het Nederlands in de Europese Instellingen te versterken, en dat daar werk van wordt gemaakt (Staatscourant, 28.12.1994)
(17)Uitspraak van Roland Willemyns, geciteerd in De Standaard , 25 .10 .1993

(17)
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daarin slagen zal de middelgrote Europese taal die het Nederlands is
met kans op succes de plaats in kunnen nemen waar het, ook in de
E.U. , recht op heeft. En vanzelfsprekend kan dat slechts indien de Nederlandstaligen dat zelf ook inderdaad willen ! (Willemyns 1994 ).
De Duitse taalgemeenschap zou er o.i. goed aan doen zich bij de inspanningen van de Nederlandse Taalunie aan te sluiten. Maar tegelijkertijd kunnen Duitsland en Oostenrijk natuurlijk ook proberen meer
voordeel te halen uit het feit dat zij niet enkel de talrijkste taalgroep
binnen de EU vormen, maar ook dat Duitsland verreweg de belangrijkste bijdrage tot de EU-begroting Levert. De sympathie en de medewerking van de andere taalgroepen zijn bij voorbaat verzekerd indien
Duitsland duidelijk laat blijken dat het niet enkel ambieert een discriminatie door twee om te buigen tot een discriminatie door drie.
6.3.2. Een bijzonder interessant aspect, dat ook in het Nederlandse
taalgebied regelmatig voor beroering zorgt, is dat men in sommige Europese landen de indruk heeft dat de eigen Europese ambtenaren en politici zich onvoldoende inzetten en inspannen om de zaak van hun eigen taal te behartigen. Om aan te tonen dat dit niet alleen een in de
Nederlandse taalgemeenschap levend gevoel is, beginnen wij met de
volgende, door Domaschnew (1994, 34) geciteerde klacht van Ruprecht
Paque „ Sprachpolitik ist nicht nur Sache des Sprachunterrichts " in de
Frankfurter Allgemeine Zeitung van 1.9.87 (p.6-7):
„ Auch wer dort, wo Deutsch Amtssprache ist, wie etwa in den Briisseler
und Luxemburger EG-BehOrden, im dienstlichen oder privaten Verkehr
mit seinen Arbeitskollegen aus den elf anderen Mitgliedsldndern ausschliefilich FranzOsisch oder Englisch spricht ... darf sich nicht wundern,
wenn Bann in Zeitschriften wie dem Economist der Vorschlag gemacht
wird, sich im praktischen Geschaftsverkehr der EG auf Englisch und FranzOsisch zu beschrdnken. "
Domaschnew voegt daar als persoonlijke commentaar aan toe : „ In
diesem Sinne hat man aufierhalb Deutschlands den merkwurdigen Eindruck, dafi viele Deutsche selbst im Begriff Sind, ihre eigene Sprache im
Umgang mit dem Ausland zugunsten des Englischen aufzugeben " .
Hetzelfde verwijt is nu ook meer en meer in Nederland te horen in
verband met de vaak als te laks beschouwde houding van Hollandse Eurocraten wat de verdediging van het Nederlands betreft. Misschien wel
typisch voor dit taalgebied is dat vooral Vlamingen blijken te denken
dat de Nederlanders zich onvoldoende inspannen voor de verdediging
van de taal. Een aantal voorbeelden daarvan zijn in Willemyns (1994)
besproken. Wij beperken ons tot een enkele anecdote daaruit, die het
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wellicht belangrijkste aspect van het probleem belicht. In zijn rubriek
„ Tegenwoordig " in De Standaard van 26 juni 1993 citeert Gaston Durnez de Noorse Neerlandicus Kare Langvik-Johannessen
„ Als een Nederlander verneemt dat ik in Oslo Nederlandse letteren doceer, zegt hi „Nou, dat vind ik niet zinvol" . Ach, er heerst ginder een
minachting voor de eigen taal en kultuur die ongehoord is " .
Iedereen kept natuurlijk voorbeelden van Nederlanders die zich wel voor
de Internationale uitstraling van hun taal en cultuur interesseren, maar
uitingen van het omgekeerde lijken vaker voor te komen, althans ze
worden vaker geciteerd ( 18). Er pijnlijk door getroffen worden vooral
buitenlanders, d.w.z. mensen die zich in den vreemde het Nederlands
eigen hebben gemaakt. Het duidelijkste komt dat allicht tot uiting in
de door Ludo Beheydt geciteerde kernachtige zin van de Amerikaanse
Neerlandicus Bob Kirsner : „ Het Nederlands is te belangrijk om het aan
de Nederlanders over te laten " ( 19) .
6.3.3. Belangrijk is echter dat door Nederlandstalige Europarlementariers en regeringsleden uit zowel Nederland als Vlaanderen tegenwoordig een bijzonder intensieve activiteit aan de dag wordt gelegd. Enkele
voorbeelden mogen dit verduidelijken
- de slechte oplossing voor het Merkenbureau in Madrid werd door een
prompte reactie van Vlaamse en Nederlandse Europarlementariers een stuk
verbeterd (2°) en ze namen meteen voorzorgen, opdat dergelijke verrassingen niet meer op zouden treden (21);
- De Vlaamse EP-ers steunden de Belgische minister van Landsverdediging
in zijn ac tie om het Nederlands aanvaard te krijgen als officiele taal van het
Eurokorps (22 ) ;

(18)Een kwalijk voorbeeld gaf de Nederlandse staatssecretaris van Buitenlandse
Zaken, M. Patijn, die op een Taalunieconferentie in Brussel op 22 juni 1995 verklaarde : ,,Het praktische werk en het beslissingsproces mogen niet gehinderd worden door princiepen. Je kunt van onderhandelaars vragen dat ze meertalig zijn en
dat ze daar gebruik van maken in omstandigheden waarin daar voordeel uit te halen is. Als ik ze naar Brussel stuur, moeten ze met resultaten naar huis komen.
Niet met het gevoel dat ze het Nederlands hebben gered " (geciteerd in De Standaard, 23.06.1995)
(19)Hij voegde eraan toe : >> Vlamingen gaan er al beter mee om, maar voor
hen is het natuurlijk meer een bestaanskwestie "
(20)Europavan Morgen, 8.12.1993; zie ook Fasol (1994a)
(21)Het Volk, 11.12.1993
(22)De Standaard, 14.11.1993
•; zie ook Fasol (1994a)

(19)

95
- De staats- en regeringsleiders van de EU aanvaardden op 10 december
1993 een Belgisch-Nederlandse verklaring over de gelijkwaardigheid van de
talen in de EU. Daarin staat o.m. dat „ de talen van alle lidstaten als officiele talen zijn erkend en worden gebruikt " en wordt het principe opgenomen dat „ het behoud van de taalkundige diversiteit en het culturele
pluralisme een wezenlijk element van de Europese constructie is " (23).

6.4. Het Europese parlement zelf
6.4.1. Op grond van het zgn. „ rapport-Nyborg", dat op 14 oktober
1982 met een mime meerderheid door het EP werd goedgekeurd, werd
de discussie over het taalgebruik in het Parlement beslecht en de taalgebruiksregels vastgelegd. Er staat o.m. in: „Het EP bevestigt opnieuw
de stelregel dat alle talen van de Gemeenschap zowel actief als passief
en zowel schriftelijk als mondeling op volstrekt gelijkwaardige wijze
moeten worden gebruikt, wat met name geldt voor alle vergaderingen
van het Parlement en zijn organen" (Duthoy & Fasold 1993, 28-29).
6.4.2. Kort voordat Zweden, Finland, en Oostenrijk tot de EU zouden toetreden bezon het EP zich andermaal over het probleem en gaf
op 21 mei 1992 het volgende rapport uit, waarvan we bij BaetensBeardsmore (1994, 12 ) de Franse tekst aantreffen
„ Par sa politique, l'Union elargie influera directement sur le destin de
plus de 350 millions de citoyens. Sa politique et ses lois doivent titre comprehensibles. La securite juridique, la cooperation et le contrOle democratique commandent que la langue officielle de chaque Etat membre accede
aussi au rang de langue officielle de l'Union. Chaque citoyen et chaque
depute elu au suffrage universel direct doivent donc avoir le droit d'etre
entendu dans la langue de leur pays.
Il conviendra toutefois de rechercher des solutions, nouvelles et plus souples, pour l'utilisation des langues a l'interieur des organes (institutions)
de 1' Union. Il nest pas necessaire, ni sans doute opportun, de se mettre
d'accord sur certaines langues de travail pour routes les institutions. Il importe plutOt, pour commencer, de faire valoir le Principe de la possibilite,
officiellement aussi, d'un nombre limite de langues de travail" (24).
6.4.3. Aangezien voor het EP het probleem van de orale communicatie van levensbelang is heeft het verder geprobeerd tot het vinden van
oplossingen bij te dragen, o.m. door hoorzittingen te organizeren, re-

(23) De Standaard, 11.12.1993

(24)Parlement Europeen, documents de seance, rapport de la commission institutionnelle, rapporteur : M. Klaus Fansch, ref. A3-0189/92.

(20)
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search te financieren en bij experten rapporten te bestellen. Op grond
daarvan werden een aantal resoluties aangenomen met een enigszins andere teneur. Nadat, tijdens het Franse voorzitterschap in de tweede helft
van 1994, de Franse minister voor Europese Aangelegenheden, Alain Lamarousse, gesuggereerd had dat maar vijf van de elf officiele talen als
„ werktaal " zouden worden erkend, keurde het EP, op 19 januari 1995
unaniem een resolutie goed waarvan de belangrijkste punten als volgt
luiden (25)
- een gelijke status voor de elf officiele talen is een van de grondbeginselen
van de EU ;
- de invoering van een beperkt aantal werktalen zou een deel van de inwoners van de EU tot tweederangsburgers degraderen ;
- multilinguisme vormt een van de kenmerken van de Europese cultuur en
beschaving ;
- alle inwoners moeten de mogelijkheid behouden om met iedere EUinstitutie hun eigen taal te spreken ;
- technische en financiele argumenten in dit verband zijn drogredenen.

7.

HOE MULTILINGUAAL IS EUROPA

Aangezien er een soort van stilzwijgende consensus over lijkt te bestaan
dat Engels de eigenlijke lingua franca van Europa is en steeds aan belang zal gaan winnen, is het interessant na te gaan of de kennis en de
verbreiding van het Engels, zoals die in bepaalde sociale en professionele groepen bestaat, steunt op een vrij algemene kennis van die taal bij
de Europese bevolking in het algemeen. Hoe multilinguaal is Europa eigenlijk en Welke rol speelt daarbij het Engels ? Een gedeeltelijk antwoord
op sommige van de vragen die in dat verband relevant zijn is te vinden
in * 8 van het tijdschrift Sociolinguistica ( 1994 ), waaruit wij enkele bevindingen citeren.
Dat Frankrijk de zwakke plek moet zijn wat kennis van het Engels betreft is een vrij algemeen verbreide opinie, die bevestigd wordt in het
artikel dat de Fransman Truchot (1994) aan de situatie aldaar wijdt. Hij
stelt vast dat
„ Si l'on etablissait un profil general de la connaissance de l'anglais par la
population francaise, on constaterait probablement une difference entre
une minorite connaissant relativement bien l'anglais et une majorite dont

(25 ) De Standaard, 20 januari 1995.

la connaissance est nettement moins develop*. Cette minorite ... est
constitue d'une population jeune, issue surtout (mais pas integralement)
de milieux favorises, ayant a la fois beneficie de plusieurs formes de renforcement et d'un apprentissage post-scolaire, et utilisant l'anglais dans
l'exercise d'une profession" (Truchot 1994, 22).

en trekt daaruit de volgende conclusie :
„De ce fait le profil de la population francaise differe nettement de celui
d'autres pays europeens, des pays nordiques et germaniques en particuTier " (ib. ).

De vraag is echter of die situatie inderdaad zo verschilt van die elders
in Europa of zelfs maar van, in de woorden van de auteur, „het noordelijke en Germaanse deel " ervan. Kan men ervan uitgaan dat daar de
meerderheid van de bevolking Engels beheerst, dat de oudere bevolking,
de sociaal lagere klassen, de minder geschoolde groepen van die taal gebruik kunnen maken ? Wij denken veel meer dat dezelfde sociale groepen waarvan Truchot zegt dat ze in Frankrijk geen Engels kennen, dat
ook in de rest van Europa niet doen. Domaschnew (1994) zegt in dat
verband „Die meisten Durchschnittseuropaer sind und werden auch
weiterhin praktisch monolingual leben " (p. 37 ). Men hoeft zijn mening dat , Ein Durchschnittseuropder kann eigentlich auch ohne jede
geregelte Sprachenvielfalt gut auskommen " (p. 38) niet te delen om
te zien dat het eerste stuk van zijn uitlating allicht wel klopt.
Ook Fishman ( 1994 ) is van mening dat het prestige van het Engels
in Europa veel groter is dan de werkelijke beheersing van die taal en „ a
good deal of the spread of English in Europe is far from formalized"
(p. 69 ). Beide auteurs, Domaschnew vanuit zijn Russisch en Fishman
vanuit zijn Amerikaans perspectief, vestigen de aandacht op wat zij noemen de groeiende expansie van het Duits in Europa.
Fishman : , Indeed, within Europe as a whole there is likely to be
some considerable growth of German in the short run, particularly for
serious commercial and econo-technical purposes" (p. 71 ).
Domaschnew (p.34-35 ) meent : „ ...dali gerade in den letzten Jahrzehnten, und besonders in der heutigen Zeit, das allgemeine Interesse
an der deutschen Sprache in Europa und in der Welt stark angewachsen ist. Nicht nur in den Staaten von Ost- und Sudeuropa, wo Deutsch
unter den Fremdsprachen traditionsgemdf3 immer stark vertreten war,
sondern auch in vielen anderen Undern (Japan, Korea, einige afrikanische Staaten ), die friiher kaum Kontakt zur deutschen Sprache hatten, ist Deutsch als Fremdsprache ziemlich popular. Wir erleben heute,
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vor allem in Europa, die Zeit einer tatsachlichen „ Wiederentdeckung
einer Sprache fur Europa " , einer „ Faszination Deutsch".
Baetens Beardsmore, van zijn kant, maakt een algemene „ monolinguale attitude" der Europeanen verantwoordelijk voor het feit dat de
linguistische communicatie binnen de EU beperkt blijft tot maar enkele
talen : „ Mijns inzien ligt het grootste probleem in de gangbare en algemeen aanvaarde attitudes over de verhoudingen tussen politieke eenheid en taalgedrag. De meerderheid van de westerse bevolking meent
dat eentaligheid de norm is en tweetaligheid de uitzondering, zelfs diegenen die als competente en ervaren tweetaligen fungeren. Belangrijk
om weten is dat, statistisch gezien en op wereldvlak, eentaligheid niet
de norm is, maar wel twee- of meertaligheid. Ondanks het feit dat er
zo veel gevallen van meertalige samenlevingen voorkomen, blijven de
denkpatronen veeleer eentalig ... Mijn overtuiging is dat, ondanks alle
retorische stellingnamen vanwege de Europese instanties, de eentalige
denkpatronen nog steeds gelden, zij het dan in een afgezwakte
versie " (26)
De vraag is in hoeverre dit allemaal zijn invloed zal hebben op de
toekomstige talenpolitiek van de EU. Het is immers duidelijk dat de
nieuwe leden een duidelijke voorkeur voor Engels boven Frans hebben
en allicht opnieuw de vraag actueel zullen maken of Engels niet de
enige lingua franca van de Unie moet worden. Oppositie tegen een dergelijk voorstel moet vermoedelijk niet in de eerste plaats verwacht worden van diegenen die door het huidige systeem worden gediscrimineerd,
maar veeleer van diegenen die er nu door worden bevoordeeld. Fishman
( 1994, 67-68 ) zal wel op het juiste spoor zitten met zijn bemerking
„ The most adamantly organized opposition to the spread of English as a
lingua franca in Europe probably comes from French sources that are forever smarting from the demotion of French from its former role as the 'civilized world's' unquestioned language of diplomacy and cultivated usage
... Where does this leave French as a lingua franca in Europe ? French is
certainly the language most eager to function in the latter capacity, but its
frequent role as such may well be increasingly restricted to the Walloon
part of Belgium and to Andorra, Luxembourg and Monaco ".

(26) wii citeren hier uit de oorspronkelijke, Nederlandse tekst van Baetens
Beardsmore, uitgesproken op de hoorzitting „ Het recht op het gebruik van zijn
eigen taal " van het EP op 26 januari 1994. Wat in Baetens Beardsmore (1994 ) is
afgedrukt, is een Franse vertaling van die tekst.
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Ook wij geloven dat nogal wat landen en taalgroepen bereid zouden
worden gevonden beperkingen t.a.v. het gebruik van hun eigen taal te
accepteren ten bate van het gebruik van het Engels als enige werktaal
van de Unie. Van zodra dat privilegie echter zou worden uitgebreid tot
meer dan een taal zal die good will verdwijnen, omdat men dan weer
voor het probleem staat te verantwoorden waarom bepaalde talen de
voorkeur zouden krijgen boven andere. Alleen het Engels, meer op basis
van zijn onaangevochten prestige als wereldtaal dan als taal van een
lidstaat, maakt een kans het taalleven binnen de EU wat simpeler te maken.

8. CONCLUSIES
Na de toetreding van Zweden, Finland en Oostenrijk werd de vraag, of
met 12 talen de grens van het practisch doenbare niet bereikt of al overschreden is, met nog meer aandrang gesteld. En belangrijker nog dan
een officiele beslissing terzake is het feit, dat er in de practijk als maar
meer, ook officiele, situaties zullen voorkomen waarin uitsluitend enkele werktalen aan bod zullen komen. Wie zich voor de rechten van andere talen in wil zetten, moet op die ontwikkeling zo realistisch mogelijk
reageren. In de practijk wil dat zeggen dat men zijn eisen allicht zal
moeten differentieren
8.1. waar onder geen beding afbreuk aan mag worden gedaan, is dat
alle talen officiele talen van de EU moeten zijn of blijven. Dat wil zeggen, dat in alle officiele geschreven stukken alle talen gebruikt moeten
worden, niet enkel door alle teksten in elke taal ter beschikking te stellen, maar ook door ervoor te zorgen dat iedereen zich tot iedere EUdienst en institutie in zijn eigen taal kan wenden. Die veeltaligheid is
zeker geen luxe, maar noodzakelijk omwille van de democratie, de doorzichtigheid van de besluitvorming en het recht.
8.2. Dat laatste geldt natuurlijk ook voor het EP. Daar kan er geen
sprake van zijn het recht op het (actieve of passieve ) gebruik van om het
even Welke taal op te geven. Vreemdetalenkennis mag natuurlijk nooit
de democratische rechten van de verkozenen beperken. Op alle formele
vergaderingen moet symmetrisch worden getolkt. Potentiele financiele
problemen kunnen opgelost worden door op andere posten in te leveren. Moeilijk zal dat wel niet zijn als men denkt aan het ridicule en uitermate dure pendelen tussen Straatsburg, Brussel en Luxemburg.
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8.3. Wat echter de hele interne werking betreft, zal men het wel voor
lief moeten nemen, dat men zich verder tot het gebruik van werktalen
beperkt. Op grond van die overweging lijkt het mij belangrijk, en in het
belang van bijna alle talen, te zijn dat niet officieel bepaald wordt,
Welke talen het statuut van „ werktaal " verkrijgen. Men moet alle mogelijkheden open laten, kijken hoe de situatie spontaan evolueert en
daar dan eventueel op reageren.
8.4. De door de NIU in 1995 in Brussel georganiseerde , Algemene
Conferentie van de Nederlandse Taal en Letteren " deed in dit verband
enkele aanbevelingen, die wij hier graag overnemen
a. Bij het schriftelijke taalverkeer moet de beheersbaarheid worden gezocht
in
- een beperking van het aantal documenten bij de bron
- duidelijke prioritering bij de te vertalen teksten
- ontwikkelen van ondersteunende taaltechnologie
- kwaliteitsverbetering/ bijscholing van de vertalers
b. Voor het mondelinge taalverkeer moeten situatiegebonden keuzen worden gemaakt. Randvoorwaarden daarbij zijn :
- vreemde-talenkennis mag geen formele vereiste worden voor het passief
kiesrecht
- het beleid en de besluitvorming van de EU moeten inzichtelijk blijven
om de burgers van de lidstaten inhoud te kunnen laten geven aan hun actief kiesrecht
- in alle formele besprekingen worden alle officiele talen gehanteerd. Dat
e van de EU in Het Vo lk
is, zoals de directeur-generaal van de vertaaldiins
(9.10.1992) verklaart : „ geen technische kwestie, maar een politieke
keuze. Zonder veeltaligheid kan men Europa niet opbouwen. De Gemeenschap moet uitstralen, niet domineren " .
Randvoorwaarden voor het verwezenlijken van dit beleid t.a.v. mondeling
taalverkeer :
- kwaliteitsverbetering/ bijscholing van de tolken
- ontwikkelen van ondersteunende taaltechnologie
-stimuleren van meertaligheid van alle EU-amtenaren
8.5. Maar ook dan moet men er zich natuurlijk terdege van bewust zijn
dat de consequenties hiervan de zgn. taalproblemen verre te boven
gaan. Ook de overgrote meerderheid van meertaligen voelt zich beter
in zijn vel wanneer de moedertaal kan worden gebruikt. Ertoe gedwongen worden over zeer gecompliceerde, vaak zeer technische en altijd heel
erg belangrijke dingen in een andere dan de eigen taal te discussieren
valt altijd uit ten nadele van de niet-native speaker en in het voordeel
van diegene die het geluk heeft dat zijn eigen moedertaal een van de
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werktalen is. Ook wie uitermate in een vreemde taal beslagen is ervaart
voortdurend dat hij / zij niet dezelfde nuances kan leggen en bepaalde
mogelijkheden tot stilistische of rhetorische differentiering ontbeert, die
de native speaker bijna moeiteloos ter beschikking heeft. De overtuigingskracht van wie niet zijn eigen taal mag gebruiken zal worden beperkt evenals het democratische recht op basis van gelijkwaardigheid te
debateren. Wie voor al deze dingen zijn moedertaal mag gebruiken verkrijgt een sterkere uitgangspositie en een onverdiend en onterecht
voordeel.
8.6. Het zal wel duidelijk zijn dat het bovenstaande niet als een snort
pleidooi tegen multilinguisme is bedoeld, wel integendeel. Het is van
het allergrootste belang de talenkennis binnen de EU nog meer te bevorderen en vooral ook te sturen. Een onderwijspolitiek, die ervoor
zorgt, dat in alle lidstaten het vreemdetalenonderwijs ge1ntensifieerd en
verbeterd en op communicatieve vaardigheden gericht wordt, is absoluut noodzakelijk. We laten er ons niet over uit hoe dat in de practijk
behoort te gebeuren. We hebben er het volste vertrouwen in dat experten in vreemdetalenonderwijs dat probleem kunnen oplossen, indien
tenminste alle regeringen bereid zijn positieve attitudes ten aanzien van
vreemde talen te bevorderen en er vastberaden voor willen zorgen dat
in alle landen een multilinguaal klimaat wordt gecreeerd. Graag treden
we Baetens Beardsmore bij die zegt „Een goede taalpolitiek op Europees niveau moet ... de leden van de kleinere taalgemeenschappen bevoorrechten, die het risico lopen altijd gedwongen te worden hun standpunten te verdedigen via een numeriek sterke tweede taal, die voor de
spreker altijd een zwakker uitdrukkingselement is " (Baetens Beardsmore
1994, 14-15 ).

9.

EPILOOG

We willen eindigen met een citaat van de vorige voorzitter van de EUcommissie, Jacques Delors, die, in een brief gepubliceerd in Volz
(1994), over de „ talenkwestie " de volgende, behartenswaardige dingen zegt:
„Die Sprachenfrage rahrt an die Wurzeln der Europaischen Gemeinschaft.
Sprache ist Teil der nationalen und personlichen Identitat, und die europaischen Sprachen Sind Teil des immensen kulturellen Erbes dieses Kontinents. Bei weiterem Wachstum der Gemeinschaft nehmen zwar die praktischen Schwierigkeiten zu, den Sprachen aller ihrer Mitglieder gebuhrenden Respekt zu zollen, aber jede Losung, die das aufier acht liefie, wiirde
an den Grundlagen des Gemeinschaftskonzepts riitteln "
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VARIANTEN VAN HET VROUWELIJKE IN DE POtZIE VAN
HENDRIK MARSMAN
door
M. JANSSENS

Lid van de Academie

De poezie van Hendrik Marsman biedt niet zo talrijke, maar zeer typische, om niet te zeggen archetypische verschijningsvormen van het vrouwelijke. Ik zal er de belangrijkste stereotiepe varianten van voorstellen,
aan de hand van — naar ik hoop — een paar representatieve verzen uit
de zogenaamde „ eerste periode " van zijn poetische productie, aangevuld met een gedicht uit de „ tweede periode " , met name De Bruid.
Marsman is een kleine twintig jaar productief bezig geweest als dichter
(tussen 1919 en 1937 ). In 1938 — hij was men veertig jaar — bundelde
hij zelf zijn poezie in zijn Verzamelde Gedichten en vierde bij die samenstelling zijn indelingslust bot : Brie perioden, onderverdeeld in dertien onderafdelingen. (Die indeling werd in de publicatie van zijn Verzameld Werk bewaard. ) Dergelijke onderscheidingslust wijst er wel op
dat hij telkens wat anders wou proberen, en dat in betrekkelijk korte
tijd. Hij was allesbehalve een epigoon van zichzelf, en wat P.C. Boutens moet gezegd hebben over Willem Kloos : , Die meneer Kloos is al
veertig jaar zijn eigen weduwe ", gaat helemaal niet voor Marsman op.
Die intellectuele en poeticale gesmijdigheid straalt ook of op zijn voorstellingen van de Vrouw, het liefst in haar archetypische of mytische dimensies.
De „ eerste periode " in de poezie van Marsman omvat de jaren
1919-26, met daarin de debuutbundel Verzen uit 1923 ( zijn succesrijke
„rode boekje " , zo genoemd naar het kaft ), de cyclus Penthesileia uit
1925 en de verzamelbundel Paradise Regained, gepubliceerd in 1927.
Het door mij ook nog even te bespreken gedicht De Bruid hoort al bij
de „tweede periode ", de jaren 1929-1933. De gedichten die ik behandel, zijn bijgevolg afkomstig van de jonge Marsman, zowat tussen zijn
twintigste en dertigste jaar.
Ook zou er een verband gelegd moeten worden met zijn verhalend
proza en met zijn biografie. Dat laatste, de biografische persoon Marsman, kan ik niet betrekken in mijn (noodgedwongen) beknopte presentatie van een paar gedichten uit de eerste periode. Over de , persona
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pratica " Hendrik Marsman is overigens nog relatief weinig bekend. Wij
wachten nog op een bijgewerkte Marsman-biografie, zoals wij er recent
een mochten lezen over Louis Couperus, Jan Jacob Slauerhoff, Gerrit
Achterberg, Guido Gezelle of Jozef Alberdingk Thijm (1).
De varianten van het vrouwelijke die ik ga overlopen, zijn niet alleen
verbonden met psychologische en anthropologische archetypen, maar
ook met de literairhistorische en poeticale context van Marsmans debuutjaren, het expressionistische geweld van zijn „rode boekje " in het spoor
van Herman van den Bergh en van de Duitse expressionistische dichters,
niet zozeer die van de „O, Mensch "-lyriek, maar van de defiguratie,
de uitvergrotende metaforiek, de symbolisch zeer gespannen kleuraanwending en de provocerende antitraditionele prosodie. Marsman
dweepte toen met Duitse expressionisten, met Georg Trakl bij voorbeeld, over wie hij in 1923, het publicatiejaar van zijn Verzen, een
opstel schreef (2 ). Hij was toen helemaal doordrongen van bepaalde
thema's en technieken die door Kurt Pinthus gebloemleesd werden in
zijn beroemde Menschheitsdammerung. Symphonie jfingster Dichtung,
verschenen in het najaar 1919, toen hijzelf zich aan het dichten zette.
Zijn voorstellingen van het vrouwelijke, hoezeer ook ontsproten aan zijn
eigen innerlijk (waar ik het nu niet wil of kan over hebben ), zijn aan
bepaalde Duitse dichters en plastische kunstenaars uit das „ expressionistische Jahrzehnt " veel verschuldigd. Meer bepaald bezat hij een
exemplaar van het verzamelde dichtwerk Die Dichtungen van Georg
Trakl, in 1917 verschenen. Hij ontleende aan Trakl de techniek van de
combinatie van een kleuradjectief met abstracta, waarbij kleuraanduidingen, losgeweekt van de zintuigelijke waarneming, opgeladen worden
met subjectieve gevoelswaarde en symboliek.
In het gedicht Schaduw, afgedrukt in de onmiddellijke buurt van het
gedicht Vrouw, lezen we
lijden tot kruis zich spant
uit nachts omarming
(Verzameld Werk, 10)

(1) Over de relatie dichter-mens cf. Paul de Wispelaere, Hendrik Marsman,
(Grote Ontmoetingen, Literaire Monografieen) Brugge, Orion / Den Haag, Scheltens & Giltay, 1975, p. 12-13, 15-16, 27-28; ook in: Arthur Lehning, De vriend
van mijn jeugd. Herinneringen aan H. Marsman, 1954.
(2) H. Marsman, Georg Trakl, in: Verzameld Werk. Amsterdam, Querido,
1963, p. 429-431.

106

(3)

Dergelijke smartelijke omarming kenmerkt de beleving van een eerste
variant van het vrouwelijke in een groep gedichten als Vrouw, Bloei,
Madonna en Afscheid.
Vrouw
1 Lichaam, wentelend al-leven
2gedrochtelijk staan wij en massaal geheven
3 tegen den rottend-paarsen hemel van verlangen
4 hijgende nacht
5 mijn vale handen tasten even
6 het slierend kransen van uw blauwe haren
7 die, gif en scheemring, vachten hemel waren
8 over al-ruimte, uw gelaat, ivoor ovaal,
9 waarin uw ogen, spitse spleten, hangen:
10 een groen signaal
(Verzameld IFerk, 5)

In de documenten van het Marsman-archief in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag komt in typoscript-vorm een fragment voor dat
bestemd was voor de autobiografische roman Zelfportret van J. F. , maar
nooit gedrukt werd (3 ). Daarin schrijft Marsman : „ 1k heb van mijn
eerste verliefdheden of naast de begeerte tegen vrouwen een diep gewortelde afkeer gehad " . In het licht van zijn gedichten uit Verzen en later, is het allicht wel geoorloofd in die zin „ tegen " to lezen als sterker
dan „ tegenover, ten aanzien van " , en wel in de zin van „contra ". Zo
kan men ook de woordgroep „ begeerte tegen vrouwen " lezen als het
tegengestelde van het gebruikelijke „ begeerte naar vrouwen " (4 ). In
vers 3 van Vrouw staat dan niet toevallig „tegen den rottend-paarsen
hemel van verlangen " : de omarming wordt niet alleen gesitueerd tegen de achtergrond van een hemel van verlangen, gedrochtelijk gede-

(3) Cf. jaap Goedegebuure, „Schniden, goed soldaat zijn". Vrouwen in het
werk van H. Marsman, in: Ernst van Al hen Maaike Meijer, red., De canon onder vuur. Nederlandse literatuur tegendraads gelezen. Amsterdam, Van Gennep,
1991, p. 107-108; cf. ook Jaap Goedegebuure, op zoek naar een bezield verband,
tweede deel (Brieven, documenten en verspreide publicaties van H. Marsman).
Amsterdam, G. A. Van Oorschot, 1991, p. 243-245, en id., H. Marsman, Verzen,
in: Lexicon van literaire werken, 17, februari 1993, Groningen, Wolters/Noordhoff; cf. ook Martien J.G. de Jong, De verlossing van Venus. 's Gravenhage, 1979,
p. 7-68.
(4) Cf. Jaap Goedegebuure, o.c., p. 108-109.
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formeerd en verlelijkt en zeer subjectief symbolisch verkleurd naar expressionistisch recept, maar de ontmoeting, of beter : de confrontatie van
een vrouw en een kennelijk masculien ik wordt als een gedrochtelijk antagonisme opgevoerd. Lichamelijkheid staat hier bovendien gelijk met
„ al-Leven " , wat kan gelezen worden als : alle Leven is slechts lichamelijkheid, of: het levensbeginsel ligt besloten in het lichaam (5 ). De
vrouw is enkel geslachtelijke aantrekkingskracht : de daad van vermenging is evenwel beladen met het gevaar van giftig bederf en verrotting.
Vervloeien met de vrouw is „ iets dat wurgt door omhelzing " , zoals
Hugo Claus zal zeggen, 45 jaar later, in het gedicht De zaal Rubens in
het Museum van Antwerpen uit de cyclus Suite flamande in de bundel
Van horen zeggen (1968) (6).
Het motief van het zelfverlies in de nacht, van de vernietigende vervloeiing van het eigen wezen komt terug in de ingelaste antithetische
beweging van vers 8 in Virgo („ maar de nacht stort ruglings in den
nacht " ), terwijl de groene roofdierogen van de Vrouw terugkeren in de
verzen 8 en 9 van Bloei („o, het zal stranden aan gifspelonk der
ogen, /vrouw " ).
Bloei
1 0, vrouw,
bloeit schaduw waaierbloem en firmament,
3 dat sterren schrijden in den gang mijns bloeds
4 en nacht de weerklank van den roep der handen
2

5 en uit den zoom van mijne donkerheden
6 onder de hemelbruggen miner armen,
7 het maanzeil tastend over dansend stroomlijf
8 o, het zal stranden aan gifspelonk der ogen,

9 vrouw
( Verzameld Werk, 7 )

Met het gedicht Bloei — de averechtse titel ten spijt een „ mortalistisch " gedicht of een „ nederlaaggedicht " — blijven we in dezelfde
morbide sfeer der omarming. Weer wordt het contact met de vrouw op-

(5) Cf. Hannemieke Postma, Marsmans „Verzen" 1 toetsing van een ergocentrisch interpretatiemodel. Groningen, Wolters-Noordhoff/Bouma's Boekhuis BV,
( 1 977), p. 36.
(6) Hugo Claus, Gedichten 1948-1993, Amsterdam, De Bezige Bij, 1994, p.
504.
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geroepen als een ondergang in de nacht. Het gedicht zit gevat tussen
twee aansprekingen (`o, vrouw ). De eerste roept een verlangen naar
nachtelijk samenzijn op, wat in de tweede strofe metaforisch verwoord
wordt, met kosmische uitvergrotingen van het mannelijk lichaam en met
watermetaforen ( „ hemelbruggen, maanzeil, stroomlijf" ) die weer op
vervloeien in donkerheden wijzen en zullen uitlopen in vets 8 op
„ stranden " . De tweede aanspreking tot slot kondigt aan dat het verlangen op de klippen zal lopen. De vrouw dus als gevaar, als lokster
naar de dood, als Lorelei.
a denk daarbij altijd aan de laatste twee strofen uit Waldesgesprach
van Joseph von Eichendorff ( getoonzet door Robert Schumann ), waar
de in het woud verdwaalde ruiter zegt
So reich geschmuckt ist Ross and Weib,
So wunderschOn der junge Leib,
Jetzt kenn ich dich. Gott steh mir bei !
Du bist die Hexe Lorelei.

En die antwoordt
Du kennst mich wohl. Vom hohen Stein
Schaut still mein Schloss tief in den Rhein.
Es ist schon spat, es ist schon kalt,
Kommst nimmermehr aus diesem Wald.

Madonna uit Verzen, en Afscheid even later uit Penthesileia zijn variaties op de eerste variante van de vrouw die ik hier voorstel : de vrouw
als bewerkster van de dood, de geslachtsdaad beleefd als dood of zelfmoord.
Madonna
1Gij slaapt met ons als paarden in uw armen
2 die schuilen aan de zomen van uw bloed

3 en uwe haren duisteren erbarmen
4over de tochten van ons waaiend bloed.
5 wij tasten u in een verloren golven
6 en monden in de schalen van uw hart
7 en zijn zo grondloos in elkaar bedolven,
8 dat wij de merken ruilen van ons hart.
9 en worden stil, madonna, aan uw handen
10 en onze vezelen verzachten zeer 11wij bloeien onuitblusselijke lam en
12 over den schemer van het nachtlijk meer.

(6)

109
13 en huiveren als reeen aan uw slapen,
14 biddende planten in gemenen nood,
15 en zijn omvleugeld door een wijde schaduw
16 in de omraming van den groten dood.
(Verzameld Werk, 18 )

In Zelfportret van J.F. zal staan: „ afgezien van den dood, de sexe had
ook op zichzelf jarenlang, behalve haar aantrekkingskracht, jets dat mijn
weerzin opwekte ; een afkeer Bien ik nog niet Lang overwonnen
heb "(7). Die „ begeerte tegen de vrouw " of alvast de angst voor de
vrouw, zit al goed en wel in de debuutbundel, ook in een gedicht met
de veelbelovende titel Madonna: naar mijn aanvoelen tegelijk een religieus getint getuigenis van een huiverig biddende voor het aanschijn
van een Al-Moeder, maar ook weer een uitspraak over de overgave aan
de vrouw in termen van zelfverlies en dood. De Madonna „ omvleugelt " , overschaduwt en „ omraamt " met „den groten dood ". Waar
hier in het laatste vers „ omraming " staat, had er met de inversie van
twee letters, zoals elders in de geciteerde gedichten, „ omarming " kunnen staan.
In een bepaald opzicht kan Madonna dienst doen als overgang naar
het gedicht Invocatio, een tweede variant van het vrouwelijke bij de
jonge Marsman, in casu de variant van het moederlijke.
Invocatio
1Laat mij in uwer haren mantel slapen
2 enleg uw on er om mijn wilde hart,
3 verban het licht uit miner ogen dalen
4 envouw uw venster open in den nacht.
5 want ik ben moe, de dag heeft mij geslagen
6 met vuur en wijn uit zijn verweerde bron.
7 mijn angst versteende tere rozenhagen :
8 ik ben een blindelings bezetene van zon.
9 omhul mijn hoofd en late
de schuwe handen,
10 verborgen in de schee van uw gewaad,
11 zich ankren mogen aan de heuvelflanken,
12waardoor de hartslag van den schemer waart.
13 en neem mijn mond, want haar verdroogde vlammen
14 verzengen naar de schaduw van uw bloed,

(7) H. Marsman, Verzameld Werk, p. 114.
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(7)
bedauw mijn stem met schemerende glansen
16 en gord mijn ogen aan met zachten moed.
15

17 laat mij in uwer haren mantel slapen
18 en leg uw donker om mijn wile hart,
19 verban het licht uit mijner ogen dalen
20 en vouw uw venster open in den nacht.
(V erzameld V erk,

17

Een licht-mens, , een blindelings bezetene van zon " (vers 8 ), die koel
en hard „ tere rozenhagen versteende " (vers 7 ), smeekt hier om nacht,
om omnachting. De „ invocatio " is een aanroeping van een vrouw, opdat die het (mannelijke) ik zou omringen met nacht. En „ nacht " zagen wij tot dusver geassocieerd met het vervloeiende, het on-eigene, de
wurgende omarming. Hier staat , nacht " voor het moederlijke waar het
mannelijke ik zich veilig geborgen in kan verliezen, nadat het licht voor
goed uit zijn ogen werd gebannen. Het ik bidt om geborgenheid, wat
kan blijken uit de voorzetsels die wijzen naar een beweging van omsluiting en beschutting (vers 1: , in uwer haren mantel slapen " , vers 2
„om mijn Wilde hart ", vers 3: „ verban het licht uit mijner ogen dalen " , vers 9: „open in den nacht " , vers 10 : „ verborgen in de schee
van uw gewaad " , vers 11: „ zich ankren morgen aan de heuvelflanken " ) en uit de Bede „ omhul mijn hoofd " in vers 9.
Het archetype van de moeder met magische macht is hier onmiskenbaar. Zij schenkt rust en vergetelheid in de slaap en in het donker, verkwikking en verfrissing in de schaduw ; zij weert de angst of en geeft
„ zachten moed " (vers 16 ). Die moeder wordt ook uitvergroot tenopzichte van de spreker : zij deint uit als moederlijk landschap met , heuvelflanken " (vers 11 ), „ waardoor de hartslag van den schemer waart "
(vers 12 ). De moeder is het wijdse, diepe, veilige donker. Ook in de
voorstelling van deze vrouw zijn lichamelijke en erotische connotaties
dominant, zoals in de metaforen , heuvelflanken " (vers 11), „ vlammen " (vers 13 ), , verzengen " en , bloed " (vers 14 ), maar die metaforen liggen niet in de sfeer van de sexuele overweldiging, maar in die
van de geborgenheid bij een moederlijk archetype of Anima. Daar komt
de onrust van de spreker tot bedaren in „ schemer" (vers 12 ) en „ schaduw " (vers 14 ), „ bedauw(d)" met „ schemerende glansen" (vers 15).
Niet zonder belang is allicht ook de herhaling van de eerste strofe op
het eind : de cirkelvormige structuur van het gedicht is een ikoon van
bolvormige beslotenheid in de nacht van de vrouw, of, in een ander register : in de moederschoot.

Verzachting ten opzichte van het geweld in Vrouw en Bloei is er ook
op microniveau en op prosodisch vlak. Dieperliggende vokalen geven
het gebed een warmer, gedempte toon ; die donkere klanken, dan nog
veelal gedekt, komen ook in rijmpositie voor. De opbouw van het gedicht met de Latijnse titel ziet er ook een stuk traditioneler uit : vierregelige strofen, een jambisch patroon met een opvallende antimetrie ter
ondersteuning van de smeking in vers 1, , Lilt mij " ( dus ook in vers
17 ), een vast rijmschema (overigens een alternantie van vrouwelijke en
mannelijke rijmen ), archaismen ( als „ in uwer Karen mantel slapen " )
en een herhaalstrofe tot slot (8).
De derde variant is die van de onaanraakbare maagd en van de nog
onaantastbaarder amazone - in onze galerij archetypen de teksten Virgo
en Penthesileia.
Virgo
1 Morgenmeren
2 uw omgrenzing ordent
3 Bergen klimmen in het tinnen licht
4 en uw stille, virginale lippen
5 kuisen aan de sidderende beken
6 zoete smetten van het groene duister
7 en uw oog wordt licht
8 maar de nacht stort ruglings in den nacht
9 en uw mond is in zichzelf besloten
10 en uw bloed is door uw bloed omringd
(Verzameld Werk, 12

De angst voor vermenging en vervloeiing in en met de ander heeft de
jonge Marsman op exemplarische wijze uitgedrukt in het gedicht Virgo.
De metaforische samenstelling „ Morgenmeren " in het eerste vers staat
diametraal tegen „ nacht " en „zee " , elementen van diepe duisternis
en van onbegrensde eeuwigheid. De opkomst van het morgenlicht, begrensd in en door de meren, doorbreekt het onbegrensde duister, „ omgrenst " en „ ordent " de zichtbaar wordende wereld. Wij onderscheiden in onze om-geving en ver-vloeien niet larger in egale wanorde.
Met een woord : morgenmeren tegenover nachtzeeen.
(8) Cf. H. Postma, o.c. , p. 162.
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(9)

Het morgenlicht blijkt nu het symbool van het virgo-ideaal to zijn.
Maagdelijkheid betekent : het in-zichzelf-beslotene, het nog-niet-prijsgegevene. De maagd is nog niet ver-vloeid. Ook de zichtbaar wordende
bergen aan de horizon vormen een om-grenzing. (Dat beeld komt terug in „ de bergen van den horizon " , het voorlaatste vers van het gedicht De Bruid, waarover straks meer. ) De bergen vormen een duidelijke grens aan de gezichtseinder. Zij blijven ook het langst in het licht
symbolen van eenzaamheid en zuiverheid, bij nader toezien de ware pijlers van dit gedicht (9).
Opmerkelijk genoeg breiden de verzen van de eerste strofe zich uit
van een woord over drie woorden naar zes woorden. De zin spreidt zich
uit tesamen met het klimmen van het licht. De zuiverheid van die verlichting wordt ondersteund door lichte klanken, gedekt door nasalen of
sis-klanken ( o-i-e/ee ). De mondstand met gesloten lippen bij het uitspreken van formaties als mo- en om- biedt een zichtbaar beeld van omgrenzing. De laatste twee verzen hebben zowel de klankgroep mo- (in
vers 9) als de inversie ervan, om- (in het allerlaatste woord).
In de tweede strofe wordt de maagdelijke vrouw vermengd met ( of
getooid met) het lichtbeeld. Het prille zonlicht kuist en zuivert, terwijl
de nacht besmetting is. (De connotatie „ kuisheid " in de zin van : onbezoedeld, onvermengd, ligt wel voor de hand. ) Maagdelijkheid is ook
stil als het licht : de maagd uit zich niet, communiceert niet met de omgeving, en in elk geval geeft zij zich niet. (Inmiddels gaat ook het
anthropomorfisme van de kosmos, zoals bij de jonge Marsman gebruikelijk, zijn gang — maar daar ga ik nu niet meet op in. )
Vets 7 herhaalt de overwinning van het lichtwezen op de nacht.
„ Licht " kan daar zeker tegelijk als substantief en als adjectief gelezen
worden. De soevereine om-grenzing van het eigen ik is daar al absoluut ,
dat zal door de slotstrofolde dubbel bekrachtigd worden. Daartussen
staat het raadselachtige vers 8 : „maar de nacht stort ruglings in den
nacht" — door D.A.M. Binnendijk ooit „ de zwakke plek in het gedicht" genoemd ( 10), maar dat voel ik anders aan.
De scherpe tegenstelling met „ maar " in de aanhef van vers 8 kan
verrassend ambigu voorkomen en de voortgang van de lectuur bemoeilijken, maar ze is toch integreerbaar in een interpretatie rond het in zich

(9) Cf. D.A.M. Binnendijk, H. Marsman, Virgo, in: Tekst en Uitleg, Amsterdam, 1950, p. 187.
(10) D.A.M. Binnendijk, o.c. , p. 187.

begrensde licht- of morgenwezen, de virgo. Het vers vertoont ongetwijfeld sexuele connotaties en staat aldus in scherpe tegenstelling met wat
voorafging en met wat nog moet volgen in de laatste twee verzen. De
herhaling van „ nacht " vooraan en achteraan in het vers is meer dan nadrukkelijk. In het verlengde van de eerste variante van het vrouwelijke
die we hebben leren kennen in Vrouw en Bloei, verwoordt dat vers de
nederlaag in de vermenging der lichamen — een gruwel van zelfverlies
die de maagd, omgrensd in haar onaanraakbaarheid, van zich afstoot.
Het vers (met het flagrant tegenstellende „ maar " ) kan daarnaast ook
gelezen worden als een teken van de overwinning van het licht op de
nacht : de nacht wordt neergeduwd, op zijn rug gelegd, door het morgenlicht dat de om-grenzing ordent.
De laatste twee verzen bieden de zuiverste en wezenlijkste omschrijving van de maagd
en uw mond is in zichzelf besloten
en uw bloed is door uw bloed omringd.

De o- en oe-klanken onderstrepen zowel fonetisch als in het schriftbeeld
de in-zich-geslotenheid van de maagd. En conform de dichterlijke techniek van de vroege Marsman wordt dat virgo-ideaal in lichamelijke termen uitgedrukt ( „ mond, bloed " ). De lichaamsdelen die in het gedicht
voorkomen, spelen overigens een belangrijke rol in de erotiek ( „ lippen,
oog, mond, bloed " ), maar de ondoordringbaarheid van de maagd
wordt er alleen maar absoluter door opgeroepen. Zij geeft zich immers
niet met lippen, mond en bloed, en weigert te vervloeien.
Dit gedicht zou, als uitbeelding van een typisch Marsmaniaans virgoideaal, in verband gebracht kunnen worden met andere gedichten in de
bundel Verzen, waar de dichter slogan-achtig uitroept dat hij „ Terzij
de horde " , in het gedicht Einde ("), wil gaan staan. De student in
de Rechten in Leiden en Utrecht en weldra de jonge advokaat wenste
zich in de marge op te stellen, sociaal, psychologisch, politiek, poeticaal
( ten opzichte van het dominante pre-expressionistische klimaat in de
Nederlandse poezie ), en ook erotisch. In De dood van Angle Degroux,
gepubliceerd in 1933, zal hij Charles de Blecourt laten zeggen : „Het
zuiver-erotische — waaraan ik verslaafd ben — verveelt mij tegelijk
grenzeloos gauw, of liever de vrouwen die het mij geven vervelen mij

( 11 ) H. Marsman, Verzameld Werk, p. 8.

grenzeloos gauw " ( 12). Die aversie zit al in de bundel Verzen van tien
jaar vroeger, prototypisch dan nog wel in een gedicht als Virgo. Daar
wordt onomwonden, met bijna orakel-zekerheid, verkondigd, dat vermenging een aantasting van het eigen wezen en van het eigen bloed is.
In zijn gedachten en in zijn gedrag cultiveerde hij toen een op de spits
gedreven drang naar isolement, ervaren als zelfbeveiligende zuiverheid.
Een uit de kluiten gewassen zus van de maagd is de amazone. Zo'n
militaire amazone, oninneembaar geharnast tegen elke benadering, laat
staan aanranding, beschreef hij in de mytische Penthesileia-figuur, in
een gelijknamig gedicht en een prozagedicht met dezelfde naam uit
1926 ( 13 ). Met haar weerbare, soldateske lijf belichaamt zij als amazonekoningin op uitnemende wijze het virgo-ideaal.
Penthesileia
1 De bronzen kling
2 omheuvelt ademend het schemerdal.
3 daarachter zingt de zee een zachten dood
4wuivende zeilen,
5 dromend aan den voet der weke heuvlen,
6 deinen de tenten van het maagdenkamp.
7 Penthesileia slaapt
8 een laatste vrouw die haar omarmen mocht

9 en sluimeren in 't warme schaduwrag van haren flank
10 bezweken en ineengeworpen, ergens in de tent,
11 buiten den samenhang van 't zwalpend bloed
12 achteloos weggelegd
13 zo lit haar pantser
14 Penthesileia slag t.
15 met haren helm,
16 besmeurd door 't zware bloed der late zon
17 die zij tot aan haar roden dood bevocht,
18 legt zij de ruimte van zich af
19 en west den dag uit heur versomberd haar

( 12 )Geciteerd door J. Goedegebuure, o. c. p. 117.
(13) H . Marsman, VerzameldWerk, p. 185-187.
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(12)
20
21

en baadt zich, lang en loom
in schemerdauw der naderende nacht.

zij peinst :
dit gaat voorbij.
24 geen dezer lievelingen kan de pracht
25 van mijne Karen doyen in den gloed
26 van matelozer pracht, geen kan mijn bloed
27 vermoeien tot den dood, uit elk omarmen
28 schittert het schild van mijnen schoot
29 wit-stralender, de zuilen mijner schenkels
30 spannen zich rijziger. uit de verstrengeling
31 der leden puren de mijne kracht en glans,
32 de hare welken week. zij bloeden als
33 gestorven rozen, rood en zwart. zij hebben
34 haar angst gekoeld. haar bloed verstroomt.
35 zij voeren in de boot van mijn omarmen
36 voorbij den dood. zijn zijn bedwelmd
37 van zaligheid, vervoerd 38 in echter rijs, als riet
39 uit strelingen van wind en water, machtiger
40 ik breek den dood dien zij mij schenken willen,
41 dien ik zelf verbeid, achteloos schier.
42 er is geen schoot waarin ik duizelend
43 verzinken kan. er is geen vrouw
44 die mij de dronkenschap,
45 het zelf-vergeten storten
46 kan in mond en hart

22

23

47 er is een man, misschien
48 schreiend om dit verlang,
49 hunkerend Haar verraad en ondergang
50 en angstig om die beide, diep ontsteld,
51 weert zij de warende gestalt'
52 die door haar tent sluipt,
53 vaag en overal 54 en kantelt zich
55 en klemt zich
56 aan den wand.
(Verzameld Werk, 29-30)

Het mythologische aanknopingspunt is, althans in de basisversie, het
volgende : Penthesileia, letterlijk „die de man tot klagen dwingt " ,
dochter van Ares en koningin der Amazonen, moest wegens een onvrijwillige doodslag de noordelijke kust van Klein-Azie verlaten en zakte
met een legertje Amazonen Haar Troje af, waar zij tegen de Grieken

vocht. In die strijd wordt zij door toedoen van Achilleus gedood. Die
wordt door de schoonheid van de stervende vrouw zó geroerd, dat hij
nog op haar verliefd geraakt. Andere versies van die basismythe onderstrepen nog de onaanraakbare schoonheid van Penthesileia. De Amazonen waren in elk geval een oorlogszuchtig volkje, matriarchaal gedomineerd door de super-soldaat Penthesileia. Zij wilden slechts vreemdelingen als tijdelijke partner en wijdden een cultus aan Artemis. In de
Griekse mythologie symboliseren zij de „ mannen-doodsters " ( „ les
femmes-tueuses d'hommes " ): ze rivaliseren met de man door hem to
bestrijden in plaats van hem aan to vullen. Die rivaliteit put hun specifiek vrouwelijke krachten uit en wordt als een tegennatuurlijk ascetisme
of zelfkastijding voorgesteld. Het Penthesileia-verhaal verbeeldt de mythe van het voor de vrouw onbereikbare mannelijke ideaal dat de ware
acrd van de vrouw zou verdringen (14).
De moderne literatuur bevat er tal van varianten van, bij voorbeeld
bij Heinrich von Kleist met een tragedie in een bedrijf uit 1 808 (P entheszlea), of bij ons Karel van de Woestijne met Penthesileia, een lang
episch gedicht geschreven tussen 1914 en 1924 ( 15 ). Ter voorbereiding
van onze kennismaking met Marsmans versie citeer ik uit een scene met
de slapende Amazonen
Thans daalt om 't huffs de slaap
met slappe vleuglen.
(• • •)
Zij, de Amazonen, liggen laag ten grond;
de hoek der armen schraagt 't omlokte hoofd;
de logge grond, van ossen-bloed gehard,
zoelt van haar leden, in het duister blond.
Zij slapen in den zwoelen paarden-geur
naast hare paarden, in den langen stal;
zij slapen, hare lanse in hare hand...
Maar eene is, die de slaap niet leen'gen zal

Dat is Penthesileia, zij spreekt tot Achilleus, de „ blonde held, Wiens
naam klopt in (haar) keel ", maar ze kan hem niet meer noemen „ dan
met het woord der wraak ". Zij zal de volgende ochtend haar lichaam

(14)Cf. Wilhelm Heinrich Roscher, Ausfiihrliches LexMon der griechischen und
reimischen Mythologie. Leipzig, Teubner, 1884-1937, vol. III, p. 1922-1925 (herdruk •: Hildesheim , Olms , 1965 ).
111914 - Oostende, 1924, in:
(15)Karel van de Woestijne, Penthesileia, Br
Verzameld Werk, deel 2, Brussel, A. Manteau, 1949, p. 373-407.

dekken met het dikke schild;
dees Speer zal morgen zoeken naar uw bloed ;
dit zwaard opent de deure naar uw dood...
1k zag u nimmer; morgen zal 'k u zien,
zij 't in de slachting van 't gevecht, -o vreugd ! " (16)

Of hij nu het mythische gegeven trouw volgde of niet, deerde Marsman
niet zo zeer. In het Penthesz/eia-prozagedicht, bedoeld als een In memoriam, schrijft hij : „Penthesileia was voor mij een soldaat, haar historisch voorbeeld doet niet ter zake, en ik aan haar zijde voor haar : een
soldaat" (17). Zijn poetische behandeling van de stof kan dan ook vrijuit een selectieve en persoonlijke interpretatie van de Amazone-mythe
brengen.
Het gedicht roept in de eerste zes verzen de locatie op : een maagdenkamp 's avonds aan zee bij de heuvels, in een sfeer van zachte, veilige
vrouwelijkheid. De rest heeft het over Penthesileia en de vrouwen in
twee bewegingen : Penthesileia slaapt (v. 7-21) en Penthesileia peinst
(v. 22-46 ). De slotverzen (v. 47-56) spreken over Penthesileia en de
man.
In het eerste deel, Penthesileia slaapt, wordt over haar innerlijk een
en ander meegedeeld via haar pantser (v. 8-13) en via haar helm (v.
15-21). In beide gevallen domineert het zich-ontmaken-van een stuk
wapenuitrusting zoals zij zich telkens vrijmaakt uit de omarming van
een vrouw. Wapens en vrouwenlichamen legs zij achteloos naast zich
neer ; aldus herwint zij haar zelfstandigheid en zuivert zij zich van alle
smetten en van al het on-eigene, zowel wat betreft het omarmen als wat
het strijden aangaat. De herhaling van „Penthesileia slaapt" als een refrein (v. 7 en 14 ) onderstreept haar zelfgenoegzaamheid en zelfvoldaanheid in de verzaking.
Het tweede deel, Penthesileia peinst, biedt een reflectie op haar omgang met vrouwelijke partners : zij is altijd de sterkste, kan niet gedoofd
of overwonnen worden, en na de omarming blijft zij als de machtigste
achter. Een aantal verzen van die Lange strofe (v. 36-39) formuleren expliciet de asymmetrische relatie tussen haar en de vrouwen
zij zijn bedwelmd
van zaligheid, vervoerdik echter rijs, als riet
uit strelingen van wind en water, machtiger.
(16)Karel van de Woestijne, o.c., p. 392-393.
in Verzameld Werk, p. 186.
Penthesileia,
(17)Hrsman,
H.
Ma

Zij verzinkt in geen schoot duizelend of dronken.
Ook hier wordt het sexueel contact voorgesteld als mekaar „ de dood
schenken " (v. 40) Welnu, de anderen zijn aan de dood onderworpen,
zij echter verrijst als een Phoenix uit de as, de dood brekend (v. 40).
Die sfeer van onaantastbare zelfverzekerdheid slaat om in de slowerzen over Penthesileia en de man. Ook de vertelinstantie schuift een eind
mee op, misschien al vanaf vets 47 ( „ er is een man, misschien " ) van
een hele lyrische reflectie in de ik-vorm van meet dan twintig verzen
naar een externe focalisatie. Een stem van een verteller van buiten af,
die haar diepste bewustzijn doorgrondt, openbaart haar schreiende hunkering naar de man, maar zij weert dat verlangen „ diep ontsteld " (v.
50 ) en angstig van zich af als een gevaar van zelfverlies en ondergang
en als een verraad van haar vrouwelijke natuur. Zij weert tegelijk de man
af „en kantelt zich / en klemt zich / aan den wand" (v. 54-56 ). Die
verzen verwoorden de tol van het verzaken, het zichzelf opgelegde gemis, de tegennatuurlijke zelfverminking.
Opmerkelijk is hier weer dat lexicon met „ ver "-afleidingen ter
aanduiding van omarming en lust, zoals in de gedichten over de eerste
variante : „verstrengeling der leden " (v. 30 ), „ haar bloed verstroomt "
(v. 34 ), „ vervoerd " (v. 37 ), „ duizelend verzinken " (v. 43 ), „het
zelf-vergeten " (v. 45) en „verraad" (v. 49 ). Dat is het lexicon van het
vermengen en vervloeien, gehaat tot en met, op straffe van zelfverminking.
Het prozagedicht met dezelfde titel van tien jaar later werd opgedragen ter nagedachtenis van een vrouw met wie de ik-persoon drie herfsten
geleden tochten te paard maakte. Ilc kan daar hier en nu niet te lang op
ingaan, maar ik kan niet nalaten in het voorbijgaan te wijzen op het
„ teerder en koeler " herfstlicht, „ ijl en angeliek-ontstoffelijkt ", „ ontdaan van bronstige driften en verpuurd uit het broeiende zomerse
bloed " ("). Penthesileia's lichaam wordt in dat kader voorgesteld als
„ eenzaam, eeuwig-onverbindbaar, onvermengbaar, ononteigenbaar ",
dat is „zijn vloek en zijn kracht ". Zij is „ knaap-achtig, weerbaar,
besloten, glad, rank" ( 19 ), een soort androgyne figuur zoals andere
„ knapen " in het poetisch oeuvre van Marsman. Met haar ruin was zij
„ paard en vrouw, volbloed en amazone, een wil, een orde, een
macht " ( 20). Al wat te maken heeft met liefde, vriendschap, vertrou(18) H. Marsman, Penthesileia, in : Verzameld Wet
(19) o. c, p. 187.
(20) o. c,, p. 186.
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welijkheid, wordt als een „ afschuwelijke ziekte " of als „ moeraskoorts "
voorgesteld (21 ), want dergelijke zielsbewegingen, essentieel verbonden
met lust, ont-eigenen door te verbinden, te verwezen en te verweken ;
ze vertroebelen door te vertederen ; ze vervalsen door te vervloeien. Kortom, het ons vertrouwde lexicon van het zelfverlies in de vermenging.
Het prozagedicht steunt dus nog altijd op het fundamentele antagonisme tussen zielsliefde die schendt, en het eenzame, harde lichaamsgeluk.
Maar bier toch ook een laatste alinea die het idee van het zichzelf opgelegde gemis uit de slotstrofe van het gedicht herneemt
Laat mij de gedachte aan haar snel, dapper Leven en aan haar snellen, dapperen dood koel en gesloten houden, laat mij niet denken aan de nachten
dat zij snikte naar een omarming (").

Ook bier wordt een stoisch gedragen gemis opgeroepen. Op het conflict
tussen het op zichzelf bestaande, zelfheerlijke lichaam enerzijds en de
zielsvermenging in de om-arming anderzijds weegt de doem van de vrijwillige zelfverminking.
Een vierde en laatste gestalte van het vrouwelijke is dan De
Bruid (23). Dat gedicht neemt een uizonderingspositie in de poezie van
Marsman in, omdat het dichterlijke ik zich hier vereenzelvigt met een
vrouw, die zich bovendien nog schenkt aan de man en zich verliest in
de liefdedaad. Niet alleen die focalisatie, maar ook die variant is hoogst
ongewoon. Hier zingt zelfs een vrouwelijk lyrisch ik haar verrukking uit
over de daad die zij als een `vervloeien' in de andere beleeft en als een
doorbreking van haar begrensdheid prijst. Dat is een unicum bij Marsman, die, zoals wij zagen, dergelijk zich-prijsgeven schuwt. Het gedicht
De Bruid staat dan ook diametraal tegenover de Virgo- en Penthesileiateksten.

(21)0.c., p. 187.
(22)H. Marsman, Penthesileia, in : Verzameld Werk, p. 187 ; cf. Frank
Joostens, „ Van binnen vuur, van buiten ijs". Het androgyne versteningsmotief bij
Hendrik Marsman, in: Restant VIII, 2 (voorjaar 1980), p. 227 - 233, en Jan Zuidgeest, Over de poezie van H. Marsman, (Synthese); Amsterdam, De Arbeiderspers, 1984, p. 37-38.
(23)H. Marsman, Verzameld Werk, p. 64.
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De Bruid
1 Ik dacht dat ik geboren was voor verdriet
2 en nu ben ik opeens een lied

3 aan 't worden, fluisterend door het ijle morgenriet.
4 nu smelt ik weg en voel mij openstromen
5 naar alle verten van den horizon,
6 maar ik weet niet
7 meer waar mijn loop eon.
8 de schaduwen van blinkend witte wolken

9 bespelen mij en overzeilen mij ;
10 en scholen zilvrend vissen bevolken

11 mijne diepte en bliksemend voel ik ze mij
.
12 doorschichten en mijne wateren alom doorkruisen
13 en in mijn lissen vluchten
14 zij zijn mijn kind'ren en mijn liefste dromen
15 ik ben nu volgegoten met geluk.
16 de tranen die ik schreide en de zuchten
17 zie ik vervluchtigen tot regenbogen
18 die van mijn ogen springen naar de zon.
19 waar zijn de ere van den horizon ?
20 ik zie ze niet

(Verzameld V erk , 64 )
Het centrale beeld in dit gedicht is dat van de stroom : het vrouwelijke
ik is een stroom die zee wordt. Een stroom is uiteraard begrensd binnen
de oevers, het riet (v. 3) en de lissen (v. 13) aan de kart, evenals in zijn
loop van bron naar monding, maar hier wordt de stroom verbreed en
verdiept naar zee, en dat „ openstromen naar alle verten van den horizon " (v. 4-5 ) wordt als een groot geluk ervaren. Het archetypische
beeld van de vrouw als schoot, water, stroom of zee (men denke maar
even aan het beeld van de „ diepzee " in de contemporaine poezie van
Jan Jacob Slauerhoff) wordt hier met al zijn welbehagen opgevoerd.
Die vrouwelijke stroom wordt nu „ bespeeld " en „ overzeild " (v.
9) (24) door wolken en „ bevolkt " door vissen (v. 10) die in haar lissen
(24) Dat beeld ( „ overzeilen mij " ) herinnert aan Bloei, v. 5-7, waar de sexuele
overweldiging ook, met de metaforen „ maanzed tastend over dansend stroomlijf"
gesuggereerd wordt.

vluchten (v. 13). Het lexicon van de overweldiging door de man is m.i.
overduidelijk. Prefixen in de werkwoorden als door-, over-, be-, weg-,
open-, vol-, en voorzetsels bij werkwoorden van beweging met bliksemende spankracht intensifieren dat gebeuren van „ openstromen " en
„volgegoten" worden (v. 15 ), wat als een zaligheid wordt ervaren. Die
bewegingswerkwoorden contrasteren met de archetypische statiek van
Virgo. De bruid dacht dat ze geboren was voor verdriet (v. 1), m.a.w.
bestemd was voor een vastliggend lot van verdriet, to vergelijken met het
gemis op het einde van de twee Penthesileia-teksten. Maar nu is de
bruid opeens „ aan het worden" geslagen (v. 2-3) en op het eind vraagt
ze : „ waar zijn de bergen van den horizon ? " (v. 19) en ze ziet ze niet.
Wat een verschil met
Morgenmeren
uw omgrenzing orderer
bergen klimmen in het tinnen Licht

De virgo ziet bergen onderscheiden in het morgenlicht ; de bruid onderscheidt geen bergen meer aan de horizon. Bij haar is het ver-lexicon, zoals in , vervluchtigen " (v. 17 ), positief geladen. Volgegoten met geluk verlustigt zij zich in de veelvuldigheid, de weligheid die zij met de
overweldiging ervaart. Bij de maagd was meervoudigheid negatief; de
enkelvoudigheid was immers haar ideaal. Hier krioelt het genoeglijk van
pluralia : „ alle verten " (v. 5 ), „ de schaduwen van blinkered Witte wolken " (v. 8 ), „ scholen zilveren vissen" (v. 10 ), „mijne wateren atom "
(v. 12 ), „in mijn lissen " (v. 13), „mijn kindr'en en mijn liefste dromen " (v. 14 ), „ de tranen (...) en de zuchten " (v. 16 ), „ regenbogen " (! , v. 17 ), „ de bergen van den horizon " (v. 19 ). In die context
kan ook op natuurlijke wijze over „kindr'en" gesproken worden.
Ook het ritme van De Braid is helemaal anders dare dat van Virgo.
Vers 1 opent met een rustige propositie, maar dat ritme versnelt plots
vanaf de tweede strofe in de hijging van de overweldiging. Vijf keen begint een vers met „ en " , tekens van zalige opgewondenheid. Gecombineerd met die werkwoorden suggereert dat zinsritme de roeservaring.
De eenregelige strofe in vers 14 ( „ zij zijn mijn kindr'en en mijn liefste
dromen" ) remt dat jachtige ritme of en legt dat neer in een dromerig,
vertederd na-genieten. In die sfeer loopt het gedicht uit, met gerekte
rustige klanken in de verzen 15 tot 18, en met de doezelige vraagzin der
verwondering in het voorlaatste vers. Opmerkelijk is ook het niet-meerweten, het niet-meer-onderscheiden van de bruid, die beduusd en beroesd de activiteiten van het onderscheidende bewustzijn moet verzaken,
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overschaduwd als zij is door andere ervaringen die haar hele persoon
doortrillen. Volgegoten worden met geluk, dat is de dominante sensatie,
niet denken of klaar en duidelijk onderscheiden.
De kosmische uitvergroting werkt hier nog altijd door, en hoe ! Regenbogen springen naar de zon en de bruid bekent geen grenzen aan
de horizon. Dat is de eigenlijke voltrekking van het bruid-zijn, de slotsom van de extase : de zee raakt via de regenbogen aan de zon, de bruid
raakt extatisch aan het Al. Het ruimtebeeld wordt ontgrensd en de menselijke gestalte wordt een met die ontgrensde kosmos. Braid-zijn is een
duizeling die ont-grenst. Dat is, zoals gezegd, vrij uitzonderlijk bij Marsman. De virgo-varant slaat hier om in haar tegendeel : de om-grenzing
van Virgo is ont-grenzing geworden ; in plaats van „ Morgenmeren "
staat er nu : „ (ik) voel mij openstromen / naar alle verten van den horizon " (v. 4-5 ), en in plaats van de fikse affirmatie „ bergen klimmen
in het tinnen Licht" (v. 3) schuift nu de dromerige vraag „ waar zijn de
bergen van den horizon ? " (v. 19).
De vierde variant is een flagrante contradictie van de eerste en de
derde, en ligt het dichtst bij de tweede, de variant van de moeder of,
zo men wil, van de moederschoot met de kinderen als liefste dromen.

VIRGINIE LOVELING IN DE SPIEGEL VAN HAAR REISNOTITIES
door
L. STYNEN

Leest men sommige van onze 19e eeuwse auteurs, dan blijkt het gedemocratiseerde toerisme al heel wat langer te bestaan dan de ondertussen ook al enkele decennia oude betaalde vakantie die niet ophoudt de
Neckermanner van deze aarde rijk te maken.
In Wouters jonge jaren. Bladzijden uit het levensboek van een idealist, een boek uit 1900 (1 ), laat Omer Wattez zijn hoofdpersonage, een
man die poetische idealen laat primeren boven het wellustige van de
grootstad, een reis naar Zwitserland maken. Tijdens de obligate beklimming van de Rigi, staat hij zeer afkerig tegenover de materialisten die
er rondlopen met Baedeker in de hand maar de schoonheid van de omgeving niet kunnen vatten.
Vroeger nog, in de jaren tachtig van de vorige eeuw, in reisnotities die
hij bundelde in Van heinde en verre ( 2 ), geeft Max Rooses, die Baedeker nochtans een van zijn favoriete boeken noemt, blijk van analoge verzuchtingen.
In Stockholm had hij nog geluk, maar zijn opstelling is duidelijk
Het jaargetijde der toeristen brak eerst veel later aan, en in plaats van de
al te talrijke en onbeduidende menigte, die men des zomers langs Europa's groote wegen ziet trekken, was ons hoopje bijzonder klein.
(26/5/1884, p. 230)

En dan mogen we niet vergeten dat Max Rooses een zeer geprivilegieerd
reiziger was. Op uitnodiging van de bibliothecaris van de koningin kan
hij in Windsor heel wat meer bekijken dan de gewone bezoeker (87) ;
in Helsinki is het een ontmoeting met twee professoren die zeer verhelderend werkt (213) ; in Weimar zijn een aantal kamers van Goethes
huffs nog niet toegankelijk voor het publiek, maar de directeur is zo

* Lezing gehouden voor het Snellaertcommite te Gent op 29 nov. 1995.
(1) Maldeghem, V. Delille (Duimpjesuitgave 18) juli 1900, 118 pp.
(2) Met platen van Armand Heins. Amsterdam, Van Kampen en Zoon 1889,
310 pp.
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vriendelijk voor Rooses een uitzondering te maken (280). Alleen in eigen land gaat het hem minder goed af. Noch de gouverneur, noch de
minister gaven hem toestemming tot een bezoek aan de strafinrichtingen te Hoogstraten en Merksplas, maar dan blijkt de nieuwe directeur
een oude vriend te zijn en raakt hij toch binnen (161).
Ook Virginie Loveling was een geprivilegieerde reizigster. In een brief
van 5 maart 1906 aan haar vriend Max Rooses, de veelbereisde, zoals ze
hem noemt, doet ze het relaas van een uitstapje van bij de Buysses in
Den Haag
Eergisteren reisden wij naar Den Helder — een verre reis van hier uit —
en dineerden bij den commandant op het oorlogsschip „ Holland " zoo
even uit Indie teruggekomen. Het was iets heelemaal nieuws met het eiland Texel voor ons...

Niet iedereen had recht op een etentje met de commandant.
Virginie Loveling was dan ook niet de eerste de beste. En dat vond
ze zelf ook. Wellicht dankzij de 10.000 frank, omgerekend ongeveer een
half miljoen, die ze van haar Nevelse vriendin Adele Charlotte Fobe erfde (3 ), reist Virginie Loveling in 1899 naar Australia, naar haar vrienden. Op 10 januari van dat jaar verzocht ze haar vriend Jan van Rijswijck, burgemeester te Antwerpen om eenige regelen van aanbeveling
voor de autoriteiten van Melbourne. Haar vrienden in Australia stellen
het op hoogen prift dat ik tegenover hunnen bekenden niet als de eerste
de beste uit de lucht val.
In haar eigen verzameling documenten (4) zijn behalve de aanbeveling van Jan Van Rijswijck, verzonden met de begeleidende wens toch
maar Bever van de reis af te zien, ook aanbevelingen te vinden van de
Britse vice-consul te Gent, burgemeester Buls van Brussel en het kabinet van Buitenlandse Zaken.
Niet de eerste de beste dus, die Virginie. Overigens, zowel haar vertrek naar, als haar aankomst in Australia hebben nieuwswaarde voor Le
Petit Bleu, La Flandre liberate en Het V olksbelang (5).
(3) Cf J. Van de Casteele : „ Adele Charlotte Fobe, de Nevelse vriendin van Virginie Loveling " Het land van Nevele IV, 1 (1973), 35-52 en IV, 2 (1973) 86-88.
(4) RUG, 3426G.
(5) Cf een briefje in de documentatie 3426G (RUG) voor het vertrek en een
brief van Paul Fredericq aan Virginie Loveling van 1 juni 1899. „ (Van Elslander,
A. & A. Musschoot : Comes oude van de gezusters Loveling. Brieven van en
aan Paul Frederic II". Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap X, 1994,
31-156, 124 " ), voor de aankomst.
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Heimwee bracht Loveling vroeger terug thuis dan voorzien, maar reizen deed ze tot op hoge leeftijd. Als ze, tijdens de eerste wereldoorlog
wekenlang naar een kuuroord in Duitsland trekt, wordt ze geholpen
door hooggeplaatste Duitse officieren, krijgt ze ongevraagd een aanbeveling van een Duits luitenant-generaal, krijgt ze van de dokter een
voorkeursbehandeling, enz. Kortom, privilegies en voordelen die horen
bij een dame van stand, bij een dame die het gewend is eerste klas te
reizen, en niet in het gezelschap van mannen die stinken naar slechte
tabak en wijven met grote pakken, zoals ze op 12 augustus 1915 in haar
dagboek (6) noteert, nadat ze voor een keer, uit zuinigheidsoverwegingen, niet voor eerste klas had gekozen.
Virginie Loveling verbleef geregeld voor langere perioden buitenshuis,
bij vrienden en kennissen in binnen- en buitenland, enkele keren quasi
alleen, op de dool haast.
Af en toe waren de reisomstandigheden optimaal, zoals aan boord
van een transatlantisch stoomschip, andere keren lieten die erg te wensen over. De slaaptrein naar Spanje was een vreselijke ervaring (7), een
tochtje van Nevele naar het nabijgelegen Tielt kon nog veel erger zijn.
In een brief aan Paul Fredericq (8) beschrijft ze het relaas van deze
rit. We zijn half december 1874. De huurkoets is in slechte staat. Een
van de ruiten is gebroken en de glazenmaker is niet te vinden. Er moet
een smid bijgehaald om een veer te repareren. Met een uur vertraging
kunnen ze uiteindelijk vertrekken. Een eind verder wordt de weg quasi
versperd door een gebroken tilbury. Het is ijzig koud, de deuren vliegen beurtelings open, de voeten van de passagiers zijn bevroren en de
voerman ziet purger. In de herberg waar ze even op adem en temperatuur willen komen, worden ze grof en ongastvrij ontvangen. Minstens
even erg als een dubbele boeking of verkeerd gevlogen bagage bij moderne charters.
Virginie Loveling ging vaak op reis en vanaf 1887 publiceert zij erg
regelmatig over die reizen. Haar reisnotities werden opgenomen in Nederlandsch Museum, Het Leeskabinet, Nederland, De Vlaamsche Gids,
Het Zondagsblad en Groot-Nederland. Enkele van de teksten bestaan

(6) Het handschift van haar oorlogsdagboek bevindt zich in de bibliotheek van
de RUG, nr 4115.
(7) Cf oorlogsdagboek, 11 oct. 18.
(8) 15 dec 1874, in : Van Elslander en Musschoot : , Correspondentie van de gezusters Loveling. Brieven van en aan Paul Fredericq I". Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap IX, 1993, 67-175, 107-111.
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alleen in manuscript, en van haar reis naar Frankrijk en Italie bracht ze
een van haar volumineuste teksten mee terug.
Al met al zouden deze reisherinneringen, honderden bladzijden in
belangrijke mate autobiografisch proza, goed zijn voor enkele lijvige
boekdelen, maar verrassend genoeg werd daar voor zover ik weet nauwelijks aandacht aan besteed.
Hier dus een poging om deze lacune wat op te vullen.
Rosalie en Virginie Loveling reisden door Nederland, Duitsland en
Frankrijk (9), maar pas na de dood van haar zuster onderneemt Virginie echt grote reizen en gaat ze haar reizen ook beschrijven of in teksten
gebruiken. Toch schreef ze al in 1865 een gedicht dat ons op onze
hoede moet stellen voor al haar latere reisherinneringen. De schoone
reis ( 10), zo heet het gedicht, gaat in een eerste deel in op alle ellende,
de regen en het gejengel van de kinderen, van een reisje naar zee, om
in het tweede deel te constateren dat de betrokkenen zich jaren later
slechts zon en vermaak kunnen herinneren.
Het reizen `naar heinde' , zoals ik al vermeldde, liep niet altijd van
een leien dakje, maar de eerste tien jaren na het overlijden van Rosalie
wil het ook met de verre reizen niet zo vlotten. In 1878 is ze wel in
Amsterdam en Arnhem, maar er is geen geld voor enkele dagen Kampen ("). Het jaar daarna is ze in Gelderland en in Londen, maar in
1884 wil ze naar Parijs en Nantes en dat kan wegens een choleraepidemie in de havenstad niet doorgaan (12).
Vanaf 1886 evenwel wordt reizen een constante in haar bestaan. Heel
wat korte reisjes, geregeld een „ grote " reis. En die reizen leveren haar
verhaalstof op.
Niet op de manier van Conscience die in Levenslust ( 1868 ) zijn
Zwitserland-Baedeker lardeerde met liefde en ziekte en kidnapping. Een
lekkerleesverhaal in een voor het thuisfront exotisch decor.
Niet op de wijze van Couperus, in Wiens stedenportretten historische
en artistieke informatie primeren op het persoonlijke en het anekdotische, en waar slechts uitzonderlijk een bladzijde, een alinea, aan een

(9) Cf Van Elslander, A. : „ Virginie Loveling en haar Gedichten" in Luyssaert,
g
J. (red): Confrontaties met Virginie Loveling Monografieen van de Heemkundie
kin „ Het Land van Nevele " II, 1974, 98 pp., 10-31, 17.
(10) Nederduitsch Letterkundig Jaarboekje XXXII (1865), 83-88.
(11 )Cf haar brief aan Paul Fredericq, 11 oogst 1878, in : Van Elslander en Musschoot 1993 o.c., 168.
(12)Cf een brief aan Jan Van Rijswijck, 20 no ember 1884, AMVC, L863B.
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dagboek doet denken. Bijvoorbeeld zijn hautain neerkijken op de gehaaste Baedeker-toerist in Orvieto (13).
Virginie Loveling verwerkt haar reizen op de manier dat ze meestal
de omgeving en de actualiteit in haar proza verwerkt. Het is een
vreemde omgeving voor dezelfde motieven, dezelfde opvattingen, dezelfde verhaalslijnen, als in haar werk dat in Vlaanderen gesitueerd is.
Er is slechts de andere invalshoek, de vaak contrasterend-alternatieve benadering van onderwerpen die in haar Vlaamse romans en verhalen centraal staan. En het is uiteraard geen toeval dat Virginie Loveling haar
reismateriaal contrastief gebruikt. Binnen de meeste van haar teksten is
het contrasteren van personages, situaties en opvattingen een van de opvallendste karakteristieken. Doordat ze bovendien dikwijls aspecten van
haar reisbelevenissen expliciet ideologisch integreert, lijkt het onhoudbaar de reisnotities, om Welke reden dan ook, als marginaal te beschouwen.
Tijdens de jubleumvieringen voor Koningin Victoria, in 1887, is Virginie Loveling te gast bij haar Australische vrienden in Kensington (14).
Niet alleen bekijkt ze samen met hen, vanop de Grand Stand in Whitehall, de grootse jubileumoptocht (15 ), een uiting van de roem en de
macht en de verscheidenheid van het Empire, de reis is ook aanleiding
voor twee teksten die al meteen een aantal aspecten van haar reisproza
duidelijk tot uiting brengen.
Een wereldliik hospitaal ( 16) is de eerste. Naast enkele evocaties van
het Engelse landschap en Engelse dorpen, staat het hospitaal van Herford, een hospitaal als alle andere, zo wordt beklemtoond, centraal. Terwiji haar reisgenoten genieten van het mooie weer, krijgt Virginie van
Mrs. Turner een rondleiding in de instelling. Het valt haar meteen op
dat het gezicht van de vrouw de zielevrede uitstraalt die je ook bij
zusters aantreft. Het heeft dus niets met godsdienst te maken, dergelijke zielevrede, maar met het contact met de zieken, zo concludeert de
schrijfster. Op socratische wijze, via vraag en antwoord, maakt Loveling
haar lezers dan duidelijk dat een hospitaal er ook anders uit kan zien

(13)Pisa-Siena-Orvieto. Verzorgd door Marijke Stapert-Eggen. Utrecht/Antwerpen: Veen (Uit blanke steden onder blauwe lucht) 1987, 90 pp., p. 66.
(14)Cf oorlogsdagboek 11/11/15.
(15)Cf „Een nacht aan boord" 'n Vonkje van Genie. Utrecht/ Gent: Honig/Vuylsteke 1893, 119-139, 133, en Oorlogsdagboek 11 nov. 1915.
(16)Nederlandsch Museum (1887), deel 2, 47-66. Ook in 'n Vonkje van Genie, o.c. 95-118.
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dan in Belgie het geval is. Ze lukt er zelfs in de indruk te geven dat het
ook voor haar allemaal nieuw is, dat ze, hoewel vrij van vooroordelen
maar toch in een katholiek land opgevoed, zich vaak had afgevraagd of
hospitaaltoewijding wel mogelijk was zonder een goede dosis mysticisme, en dat ze blij was hier ervaren te hebben dat een wereldlijk
hospitaal een mogelijkheid is.
In de mange van deze tekst heeft Loveling het ook niet mis te verstaan
over nonnen. Als ze zich inzetten voor hun medemens verdienen ze
onze bewondering, om het even Welke hun motivering is ; als ze alleen
maar bidden zijn ze zelfzuchtig. Enkele jaren eerder schreef Max Rooses
in vergelijkbare zin over de zelfzucht van de Spaanse monniken ( 17 ). In
ieder geval, in tegenstelling tot Mrs. Turner die haar laatste jaren op het
dorp wil slijten, kunnen zusters nooit weg. Ze zijn gedoemd tot hun
laatste snik hetzelfde te blijven doen en dat maakt hen naast dwingelanden ook tot slachtoffers van het systeem dat ze belichamen.
Twee jaar na haar schoolstrijdroman Sophie, is Lovelings selectieve anticlericalisme nog manifest, al gaat haar aandacht toch vooral naar de
mogelijkheid van een alternatief. Jozef Van de Casteele heeft erop gewezen ( 18 ) dat Lovelings vrijzinnig ijveren voor secularisering van het
verzorgingswezen aan de basis lag van bepaalde specifieke richtlijnen die
haar vriendin Adele Charlotte Fobe opstelde voor het bejaardentehuis
dat ze in 1895 ter nagedachtenis van haar man stichtte. Met name dat
het gesticht [...j ten alien tijd een wereldlijk karakter [moet] behouden
en [4 niet door geestelijke personen bestuurd [magi worden.
Totaal anders dan Een wereldlijk hospitaal zijn de aantekeningen die
Loveling maakt van haar terugreis uit Engeland.In Een nacht aan boord
gaat het op anekdotische wijze over haar terugreis. Een vaart van twaalf
uur. Er is het dagboekachtige van het afscheid nemen van haar vrienden en de vlotte contacten met mensen aan boord. Een korte beschrijving van de stoet in Londen en ook daarbij vooral aandacht voor de petite histoire. En er is heel veel uitleg over de slaapvertrekken, de praktijk
zeg maar van het overnachten aan boord. Bij het lezen van dergelijke
passages kan men niet anders dan zich Lovelings aandacht voor folklore
en volksgebruiken herinneren. Met zeer expliciete aandacht voor het detail beschrijft ze een wereld die veel van haar contemporaine lezers nooit
zouden betreden ; een beschrijving die voor latere generaties lezers grote

(17) 0.c. 19.
(18) o.c. 43.
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documentaire waarde heeft. Op deze „ folkloristische " benadering van
de slaapvertrekken op de ferry is bijvoorbeeld een decennium later, in
de roman Madeleine (1897) de beschrijving van het gebruik van speciale
badwagens en de praktijk van het Baden in zee gemodelleerd.
Ideologisch meest typisch is wellicht de derde reisnotitie uit deze periode. In Eene catholieke processie in Hannover ( 19), het relaas van een
verblijf bij een jonge aangetrouwde verwante, staat de religieuze tolerantie centraal. De dag van de processie versieren de protestanten hun
huizen wel niet, maar ze kijken toch eerbiedig toe. Zelfs de Israelieten
hebben een vlag uithangen, ook al is dat volgens haar verwante niet
meer dan , Geschaftsinteresse " (186 ). Een protestants muziekcorps
stapt, tegen betaling weliswaar, mee op in de processie. Bij overlijden
van vriend of buur gaat men naar de begrafenis, Welke ook de overtuiging is, en zelfs de vroegere deken en de dominee gaan samen naar een
koffiehuis, zijn niet verstoken van openbare verstrooiing als onze Vlaamsche geesteliAen... (191).
Ondanks de verschillende potentiele oorzaken van twist, wordt de gemeenschap gekenmerkt door vrede en eendracht. En moet, zo concludeert Virginie Loveling, deze wederzijdsche, uitwendige verdraagzaamheid zelve niet gunstig op de gemoederen terugwerken en de broedermin bevorderen? (192 )
Wederzijds begrip en verdraagzaamheid als basis voor een leefbare
maatschappij. Respect voor de overtuiging van anderen. Wellicht de
meest karakteristieke en fundamentele houding die uit Lovelings werk
of te lezen is. Als ze die opvatting uitschrijft in een korte tekst dan is
dat, zeker in dit geval, met het Joel haar Vlaamse lezers een alternatief
te tonen, te tonen dat sectarisme zeker niet de enige weg is.
Voor de winter van 1886-1887 staat een echt grote reis op het programma. In een brief aan Adolphine Van Rijswijck, haar „ lieve vriendin " (30.9.86 ) (20), noemt ze haar reis naar het zuiden een folie. In
die brief heeft ze het alleen over Nice. De beslissing om ook Italie te
doorkruisen werd pas in laatste instantie, na enkele weken Nice, genomen. Virginie maakt deze reis in het gezelschap van haar vriendin Adele
Charlotte Fobe en haar tweede echtgenoot August de Deurwaerder ( de
twee waren pas enkele maanden gehuwd) (21). In de roman Een winter
(19)Nederlandsch Museum (1888) deel 2, 5-13. Ook in 'n Vonkje van Genie
o.c. 183-192.
(20)Bewaard in het AMVC, L863B.
(21)Cf Van de Casteele 1973:40.
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in het Zuiderland (22) krijgt het echtpaar de doorzichtige naam de
Poortere en zelf verbergt Virginie zich achter de figuur Livie Lane. Een
bescherming die haar toelaat zich met welgevallen het hof te laten maken door een Engelsman. Enkele maanden Nice en dan een reis door
Italie. Voor Virginie, zo lijkt het, de reis van haar Leven. Aangenaam gezelschap, erg veel om te bezoeken en te bekijken, erg veel herinneringen ook. Herinneringen zo persoonlijk dat, anders dan in andere reisverhalen of -notities, schuilnamen zich opdrongen. Herinneringen die
haar heel wat stof tot schrijven bezorgden.
Als ze in 1889 de derde vermeerderde druk van de Gedichten bezorgt, staan daar een zestal „ Schetsjes uit het Zuiderland" bij, gedichten van beschrijvende aard, opgedragen aan min trouwe vrienden en
duurbare rei sgezellen den Heer en Mevrouw de Deurwaerder. Aan hen
draagt ze in 1890 ook Een winter in het Zuiderland op.
Een winter in het Zuiderland besteedt wel aandacht aan het pittoreske
en het vreemde, maar de Baedeker-informatie is heel wat beperkter gehouden dan in veel andere Italie- of andere reisverhalen. Het boek is
trouwens veel meer dan een feitelijk reisverslag. Alle, en vooral de „andere " aspecten van de cultuurreis komen erin aan bod, de hotels en de
pensions, het transport, de ontmoetingen, de beschaafde conversatie.
Het is ook niet toevallig dat het Internationale gezelschap van Pension
Cosmopolite, een tiental nationaliteiten, haar zo interessant leek. Livie,
zo schrijft ze, was verlekkerd op het gemeenschappelijk verkeer met al
deze verschillende bewoners van de aardbodem. (56)
Slechts of en toe geeft Loveling commentaar bij kunstwerken, en dat
is zowat het minst interessante van haar hele tekst. Haar commentaren
bij renaissance-kunstwerken zijn van een verwaarloosbaar niveau, zoals
Schmook al opmerkte (23 ), maar die commentaren zijn dan ook allerminst essentieel, en Loveling zou misschien de eerste geweest zijn om
Schmook gelijk te geven. Geregeld twijfelt ze in Een winter in het Zuiderland en bijvoorbeeld ook in het latere reisverhaal Een laatste echo (24)
aan haar kunstkennis. Typerend is een stukje over de kathedraal van Milaan dat Livie in haar dagboek schrijft en op een van de laatste bladzij-

(22)Gent: Hoste 1890, ill., 319 pp.
(23) Virginie Loveling „Herinneringen aan Frans ens , Verslagen en Mededelinen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, Gent:
1949, 85-136, 90.
/24\) 'n Von 'e van Genie en andere novellen, o.c. 140-144.
k
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den van haar verslag voorleest aan haar vrienden. Haar reisgenoten yinden het, lachend weliswaar, een oneerbiedig oordeel. En Livie verontschuldigt zich : Ik spreek niet over kunst, ik geef enkel het persoonlijke
oordeel van eene onwetende weder. (309)
Wel essentieel in haar sours aan bepaalde passages van Forsters twintig
jaar jongere A room with a view (1908) herinnerende winterverhaal, zijn
wat mij betreft de dialogen, de conversaties en de beschouwingen die
het anekdotische van dit reisverslag boven het alledaagse uittillen.
En dat hoeven niet eens uitvoerige of zwaar ideologisch onderbouwde
conversaties te zijn. Er zijn ook veelzeggende korte tussenkomsten. Zo
bijvoorbeeld de enkele woorden n.a.v. Livies opmerking tegenover haar
Engelse vriend John Frank Fairban over een gouvernante in het pension
die ze een beminnelijke vrouw vindt. Door een vriendin wordt ze achteraf terecht gewezen dat ze nooit een vrouw hoort te prijzen tegenover een man Wiens genegenheid ze op prijs stelt. Maar Livie ziet geen
reden zich zo traditioneel te gedragen. Ze is niet jaloers (141). Een dialoog waarin Loveling zich als onafhankelijk laat kennen , een opstelling
waaruit kan blijken dat ze zich sociaal en intellectueel de gelijke van
Fairban vindt en niet ondergeschikt aan een of andere conventie wat het
rolpatroon betreft.
Elders, in een gesprek met een Amerikaanse over literatuur en de
houding van een auteur tegenover zijn/haar werk, heet het dat het leiden van een gezin, de eerste tack van de vrouw, zonder problemen met
de ontwikkeling van de geest kan gecombineerd worden (116 ).
Ver van huffs doet ze ook uitspraken over flaminganten, een onderwerp dat in haar literair werk niet zo vaak aan bod komt, maar wel belangrijk is in haar vaak woordelijk identieke commentaren bij de vervlaamsing van de Gentse hogeschool in haar oorlogsdagboek. Ze neemt
vooral afstand van de schreeuwende volkstribunen die in persoonlijke
kring al snel Frans gaan praten, wat juist omwille van hun engagement
zo opvalt, en dat engagement dan ook ondermijnt ( 34-35 ). Als tussen
haakjes beseft ze dat ze zelf vaak in hetzelfde bedje ziek is.
De opvallendste uitspraken situeren zich evenwel op een ander niveau. Op dit ogenblik van haar leven zijn het nog altijd geloof en kerk
die een centrale plaats innemen in Virginies overwegingen. Ondanks de
grote afstand van het vaderland gaat haar aandacht vooral naar de situatie thuis. Net als zijn Hannoverse collega is ook een Provencaalse
pastoor allerminst te vergelijken met zijn hautain-autoritaire Vlaamse
ambtgenoten (33). Ten behoeve van haar disgenoten vindt Virginie/Livie het nodig haar afwijzen van de religieuze praktijk te verduidelijken.
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Een uiteenzetting over de verstikkende macht van de kerk, over degenen die zich daartegen verzetten, vaak zonder zelfs maar to twijfelen aan
Gods rechtvaardigeid of een hiernamaals.
Haar vriend Fairban heeft het moeilijk met vrijdenkerij, vooral voor
naties — voor individuen kan het nog net — maar Livie reageert ondubbelzinnig. Waarom zou God, in de zin dat hij wordt opgevat, inderdaad goed zijn ? Heel de natuur is op zelfzucht en gruwzaamheid gegrondvest (90-91). Fairban lijkt geen partij voor Livie, maar omstandigheden maken dat geen der gesprekspartners moet toegeven : het gesprek
wordt zonder conclusie opgeschort en niet meer hervat. Een bewijs van
de tolerantie van Loveling die zich niet gewonnen wil geven, maar ook
niemand in zijn overtuiging wil kwetsen. Beschaafde conversatie, zoals
ik al zei. En naar de lezer toe een uitnodiging tot verderdenken.
In de lente van 1879, niet zo heel lang voor Een winter in het Zuiderland, was Max Rooses op reis in Italie. In Over de Alpen (") beschrijft hij zijn verblijf in Genua, hetzelfde Genua waar Loveling enkele
jaren later passeerde. Het ene relaas herinnert nauwelijks aan het andere.
Rooses arriveerde er tegen middernacht en was de volgende dag al
vroeg op de been. Hij baande zich een weg door kooplui, boeren en
bootsgezellen en bezocht als in opdracht de stad. Een heel programma
werd afgewerkt : gebouwen, kunstwerken en panorama's werden bekeken en geevalueerd. De geschiedenis van de stad wordt kort geevoceerd,
en dan gaat het nog een aantal bladzijden over de werken die Rubens
en Van Dijck in Italie schilderden, het eigenlijke onderwerp van deze
studiereis. Max Rooses en Genua, vijftien bladzijden en niet eens tijd
voor een espresso.
Het is kerstavond 1886 als Virginie Loveling en haar vrienden in Genua arriveren. Zowel die avond als kerstdag zelf was het in de straten
van de stad een drukte van belang. In haar relaas gaat er meer aandacht
naar die menselijke drukte dan naar de straten en de huizen erin. Gaat
het toch een alinea lang over de gebouwen of de bezienswaardigheden,
dan zijn het niet de „ capolavori" die de aandacht trekken, maar de viool van Paganini, of zijn portret vol kunstenaarslijden, of een brief van
Columbus aan koningin Isabella ( 208-209 ). In het hotel wordt voor de
weinige gasten een kerstdiner geserveerd en Livies gedachten dwalen alras weg naar Nizza, naar het gezelschap dat ze er achterlieten, naar

(25 ) Amsterdam : Loman (2de druk), 362 p.

Mister Fairban vooral die op dat ogenblik misschien een tete-a-tete heeft
met een van de andere dames (209).
In Lovelings relaas van de vreemde stad staan noch het artistieke, noch
het historische vooraan, dat is weinig meer dan decor. Haar aandacht
gaat naar de mens die ze er ontmoet, haar aandacht is zeer persoonlijk
gekleurd. Sterkst van al komt dat, in Genua, tot uiting in haar bezoek
aan het Campo Santo, het monumentale kerkhof. De bladzijdenlange
beschrijving van de grafmonumenten, waarin ze geen oog heeft voor het
vaak pathetisch-sentimentele van de voorstelling, maar voor de wijze
waarop de dood, en het ervaren van de dood, benaderd wordt. De
dood, die, zoals bekend, altijd een centrale plaats heeft in het werk van
towel Rosalie als Virginie Loveling. Het monumentale kerkhof van Genua, een van het tiental vermeldenswaardige kerkhofbezoeken van de
reis, brengt Virginie zelfs tot voorwaardelijke gedachten omtrent een
hiernamaals.
„Ik weet het niet," schreef Livie in haar boekje, „maar indien A kon geoven in een beter ontwaken, indien A kon rekenen op beloften van latere
vernjzenis, zou A het heden doen: Dit bezoek aan het Campo-Santo heeft
mij van het aardsche ontheven en is ter bij het ideale gevoerd." -213-

Rooses mag dan al een eminent kunstkenner geweest zijn, misschien bezocht hij het Campo Santo wel niet omdat hij twijfelde aan de kunstwaarde van het geheel, maar persoonlijk lees ik liever Lovelings benadering van Genua. De persoonlijke betrokkenheid, niet alleen in Genua, maar heel de Winter in het Zuiderland door, is ver te verkiezen
boven een nationale kunstwerkencatalogus.
1k heb er al kort op gealludeerd, een belangrijk element in Lovelings
hele oeuvre is de aandacht voor de tack van de vrouw. Uit Engeland
bracht ze een journalistieke benadering mee van De „ Conferring of Degrees" te Cambridge (26). Informatie over de universiteiten van Oxford
en Cambridge, accurate beschrijving v in de gebruiken, en dan haar
commentaar op de houding tegenover de vrouw. Vrouwen mogen de
lessen volgen, vaak zijn ze zelfs de besten van hun jaar, maar de regel
is duidelijk : No degrees conferred upon ladies. Een overblijfsel van vroegere vooroordelen noemt Loveling het. Ondanks hun prestaties blijven
vrouwen verplicht tot passief toekijken bij de ceremonie, in de rol van
nederig viooltje gedwongen. Loveling eindigt haar tekst met de vraag of

(26) 'n Vonkje van Genie en andere novellen, o.c. 86-94.
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de bekroonden, de wetgevers van de toekomst, de traditie zullen behouden of ridderlijk en gewetensgetrouw de situatie wijzigen. Ze geeft ons
geen hint over haar eigen opvatting, maar wellicht geloofde ze niet in
de ridderlijkheid van de 'eiders van morgen. Ook in haar twintig jaar
eerder verschenen recensie van De Cocks werk over Het Joel van het
middelbaar onderwijs voor meisjes ( 27 ) was ze, zeer expliciet, pessimistisch, en nergens in haar werk zijn er aanwijzingen te vinden voor
een verandering in die houding.
Lovelings eerste reisnotities, zoveel is duidelijk, hebben minder te maken met geografische situeringen of exotische ervaringen, dan met verwoorde gedachten, ideologie, interesse. Tolerantie, vragen omtrent kerk
en godsdienst, folklore, de dood, de plaats van de vrouw... de dingen
die de specificiteit van haar „ belangrijke " romans uitmaken, staan ook
centraal in haar reisverhalen. De reisachtergrond is slechts nuttig, en
noodzakelijk, om de bekende opvattingen in een nieuw soms nuancerend licht te zien. Ongeveer zoals de Italiaanse achtergrond in Van
Kerckhovens Herinneringen uit Italie (1854) ook alleen maar decor was,
maar dan voor verhalen die zich om het even waar konden afspelen (28).
In Lovelings latere reisnotities wordt dezelfde lijn gevolgd, ook al gaat
zij, vanaf de eeuwwisseling ongeveer, soms wel eens afglijden naar het
banaal-anekdotische.
Reizen naar Spanje en Engeland leveren haar de inspiratie voor korte
teksten. Vaak zijn dat uitgewerkte dagboeknotities waarin ze bijvoorbeeld de vergankelijkheid van veldherenroem poneert, als in Een laatste
echo, of de meerwaarde beschrijft van glimlachend-vriendelijke liefdadigheid, als in Antipoden (1892) (29), beide in de buurt van Bayonne
in Frans Baskenland gesitueerd, of het gruwelijke van een Spaans Stierengevecht ( 30 ) of een room-with-a-view-achtige anekdote in Aan de
zeekust (31).
Een enkele keer als in haar impressie van de site van Stonehenge (32)

(27) in De Toekomst 1871, 385-387.
cf Pelckmans, P. : „ 'De natuur bezit sympathetische wonderen!' OverP.
(28)P.F.
Van Kerckhovens Herinnoingen uit Italie ( 1854 )" in Spiegel der Letteren XXXII,
1990, 3, 147-166.
(29)In 'n Vonkje van Genie en andere novellen, o.c., 145-153.
(30)in Nederland, 1893, dl 3, 377-398.
(31) Vlug geschetst: aan de Zeekust" In Nederland, 1896, dl 3, 242-249.
(32)In Het Leeskabinet, 1902, 127-131.
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en van de Salisbury Plain errond, maakt de overvloed van feitelijke en
hypothetische informatie de tekst tot weinig meer dan een toeristischj ournalistieke bij drage .
In 1899 maakt Virginie Loveling de verste reis van haar leven. Aan
boord van de Karlsruhe, een stoomschip van de Norddeutsche Lloyd,
trekt ze naar haar vrienden in Australie. Heen en weer drie maand op
zee. Een eerste klasse reis. Virginie Loveling, zoals bekend niet de eerste
de beste, heeft in het scheepsrestaurant een plaats aan de tafel van de
kapitein (33 ). Toch bracht de reis haar niet de vreugde die ze ervan verwachtte. In een van haar laatst gepubliceerde teksten, Dat peperboomke
( 1922 ) (34 ) praat ze onomwonden over haar heimwee, een heimwee
waarop ze volgens een brief van een mij onbekende want onleesbare afzender in Vlaanderen al anticipeerde ( 35 ). De terugreis werd overigens
vroeger aangevat dan voorzien. Niet na een verblijf van drie maanden,
maar al na enkele weken (36).
Was Australia dan al niet het beloofde land, de reis, vooral de bootreis, bezorgde de auteur stof genoeg voor een hale collectie zogenoemde
Stoombootindrukken, die ze gedurende de rest van haar leven met
mondjesmaat zou publiceren.
Enkele keren zijn het beschrijvingen van natuurfenomenen zoals De
Stromboli (37 ) die ze op 10 januari 1909 opstuurt aan Max Rooses met
volgende wervende mededeling
Zoo even leg ik de hand op een kleine herinneringsschets die ik enkel voor
mijzelve heb geschreven. Daar de beschrijving van den Stromboli van actualiteit is, zou zij u misschien voor uw tijdschrift welkom wezen.

Welke die actualiteit is, heb ik niet kunnen achterhalen, maar de periode net voor daze brief werd de streak wel gekenmerkt door een verhoogde geologische en vulkanische activiteit. Een grote uitbarsting van
de Vesuvius veranderde in 1906 het uitzicht van de vulkaan, hij werd
een heel stuk lager, en in 1908 waren er in Messina 70.000 doden bij
een aardbeving. In dezelfde lijn is er het ongepubliceerde Land,
Land (38) waar vuur uit de Vesuvius voor een feerieke sfeer zorgt bij
het terugroeien van Napels naar het schip.
(33)Cf Oorlogsdagboek.
(34)In Groot Nederland XX, 1922, dl 1, 257 - 260.
(35)RUG, 3426G (brief van juni 1899).
(36)Al op 25 april 1899 vertrekt Virginie Loveling uit Australia.
(37)In De Vlaamsche Gids V (1909), 105-108.
(38)AMVC, L863H.
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Of het zijn evocaties van het Leven aan boord, het werk van de folkloriste die decennia eerder Een nacht aan boord schreef. En dan denk ik
aan Eene terechtstelling aan boord ( 39) over slachten en vleesvoorziening ; aan In den Indischen Oceaan. Kleine Eric (40), over dood en begrafenis op zee ; aan Never quite happy ( 41 \) , een evocatie van een gewone dag aan boord, de beschaafde conversatie, ...
Af en toe nochtans zijn de stoombootindrukken toch ook weer ideologisch relevant. Bijvoorbeeld in Dames uit de harem (42 ). Er zijn enkele vrouwen, bestemd voor een harem, aan boord gekomen en Virginie
Loveling heeft daar heel andere opvattingen over dan haar Engelse
gesprekspartners die compromisloos tegen veelwijverij zijn. De tolerante
Loveling maakt geen bezwaar want het is een kwestie van godsdienst en
cultuur, maar als de vrouwen van boord gaan heeft ze het toch even
moeilijk : En in het hart tierde er een weegevoel, lets onafschudbaaronbehaaglijks. (163) Het wegleiden van de vrouwen doet haar trouwens
denken aan het opleiden van terdoodveroordeelden. Of hoe, een enkele
keer, Loveling in de problemen raakt met haar eigen opvattingen. Tolerantie en haar denken over de vrouw komen met elkaar in aanvaring
en dat bezorgt haar een unheimlich gevoel.
Van een van de opmerkelijkste stoombootindrukken heb ik alleen
maar het manuscript in handen gehad. Op het handschrift van Eene
boeddhistenschool op Ceylon (25/1/01 ) (43 ) is de mededeling Leeskabinet maart 01 doorstreept. Op het einde van een spreekbeurt aan
boord werd meegedeeld dat er to Colombo in de Cinnamon Gardens
een school was waar arme Singalese meisjes kosteloos als inwonenden
werden opgenomen. In tegenstelling tot katholieke en protestantse instellingen worden de kinderen er niet bekeerd maar in het eigen boeddhisme grootgebracht. Een uitnodiging voor een bezoek aan deze filantropische instelling wordt gretig aangenomen. De inrichting ervan lijkt
op die van vergelijkbare „ liefdadigheidsgestichten " elders en beantwoordt bovendien aan de specifieke eisen van het klimaat. De meisjes
maken kant, leren koken, huiswerk en al wat op het gewone programma
van een lagere school staat, ook onderwijs in hun eigen taal en in het

(39)In Nederland 1904, dl 3, 377-391.
(40)In De Vlaamsche Gids II, 1906, 503-510.
(41)In Nederland 1905, dl 1, 3-8.
(42)In Nederland 1903, dl 1, 153-163.
(43)AMVC, L863H.
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Engels. De Duitse bestuurster hoopt dat deze kinderen later de in de
streek zo verwaarloosde gezondheidsregels zullen bevorderen en verspreiden. Een verlicht paternalistische houding die in Vlaanderen meer dan
drie decennia eerder al uitgebreid aan bod kwam in werk als Bavo en
Lieveken van Hendrik Conscience of De hut van Tante Klara van Johanna Desideria Courtmans-Berchmans. Ook hier dus niet echt vooruitstrevende ideeen wat de relaties tussen de maatschappelijke klassen
betreft.
Waar Loveling het over de specificiteit van de school heeft, herkennen we haar aan een van haar stokpaardjes. Het schoolhoofd beklemtoont
dat het haar doel is de Singhaleesche meisjes in de maat van het mogelijke
te ontwikkelen, niet zooals de voorgaande zendelingen hebben gedaan
door ze van hun overleveringen, hun zeden en godsdienst af te wenden ;
maar met het doel ze juist daarin op te leiden volgens hun aard, hun overleveringen en neigingen en hun tevens het algemeengoede in te planten.
„ Hun godsdienst is veel te verheven en te schoon om er bun een anderen
te leeren, " zegt ze met een glimlach vol vrome overtuiging. (7)

N.a.v. Lovelings religieuze tolerantie lijkt het me interessant even te wijzen op een van de brieven (44) die haar onderweg bereikten. Juffrouw
Belpaire, die zich al een tijdje verwaarloosd voelde, schrijft haar lieve,
lieve miendin een briefje met wensen voor een goede reis. Een erg wervende, opdringerige brief waarin ze Virginie Loveling aanmaant om de
horizonverruiming die haar zal te beurt vallen ook door te trekken op
een hoger niveau, zich open te stellen voor God. De religieuze tolerantie
was voorwaar geen wijdverspreid goed rond de eeuwwisseling.
Loveling vertrok vroeger uit Australie dan voorzien, maar dat impliceert nog niet dat de terugreis onaangenaam was. In 1901 wijdde ze aan
die tocht en aan het gezelschap van scheepsarts Menzel en de Engelse
magistraat Spencer, aan de genoeglijke en eindeloze conversaties het erg
Lange maar ook erg geforceerde gedicht Stoombootvriendschap (45).
Een tekst waarin ze zelf, tussen de regels, te herkennen is als een grote
dame, een dame die salon houdt.
Toch is het aan te raden met betrekking tot deze tekst het gedicht
Een schoone reis uit 1865 opnieuw voor ogen te halen. Op de heenreis

(44)RUG, 3426G, 18/2/1899.
(45) AMVC, L863H.
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waren er, zo blijkt uit verschillende brieven, wekenlang stormen, en bij
het begin van de terugreis was Virginie ziek, had ze neurasthenie.
Intercontinentale reizen heeft Virginie Loveling na haar Australisch
avontuur niet meer gemaakt. Al stonden die nog wel op haar programma. Waarom anders zou ze zich tijdens de heenreis, na enkele weken van stormen en zeeziekte, door een Amerikaans medepassagier een
aanbeveling laten schrijven voor een vriend in San Francisco ( 46 ) ?
Voor de Eerste Wereldoorlog schrijft Loveling nog Brie teksten die in
dit overzicht een vermelding verdienen. Zermatt (19/08/07) (47),
met aandacht voor de Matterhorn, het bergbeklimmen en de plaatselijke
zeden en gebruiken, bijvoorbeeld dat katholieken een protestant begraven zonder klokgelui. Het tien bladzijden lange manuscript Een kieschheidssluier (dec 1913 ) ( 48) waarin een knap voorbeeld wordt gegeven
van een internationaal gezelschap in polite conversation, een gedragscode berustend op respect voor ieders, ook rationale gevoeligheden.
In het meer dan twintig jaar na de feiten geschreven Een soiree bij
Busken Huet en een receptie bij Victor Hugo (11/10/06) (49) trekker
niet zozeer de beschaafde conversatie in het gezelschap van de eerste of
het deerniswekkend verval van de tweede de aandacht, maar wel het feit
dat Virginie Loveling onderweg in Frankrijk maar enkele alinea's gebruikt om sites aan de Loire te beschrijven en dan expliciet stelt dat ze,
naar het woord van Goethe, de mens veel belangrijker vindt dan wat
dan ook.
Die eersterangspositie van de mens, is de kern van vrijwel alle reisnotities en -verhalen van Loveling, van vrijwel al haar ander werk evenzeer.
Tegelijk is het die eersterangspositie van de mens, het individu in zijn
sociale contacten en in een maatschappelijk kader, die Lovelings
reisteksten onderscheidt van die van veel van haar tijdgenoten en voorgangers die hoofdzakelijk aandacht hebben voor of het verhaal, of de
levenloze dingen, de kunstschatten op hun weg, of voor de exotische
natuur.
Als de Eerste Wereldoorlog uitbreekt is Virginie Loveling, zoals men
dat noemt, hoogbejaard. Ondanks haar afkeer van het geweld, vindt ze
de gebeurtenissen interessant genoeg om een dagboek te beginner. Het

(46)RUG, 3426G, 24/3/1899.
(47)In Nederland 1907, dl, 121-139.
(48)AMVC, L863H.
(49)In Groot-Nederland 1908, dl 1, 467-482.
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is haar bedoeling dat later te publiceren, maar slechts de eerste maanden ervan verschenen ooit in druk. De rest, een heel dik pak bundeltjes
en lose velletjes, bevindt zich in een grote Boos in de bibliotheek van
de RUG. Het dagboek is fascinerende lectuur, is onmiskenbaar, ondanks
de herhalingen eigen aan het genre en aan de tijd, een tekst die kan
concurreren met het betere werk van Loveling. In dat dagboek komen
ook nogal wat reizen aan bod. Herinneringen aan reizen van vroeger,
relazen van reizen die ze tijdens de oorlog maakte.
De herinneringen aan reizen van vroeger staan niet los van de actualiteit, ze worden er door opgeroepen en nuanceren of illustreren wat
ze over de oorlogsperiode te zeggen heeft.
Een constante in het manuscript is Lovelings angst voor ontdekking
ervan, voor de verbanning of zelfs de doodstraf die daar de consequentie
van zou zijn. Een durende, knagende angst. Op 14 mei 1916 roept ze
bij wijze van contrast de herinnering op aan de winter 1884-1885 toen
ze in Nantes verbleef, met haar oom een wandeling maakte langs een
Bretons strand en in een grot door de plotse vloed verrast werd. Een moment van hevige doodsangst, maar eens weer op het strand was dat gevoel meteen voorbij.
Of, heel even, de herinnering aan haar Australische reis, wanneer de
componist Ruhekeil waarmee ze 51 dagen op zee was en aangename
gesprekken voerde, haar eind november 1916 komt bezoeken en blijkt
dat hij van overtuigd kosmopoliet probleemloos omgeschoold kon worden tot iemand die voor alles Duitser is.
Eind 1917, in de omgeving van aantekeningen over de kadaverdiscipline van de Duitsers, is een ongedateerd bundeltje van 13 p. te vinden
met als titel Duitse mentaliteit. Een herinnering. De tekst herinnert aan
een verblijf bij ultrakatholieke verwanten in mei en juni 1888. De vader is een patriarchale figuur die met alle egards behandeld wordt, de
moeder is een ondergeschikte en vindt dat dat zo hoort, het personeel
wordt nauwelijks als mensen beschouwd en de kinderen zijn onderworpen aan strenge lijfstraffen bij het minste vergrijp. Het is duidelijk dat
deze tekst bedoeld is als verklaring voor het Duitse gedrag dat ze in
Gent en Vlaanderen kan waarnemen.
En dan, ondanks alle problemen die de oorlog met zich bracht, ging
de Dude dame op bezoek bij verwanten in Nederland, kon zij in voile
oorlog toelating krijgen voor een gezondheidskuur in Duitsland.
In november 1915 kon ze naar Nederland en het relaas dat ze bij haar
terugkomst opschreef is om twee redenen interessant. Enerzijds omwille
van het nauwgezette verslag van de bureaucratische ellende en de gron-
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dige douanecontroles waarbij ze uit de kleren moest opdat toch maar
geen beschreven papier de grens zou overraken. Anderzijds omwille van
de houding van de ballingen die zich de toestand in bezet Belgie niet
kunnen voorstellen, die er geen idee van hebben hoe makkelijk ze landgenoten in de problemen kunnen brengen door een onvertogen woord
in verkeerd gezelschap. Het relaas van deze Hollandtrip bevatte ook nog
een twaalftal bladzijden over een gesprek met een beroemd letterkundige over Belgische uitwijkelingen en hun houding tegenover het
bestuur van het vaderland, maar in nota deelt de schrijfster mee dat die
in een kruik in de grond begraven werden en dat, bij het weer bovenhalen na de wapenstilstand het vocht door de Steen gedrongen was, de
inkt uitgelopen en de tekst volkomen onleesbaar.
De laatste reisnotities, het verslag van haar laatste reis, is een van de
omvangrijkste reisteksten van Loveling. 62 dichtbeschreven velletjes,
alsof ze in een ruk ( op 11 oktober 1918) deze herinnering heeft neergeschreven. Wat niet onmogelijk is en meteen ook duidelijk maakt dat
ze op haar 82ste mentaal nog in goede doen was.
In juni 1918 moest Virginie Loveling op doktersbevel op gezondheidskuur naar Duitsland. Geen voor de hand liggende zaak, maar dankzij
een vriendelijke kapitein raakt ze doorheen een volle wachtzaal en zonder oponthoud tot bij de Oberstabarzt. De toelating tot de reis wordt
zonder probleem na een kort onderzoek geschreven. Loveling, alweer erg
geprivilegieerd t.o.v. haar medemens dus. Ook het reizen zelf werd haar
vergemakkelijkt, dankzij een aanbevelingskaartje van luitenant-generaal
von Unger met het algemeen verzoek haar bij reis en verblijf in Duitsland alle hulp en dienst to bewijzen. Virginie Loveling heeft er geen
idee van hoe de man op de hoogte raakte van haar reisplan, maar vermoedt dat hij als trouw lezer van haar werk ook belangstelling had voor
haar persoon.
Het vertrek is op maandag 17 juni 1918 en Virginie en de nicht die haar
vergezelde, kunnen dankzij een bijzondere tussenkomst van de Kommandantur op de trein naar Keulen beschikken over een slaapwagen ;
hun reisgenote, de vrouw van de krijgsgevangen Gentse schepen de
Bruyne heeft dat voordeel niet.
Vanaf Keulen verloopt de reis minder aangenaam, er zijn problemen
met het treingezelschap, maar Loveling blijft telkens weer de nodige
aandacht opbrengen voor folkloristische aspecten van wat rondom haar
gebeurt.
In Neunburg zijn er even problemen met het vinden van logies maar
uiteindelijk zijn er toch kamers beschikbaar. Bij het lezen van al de on-

gemakken van deze reis, moet men onwillekeurig terugdenken aan Een
winter in het Zuiderland, aan de geamuseerde glimlacht van Livie Lane
om de tachtigjarige Engelse die in Hyeres op een ezel de rotsen oprijdt.
Over de grenzen heen behoorde Virginie Loveling dan blijkbaar toch tot
het ras van de kranige oude dames die zich door niets uit hun evenwicht
lieten brengen.
Terwijl ze uitvoerig bericht over de luxe van het kuuroord, over het
klasseverschil in de Baden, over de praktijk van het kuren, het al drinkend wandelen door de zuilengalerij, het muziek beluisteren, vergeet
ze niet dat ze in een land in oorlog verblijft. Ze merkt terloops op dat
van de armoede die volgens de anderen in Duitsland zou heersen, niets
gewaar te worden is, dat slechts een gebrek aan arbeidskracht op rekening van de oorlog te plaatsen is, dat in de rust die zo in tegenstelling
is tot de oorlog slechts de aanwezigheid van een lazaret in het kuuroord
die oorlog weer dichtbij brengt.
Na korte tijd vertrekt haar nicht naar huffs. Haar plaats aan tafel wordt
ingenomen door een rijke, bejaarde Duitse en de gesprekken gaan over
het Leven van alledag in Duitsland en in Belgie en heel Lang over de
beslissing van Albert I om de strijd aan te gaan.
Op een bepaald ogenblik komt er een officiele verordening dat gasten
niet Langer dan vier weken in Neundorf kunnen verblijven, maar de geprivilegieerde Vlaamse schrijfster krijgt via voorspraak van de hoofdarts
drie weken extra.
Als haar nicht haar komt ophalen voor de terugreis zijn er problemen
met haar paspoort. Veel erger is de beschuldiging van spionage. Virginie
werd verdacht van het inwinnen van informatie over de bevoorrading
van grote steden in Duitsland. Er werd over haar geinformeerd in Gent
en gelukkig waren daar hoge beambten die haar wilden dekken. Loveling vraagt zich of waar die verdenking vandaan kan komen en weigert
pertinent te geloven dat haar Duitse disgenote verantwoordelijk zou
kunnen zijn. Over de fronten heen, over de nationale conflicten heen
blijft Loveling geloven in de bestaanbaarheid van respect en dialoog, van
menselijke verstandhouding en wederzijdse tolerantie.
Is de verdenking van spionage een niet mis te verstane aanwijzing
voor het investigerende karakter van haar gesprekken, een bewijs van
haar niet aflatende interesse in de mens en in de wereld - waar ook de
honderden bladzijden oorlogsdagboek telkens weer van getuigen -, haar
ontmoeting, op de terugreis, met Schwester Louise, de vrouw die in
Gent gedurende een drietal jaar een verwante van haar verzorgde, een
model van een verpleegster, roept onwillekeurig de herinnering op aan
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Een wereldlijk hospitaal, Virginies eerste reisverhaal. De opvattingen, de

stellingnamen zijn onveranderd. De ideologische keuzen, de premissen
die aan de basis lagen van haar eerste creatieve en kritische teksten houden een halve eeuw later, meer dan een halve eeuw later nog altijd
stand.
Virginie Loveling gebruikte in haar romans en novellen en zelfs in
haar gedichten opvallend veel de techniek van het contrast. Overschouwen we haar gehele oeuvre dan blijkt dat dat net zo goed vol spiegels
to plaatsen is : teksten van het einde van haar Leven spiegelen zich in
teksten uit de beginperiode, gedichten in novellen en romans, creatief
schrijven in journalistiek schrijven, autobiografisch schrijven - en daar
zijn de reisnotities op geent - in de zuivere fictie. Een bijzonder omvangrijk oeuvre, als een monoliet gebaseerd op enkele zeer concrete
ideologische waarden waarvan het humanisme wellicht de belangrijkste
en de fundamenteelste is.
3/11/95
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J.F. WILLEMS (1793-1846) ALS TEKSTUITGEVER
door
MARCEL DE SMEDT

De Leidse hoogleraar en grondlegger van het Woordenboek der Nederlandsche Taal Matthias de Vries helpt in 1866-1867 via briefwisseling
F.A. Snellaert bij het voorbereiden van zijn editie van de Nederlandsche
Gedichten uit de veertiende eeuw van Jan Boendale, Hein van Aken en
anderen (verschenen in 1869 ). Op 15 mei 1866 schrijft De Vries over
Willems' verklaring van een vers waarin het woord „Tort " voorkomt
(cfr. Willems' uitgave van De Brabantsche Yeesten, V, 168 ): „ Willems, die gewoon was met de taal een loopje te nemen, verstond er geen
woord van, en vatte tort op als tart, het imperf. van terden, treden " ( 1 ). In zijn antwoord van 22 mei beaamt Snellaert De Vries' uitspraak in grote lijnen : „ Het is maar al te waar, Willems was gewoon
met de taal een loopje te nemen, en hij was voor ons, Vlamingen, een
ongelukkig voorbeeld " (2).
Overdrijven De Vries en Snellaert met deze uitspraak, die, wat Willems' tekstuitgaven betreft, natuurlijk alleen maar betrekking heeft op
de component woordverklaring ? Hoe zit het precies met de waarde van
de edities van Willems, die een dilettant was in het vlak van de teksteditie ? Zoals overigens ook Snellaert dat was, en ook hij zou wel eens
van een collega-tekstuitgever een veeg uit de pan krijgen.
Op de vraag naar de waarde van Willems' editoriaal werk zullen we,
voor zover mogelijk in dit kort bestek, proberen te antwoorden aan de
hand van zijn belangrijkste tekstuitgaven, nl. de Slag van Woeringen
van 1836, de Reynaert, eveneens van 1836, en De Brabantsche Yeesten
van 1839 ( dl.I) en 1843 ( dl.II). De teksten die Willems elders heeft uitgegeven, met name — maar niet uitsluitend ! — in zijn Belgisch Museum waarin hij b.v. heel wat stukken uit het Van Hulthem-handschrift
publiceerde, zullen we derhalve buiten beschouwing laten.

(1) Brief UB Gent. G15766 7 (33).
(2) Brief UB Leiden. Ltk 1867. Brief nr. 28.
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Nadat Willems reeds in zijn Mengelingen van historischvaderlandschen inhoud een paar kleinere teksten had laten verschijnen,
komt begin 1836 de Chronique en vers de Jean Van Heelu (...) - Rymkronyk van Jan Van Heelu betreffende den slag van Voeringen, van het
jaer 1288 (Brussel, Hayez) van de pers, een tekstuitgave met inleiding,
noten, bijlagen, een „codex diplomaticus " , een paar registers en glossaria. De Rymkronyk van Jan Van Heelu handelt over Jan I van Brabant
en over de strijd van 1288 tussen Brabant en zijn bondgenoten versus
Gelre en bondgenoten rond het bezit van het hertogdom Limburg en
de overwinning daarbij van Jan I (3).
Reeds vanaf 1828 werkte Willems aan de uitgave van dit werk (4) in
het kader van de in 1827 opgerichte commissie voor publikatie van de
bronnen van de Nederlandse geschiedenis, de , Rerum Belgicarum
Scriptores ". Door de gebeurtenissen van 1830 werd de onderneming
vroegtijdig afgebroken, ofschoon de tekst toen reeds voor het grootste
gedeelte gedrukt was. Wanneer in 1834 door de Belgische staat de
„Commission Royale d'Histoire " opgericht werd, kon Willems als lid
van de nieuwe commissie het in 1828 begonnen werk, waaraan hij naar
eigen zeggen ook na 1830 constant had doorgewerkt (cfr. Preface 1836,
p. III), tot zijn voltooiing brengen.
Zijn uitgave baseerde hij op het enige 15de-eeuws manuscript dat
van de tekst voorhanden was, een afschrift van ca. 1440 gekopieerd door
Heinricus Van den Damme (5 ). Ook Henrik van Wijn was van plan
geweest dit werk uit te geven. Willems moet overigens in het „Preface "
op zijn editie met enige bitterheid vaststellen dat het hem niet gelukt
is de uitvoerige noten die Van Wijn ter voorbereiding van zijn eigen uitgave gemaakt had, in harden te krijgen. In dit verband zou de Nederlandse rijksarchivaris J.C. de Jorge zich bij de publikatie van de Rymkronyk in 1836 in een brief van 13 april van dat jaar aan de Nederlandse
minister van Binnenlandse Zaken zelfs vrij denigrerend uitlaten over

(3) Cfr. : P. Avonds en J.D. Janssens, Politiek en literatuur. Brabant en de Slag
bij IFOeringen ( 1288 ). Brussel, 1989. J. Goossens, „Heelu, Jan van", in: Nationaal Biografisch Woordenboek, 14 (1992), kol. 256-262. En: J. Goossens, „ 5 juni
1288: Hertog Jan I van Brabant wint de slag bij Woeringen", in: Nederlandse literatuur, een geschiedenis. Groningen, 1993, p. 41-46.
(4) In de„ Preface ” van 1836 zegt hij dat H. Van Wijn hem in 1828 het
handschrift bezorgde (p.II).
(5) Nl.hs.KB Den Haag, 76 E 23 (cfr. J. Deschamps, Middelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken. 2de dr. 1972, p. 106-107).

(3)
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Willems' werk in vergelijking met Van Wijns noten (6). Wanneer dan
W.J.A. Jonckbloet en A.W. Kroon in 1840 Van Wijns aantekeningen
in boekvorm uitgeven (7 ), kan Willems niet nalaten in een brief van
14 augustus 1840 aan de secretaris van de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde te Leiden, J.T. Bodel Nyenhuis, een schampere toon aan
te slaan : , Ik verblyde my in de verschyning van Van Wyns aenteekeningen op van Heelu. My dunkt dat ik, by de verlyking [ sic ] van deze
met myne uitgave, niet veel verliezen zal. is dat nu dat fameuse werk
van zestig jaren arbeids, waerover ons de heer De Jonge, in zyne Biographie van Van Wyn zooveel verteld heeft ? waeraen by dagelyks 14
uren lang bezig was ? Van achteren beschouwd ben ik nu blyde dat ik
de apparatus van Van Wyn niet heb kunnen benuttigen. Men zou my
verweten hebben dat ik s'mans arbeid of achtergehouden of myzelven
toegeeigend had ". Willems heeft het o.a. tegen de meestal overbodige
wijdlopige uiteenzettingen van Van Wijn (8). Zelf heeft hij zich in zijn
taal- en geschiedkundige aanmerkingen de nodige beperkingen opgelegd (Preface, p. III-IV ). De breedvoerigheid van Van Wijn versus de
beknoptheid van Willems blijkt bijvoorbeeld uit de meer dan twee bladzijden commentaar die Van Wijn heeft omtrent het verleden deelwoord
„ ghebattaelgiert " uit vets 381 enerzijds (cfr. het werkwoord „ battaelgeren " ) en anderzijds de simpele vermelding van „ Battaelge, slagordening, 4374" in Willems' bondig glossarium bij zijn editie (p. 603).
Van Wijns aantekeningen hebben trouwens alleen maar betrekking
op de voorrede en de eerste 1436 van de in totaal 8948 verzen. De voorrede van 592 romeins genummerde verzen geeft Willems als bijlage,
omdat hij meent dat ze niet van Van Heelu is, maar van een kopiist.
Een verwijzing in vss 70-71 naar „Vrouwe Margriete" ( = Margaretha
van York), waarover „ int begin" (nl. in vs 1: „ Vrouwe Margriete van
Inghelant " ) sprake was, toont volgens hem aan dat de tekst van Van
Heelu daar begint. Ook meent Willems dat de kopiist voor nog andere
uitweidingen verantwoordelijk is; ofschoon er maar een 15de-eeuws
handschrift overgeleverd is, kan men ter vergelijking immers contempo-

(6) Cfr. voor de historiek van de uitgave : M. De Smedt, De literair-historische
activiteit van Jan Frans Willems (1793-1846) en Ferdinand Augustijn Snellaert
(1809-1872). Gent,1984, p. 142-146.
(7) WJ.A. Jonckbloet en A.W. Kroon (uitg. ), Letter- en geschiedkundige aanteekeningen op de Rymkronyk van Jan Van heelu, (...) nagelaten door (...) Hendrik Van Wyn. ' s-Gravenhage, 1840.
(8) Brief Mij Ndl. Letterk. Leiden, hs. 1906.
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raine dichtstukken raadplegen, waarin parallelle passages met onze Rymkronyk voorkomen. Dit is b.v. het geval met de Brabantsche Yeesten.
In het notenapparaat verwijst Willems ontelbare keren naar een variante
lezing bij „ Hein Vanden Damme " of kortweg „Vanden Damme ",
waarmee hij dan kennelijk handschrift B van de Brabantsche Yeesten
bedoelt (9), een handschrift dat door dezelfde kopiist geschreven is als
dat van de Slag van Woeringen (cfr. ook infra).
Ofschoon het Van Heelu-manuscript „ tres-fautif" is en heel wat
„interpolations heteroclites " bevat (Introd. , p. XX), heeft Willems de
tekst toch zo getrouw mogelijk willen weergeven. Wel heeft hij interpunctie aangebracht, hoofdletters ingelast waar nodig en de afkortingen
opgelost. Helemaal correct is hij in de weergave van het handschrift
overigens niet. Jonckbloet en Kroon geven in hun uitgave van Van
Wijns aantekeningen een lijst van „ misstellingen " bij Willems, „naar
het handschrift veranderd " (p. 209-210), maar een paar steekproeven
op het manuscript hebben ons aangetoond dat ook zij niet altijd even
zorgvuldig tewerk gegaan zijn. In vers LXVII van de voorrede staat in
't manuscript „ screft " ; Willems maakt er „ scrift " van ; het woord
komt derhalve terecht in de lijst van Jonckbloet en Kroon. Niet opgenomen in deze lijst is het woord „ scriftuere " uit het vers daarvoor. Het
gaat er over de „ meesters ", „die scriftuere ute legghen " volgens het
handschrift ; Willems maakt er de meervoudsvorm „ scriftueren " van.
In vers 8901, op 't eind van de Rymkronyk, lezen we bij Willems „op
den dach " ; het manuscript heeft „ op dien dach" ; de lijst van misstellingen corrigeert verkeerdelijk „Den dach " tot „ Die dach ". Een paar
regels verder, in vers 8904, heeft Willems „ ghevallen" ; het handschrift
heeft „ geuallen ", zonder h. De lijst tekent hier niets aan. Vers 8917:
„ heylege kerke " van het manuscript wordt „ heilege kerke " bij Willems ; opnieuw : geen aantekening in de lijst van Jonckbloet en Kroon.
Willems' woordverklaringen zijn over 't algemeen summier en correct.
In de onderzochte passage van de voorrede lijkt ons zijn verklaring van
het woord „ saecte " in vers LXXXIV nochtans verkeerd. De passus luidt
(het gaat over de Egyptische Farao en het yolk van Israel) : , Dat hise
algader eyghen maecte ; / Ende dat si hadden ane hem saecte, (...)".
Willems verklaart : „Saecte, waerschynlyk hetzelfde als sechte, de kost,
de broodwinning ". Het Middelnederlandsch Woordenboek (dl. VII,
kol. 78) biedt ons de oplossing : „ ane hem saken " betekent „ aan zich

(9) Cfr. p. 8 van de uitgave, noot bij vers 150.

(5)
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trekken, de hand slaan aan, zich toeeigenen, zich meester maken van ",
zodat de betekenis hier is : de Farao eigende zich toe wat ze hadden,wat
van hen was. Ook Van Wijn heeft deze betekenis in zijn aantekeningen
(p. 20).
Dit alles zijn eerder marginale bedenkingen bij het monumentale
werk dat Willems begin 1836 kon voorleggen : zijn imposante Van
Heelu-uitgave vormt de continuiteit in Willems' literair-historisch werk,
over de gebeurtenissen van 1830 been. Begonnen in het kader van een
onder Willem I ingestelde commissie, is het werk een belangrijke verwezenlijking van de in 1834 in het nieuwe Belgie opgerichte „ Commission Royale d'Histoire " geworden.
In hetzelfde jaar 1836 publiceerde Willems eveneens de Reynaert. Zoals bekend, werd het Comburgs handschrift waarin Van den Vos Reynaerde, de Reynaert I ( = 3465 of 3469 verzen), overgeleverd is
( = hs.A ), reeds in 1812 door Friedrich David Grater en in 1834 door
Jacob Grimm uitgegeven ( 10). Op voordracht van C.P. Serrure en J.F.
Willems werd begin 1836 door de Belgische regering uit de nalatenschap
van Richard Heber een Reynaerthandschrift van 7794 ( 7809 bij Hellinga ) verzen aangekocht : het Hollands of Brussels handschrift (thans
hs.B ), tweemaal zo omvangrijk als het Comburgse ( 11 ). In hetzelfde
jaar 1836 zorgt Willems voor een op zijn zachtst gezegd hybride uitgave : voor het eerste gedeelte (de Reynaert I) volgt hij , uit eerbied en
ontzag voor het oudere goede " „het by GRIMM afgedrukte eerste gedeelte " (Voorbericht, p. VIII ), dus het Comburgs handschrift (het
handschrift zelf heeft hij niet geraadpleegd), terwijl het tweede gedeelte
de versie van het nieuw verworven handschrift geeft ; ook de 1040 verzen
van het fragment-Van Wijn, door Grimm mede afgedrukt, worden bij
de uitgave betrokken ( 12 ). Zowel J.H. Bormans, die Willems' uitgave

(10)F.D. Grater, „Die erste entdeckte Handschrift des Reineke Fuchs in flmandischer Sprache", in: Odina und Teutona. (...) I. Breslau, 1812, p. 265-375;
en: J. Grimm, Reinhart Fuchs. Berlin, 1834.
(11)De teksten van de Reynaerthandschriften zijn te vinden in W.Gs Hellinga
(uitg. ), Van den Vos Reynaerde. I. Teksten. Diplomatisch uitgegeven naar de
bronnen voor het jaar 1500. Zwolle, 1952. Een facsimile-uitgave van het Comburgs
handschrift in: Van den Vos Reynaerde. Het Comburgse handschrift. Leuven,
1991. Een facsimile van het Brussels handschrift in: Reinaerts Historie (Hs.
Koninklijke Bibliotheek 14601). Met een inleiding van P. De Keyser. Antwerpen,
1938.
(12)J.F. Willems (uitg. ), Reinaert de Vos, episch fabeldicht van de twaelfde en
dertiende eeuw, (...). Gent, 1836.
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uitvoerig recenseert in 1837, als W.J.A. Jonckbloet, die in 1856 een
nieuwe Reynaerteditie bezorgt, hebben problemen met de gevolgde
werkwijze. Ze menen terecht dat Willems beter de gehele Reynaert naar
het nieuw verworven Hollands ( = Brussels ) handschrift had uitgegeven ( 13). Uit enkele steekproeven zullen we zien dat er in feite nog wat
meer aan de hand is dan alleen maar een opsplitsing in een gedeelte
naar het Comburgs, en een gedeelte naar het Brussels handschrift. In
zijn „ Voorbericht " verklaart Willems dat hij „ eenen meer critisch behandelden text aen het publiek " wil geven, een kritische tekstuitgave
dus. Zoals het hoort heeft hij naar eigen zeggen „ telkens [ zyne
emendatien aengewezen, door eene naeuwkeurige opgave van de verkeerdgestelde woorden, zoo als [hy] die in het handschrift aentrof".
Wat de spelling betreft, heeft hij zich veroorloofd „ de min of meer
Hollandsche en inkrimpende van het handschrift (...) naer de eigenschap van het zachtere vlaemsch te wyzigen, (...), zonder daervan telkens aenwyzing te doen " (p. IX-X ). In verband met dit laatste punt,
de spelling, blijkt Willems inderdaad duchtig ingegrepen te hebben,
ook in het eerste gedeelte dat hij naar Grimm uitgeeft. Bormans betreurt in zijn bespreking dat Willems, in tegenstelling met Grimm,
systematisch de „ h " na een „ g " , gevolgd van een „ e " of „ i ", last
wegvallen ; „ ghi beclaghet " wordt aldus „ gi beclaget " , en dat Willems
hier het Brussels handschrift aan zijn kant heeft, is voor Bormans geen
argument om het Comburgs in dit opzicht te „ verbeteren " ( 14). Ook
met het opheffen van de tegenstelling tussen de hardlange en de zachtlange „ o " en „ e " door Willems, ditmaal in navolging van Grimm, is
Bormans niet gelukkig. Het Comburgs handschrift heeft vormen als
„ groeter " ( = „ groter " ) voor de hard- of scherplange „ o " , en de editeur had die spelling moeten respecteren (15).
Wat verstaat Willems onder een „ kritische " tekstuitgave ? Bekijken
we ter beantwoording van deze vraag in eerste instantie de eerste tien
verzen van de prolong (cfr. al tot 4). Voor de verzen 1 tot 3 volgt
Willems, net zoals Grimm, de lezing van het Comburgs handschrift. De

(13)J.H. Bormans, „Reinaert de Vos, episch fabeldicht van de twaelfde en dertiende eeuw, (...)", in: Messager des sciences et des arts de la Belgique, (...). V
(1837), p. 67-106; p. 377-429; p. 500-514. Cfr. p. 83.
WJ.A. Jonckbloet (uitg. ), Vanden Vos Reinaerde, (...). Groningen, 1856. Inleiding, p. XII-XIII.
(14)J.H. Bormans, o .c. , p. 97-98.
(15)Id , p. 420-422.
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verzen 4 tot 8 volgen eveneens Grimm, evenwel NIET het Comburgs
manuscript. Beide auteurs volgen hier de versie van het Brussels manuscript, waarvan Grimm naar eigen zeggen alleen de eerste negen regels
kept (Reinhart Fuchs, p. CLVI). Grimm geeft daarbij in voetnoot de
oorspronkelijke, dus de Comburgse lezing, Willems niet. Met andere
woorden, aangezien Willems in zijn voorbericht gezegd heeft voor het
eerste gedeelte het Comburgs handschrift to volgen, en hij in zijn
leestekst voor de verzen 4 tot 8 zonder enige verwittiging de Brusselse
versie geeft, geraakt de lezer hier op een dwaalspoor. De lezing van het
Brussels handschrift kwam Willems evenwel beter uit in verband met
zijn opvatting over datering, auteurschap en oorspronkelijkheid van de
Middelnederlandse Reynaert. Volgens Willems is de Willem uit de proloog niet de oorspronkelijke Reynaertauteur, maar wel de vervolgschrijver die vond dat er aan de Reynaertgeschiedenis nog veel ontbrak, en
daarom zelf aan het werk ging : hij werkte de tekst om, schreef een vervolg, en voegde — aldus Willems — de proloog, of althans de eerste
tien verzen ervan toe. De aanvaarding van deze hypothese biedt een
oplossing voor het dubbel begin in de proloog (cfr. vs 9: „ In dietsche
dus heuet begonnen " ; vs 40 : „ Nu hoert hoe is hier beghinne " ), en
voor de dubbele doelstelling : de eerste, anonieme auteur dichtte op
voorstel van een dame (vss 27-31), Willem schreef omdat er aan de Reynaertgeschiedenis nog veel ontbrak (vss 1-9). Het aanvaarden van de
versie van het Brussels handschrift zorgt bovendien voor een oplossing
van het probleem van de dubbele Willem-aanduiding (vss 1 en 6) in
het Comburgs handschrift waar Willem er zich over beklaagt dat Willem „die auonture van reynaerde " „ niet heuet vulscreuen" (16). Dit
alles speelt in de kaart van het geheel van Willems' argumentatie over
de oudheid van de oorspronkelijk Middelnederlandse Reynaert, waarover
we het elders hebben gehad ( 17). Feit is dat Willems in de eerste tien
verzen van de proloog de versies van de twee toen bekende Reynaerthandschriften door mekaar haalt, zonder dat hij dat expliciet meedeelt.
Integendeel, voor de verzen 1, 3, 9, 16-24,... geeft hij de variante lezing van het Brussels handschrift in noot op, voor de verzen 4-8 geeft
hij de variante lezing rechtstreeks in de geediteerde tekst, zonder onder-

(16)J.F. Willems (uitg.), o. c. Inleiding, p.XXVI-XXVII; en: J.F. Willems,
Reinaert de Vos, naer de oudste beryming. Eecloo, 1834. Voorbericht, p. VII-X.
(17)M. De Smedt, De literair-histori sche activiteit (...), p. 159 en vlg.
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aan de Comburgse versie te geven of er zelfs maar op te wijzen dat hij
hier het Brussels handschrift volgt (18).
We gaan over naar vers 60, dat in het Comburgs handschrift luidt
„Den fellen metten grijsen baerde " . Willems emendeert tot „Den fellen, metten roden baerde ". Handschrift B ( = het Brussels hs. ) heeft
„ Den fellen mitten roden baert". Hier volgt Willems ook Grimm niet,
die de Comburgse lezing „ metten grisen baerde " geeft.
Dat Willems „ grijsen " emendeert tot „ roden " is op zich natuurlijk
niet verkeerd. Maar het is wel jammer dat we in het noten- of variantenapparaat op geen enkele manier op de emendatie gewezen worden,
zodat Willems het laat voorkomen alsof „ roden " de lezing van het
Comburgs handschrift is. Dit is alleszins vreemd in het licht van zijn bewering in het „ Voorbericht " dat hij zijn emendaties telkens aangewezen heeft (cfr. supra ), ook al slaat de context daar op , de verkeerdgestelde woorden" in „het handschrift " (m.a.w. het Brussels hs. , dus
met betrekking tot het tweede gedeelte van zijn uitgave).
Wat vender geeft Willems in de geediteerde tekst voor vers 68 de lezing van hs.B : „ Ontfermt u der groter scade, " (het handschrift heeft
„scaden" ) ; als variant onderaan krijgen we de versie van A, het Comburgs handschrift (naar Grimm ): , Ontfaermt u miere scade " (hs. A
heeft „ Ontfaerme hu " ; Grimm „ ontfaerme hu " ). Willems wekt hier
derhalve de indruk dat het Comburgs manuscript , Ontfermt u der groter scade " , en het Brussels handschrift „ Ontfaermt u miere scade "
heeft, terwijl het net andersom is. In het gelijkluidend vers 318 handelt
Willems dan weer wel volgens de regel ; de geediteerde tekst heeft daar
„Nu ontfarmet miere scade, " zoals in de Comburgse versie (waar wel
„ ontfaermet " en „ scaden " staat) ; de variant in noot gaat volgens
hs.B: „ Ende ontfermt u der grooter scaden " .
We geven nog een paar voorbeelden waar Willems afwijkt van Grimm,
en stilzwijgend de versie van B in zijn tekst binnenbrengt.
Het rijmpaar „ blent-sent " van vss 77-78 (Grimm en hs.A) wordt bij
hem „ blint-sint " , allicht naar de versie „ blynt-synt " van hs.B, maar
de verzen uit dit handschrift waarin dit rijmpaar voorkomt, krijgen we
juist niet in noot !
(18) Misschien realiseerde Willems zich niet goed dat hij hier niet het Comburgs handschrift volgt, vertu is hij naar Grimm editeert, die op deze plaats ook
de lezing van het Brusselse neemt ; wel geeft Grimm zoals gezegd de versie van het
Comburgse in noot, evenwel zonder er hier expliciet op te wijzen dat dit de versie van het Comburgs handschrift is.
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In vers 136 leest Willems „ aen den dage " ; hs.A heeft „ in den
daghe ", Grimm „ in den daghe " ; maar hs.B „ aenden dagen " ; geen
opgave van varianten in noot.
Vers 310 luidt in hs. A : „Hem was te moede zware ", bij Grimm
„hem was te moede sware ". Bij Willems : „Hem was te moede harde
sware " ; hs.B heeft : „ Hem was te moede herde swaer " . Ook hier
zwijgt het variantenapparaat.
Deze reeks kan met talloze voorbeelden aangevuld worden. Het moge
duidelijk zijn dat Willems in het eerste gedeelte van zijn Reynaerttekst,
die hij in principe naar Grimm, dus naar het Comburgse handschrift
uitgeeft, heel wat lezingen van het Brussels handschrift binnengehaald
heeft, zonder daar melding van te maken in het notenapparaat.
Wanneer hij wel Grimm volgt, en het Brussels handschrift afwijkt,
geeft Willems naar eigen zeggen in het variantenapparaat de , variae
lectiones ", doch die zijn „zoo talryk " , dat hij zich verplicht zag „het
min belangryke verschil van spelling en van woordplaetsing onopgemerkt " te laten, en slechts als variant heeft laten gelden „ wat werkelyk verandering was, of wat [hem] toescheen voor de kennis onzer oude
tael eenige oplettendheid te verdienen " (Voorbericht, p. VIII). We
krijgen dan ook op elke bladzijde van Willems' tekstuitgave niet alleen
woordverklaring, maar ook in twee kolommen de opgave van de varianten uit hs.B.
Natuurlijk is het trekken van de grens tussen wat variant is in spelling en woordplaatsing enerzijds en wat „ werkelijk " verandering is anderzijds, een riskante onderneming. Zo geeft Willems voor de verzen
86-87 de tekst volgens Grimm plus de variant : „Here, dit kennen noch
die beste / Die te hove sijn comen hier " ; in noot : „ Heer, dat weten
noch die beste / Die tot uwen hove sijn alhier " . Ofschoon de varianten hier niet spectaculair zijn, lijkt het toch gerechtvaardigd dat de editeur de variante lezing vermeldt. Maar er zijn gevallen waar de afwijkingen veel groter zijn, en Willems ze toch niet opneemt. Zo zijn er de verzen 187-194 ; de tekst bij Willems luidt
Here Isengrijn, wildi aengaen
Soendinc, ende dat ontfaen,
Daer toe willic helpen geerne :
Mijn oom en salt ooc niet weernen
Entie meest andren heeft misdaen
Sal den andren in baten staen,
Van minen oom ende van u,
Al cot hi niet clagen nu.
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Hs.B heeft voor deze passage :
Her ysegrim waert v seluer lieff
Ende ghijt dorst also aen aen gaen
Die den anderen meest had mysdaen
Van mynen oom ende van v
Alen claecht hi niet ouer v

Het is duidelijk dat handschrift B hier in belangrijke mate afwijkt van
de geediteerde tekst. In het variantenapparaat vinden we voor deze verzen nochtans quasi niets opgegeven - behalve dan het eerste geciteerde
vers uit handschrift B. Laten we terloops opmerken dat Willems in de
opgave van de „ variae lectiones " die hij wel geeft, ook niet altijd nauwkeurig is. Vs 103 van hs.B bij Hellinga : „Men zouts dair in niet connen scyuen " wordt bij Willems : „Men zouts dair in niet scryven : " ;
Het „ sytten " van vers 152 (Hellinga) wordt „Bitten " bij Willems,
enz... Dat een editeur in zijn geediteerde tekst in de spelling ingrijpt,
kan, op voorwaarde dat daarover verantwoording wordt afgelegd, maar
in de opgave van de varianten in voetnoot zou de weergave zo correct
mogelijk moeten zijn.
Het tweede deel geeft Willems uit naar het pas verworven Brussels
handschrift. Net zoals voor 't eerste deel grijpt hij in de tekst in ; in
voetnoot vermeldt hij dan de lezing van het handschrift, althans zo zegt
hij het in zijn „Voorbericht" (cfr. „eene naeuwkeurige opgave van de
verkeerdgestelde woorden, zoo als ik die in het handschrift aentrof" ).
Toevoegingen plaatst hij tussen rechte haken.
Laten we ook bier bij wijze van een steekproef zien in Welke mate Willems' editiepraktijk hier overeenstemt met zijn uitspraken in het voorbericht. De verzen 3692-3699 luiden bij Willems (cfr. 111.5-6):
Maer hoet gaet, of hoet so come,
Is hi quaet of is hi goet,
Hi is van rade wijs ende vroet,
3695 Ende [ daerbi ] van groten geslachte,
Dat is alre meest achte.
Dat gi verhaesten Bout u eer
Op hem, dat misstonde u seer;
Want hi en mach u niet ontbliven.

In Hoot geeft Willems voor het tweede en derde vers de lezing van het
handschrift : „ Hi is quaet off hi is goet " en „ Hi is wijs ende van rade
vroet " ( deze opgave is niet correct ; in het handschrift staat „ Hy " en
„ by " ). Voor de andere geciteerde verzen staan geen varianten in Hoot.
Nochtans zijn er nogal wat : in 3692 „ Mer " , „off" ; in 3695 „ ge-

sclachte " ; 3696 opent met „ Mer " ; 3697 heeft „ soud " ; 3698
„ mystond ". Om van de wisseling van „ u " en „ v " niet to spreken.
Bovendien heeft Willems interpunctie aangebracht. Daarbij loopt het
o.i. mis in de verzen 3695-3696, waar hij „Dat is alre meest achte " met
vers 3695 verbindt, terwiji het woord „ Mer ", waarmee 3696 opent,
maar dat Willems last wegvallen, erop duidt dat dit vers bij de volgende
verzen aansluit, en derhalve het punt op 't eind van regel 3696 moet
wegvallen.
De 1040 verzen van het zgn. fragment-Van Wijn heeft Willems eveneens in zijn uitgave betrokken, zij het dat hij dat doet naar de uitgave
ervan door Grimm ( 19). Naar eigen zeggen zal hij de versie van dit
fragment volgen waar hem dat verkieslijk lijkt ; wel zal hij de verschillende lezingen uit het handschrift en uit Grimm opgeven (20). In de
praktijk betekent dit toch weer dat Willems in feite zijn eigen weg gaat,
waarbij hij nu eens het handschrift volgt, dan weer de versie-Grimm, al
dan niet met verwijzing naar een van de twee, of waarbij hij stilzwijgend
de tekst naar eigen inzicht emendeert.
We bekijken bij wijze van voorbeeld de verzen 6888-6893 ; Reinaert
richt er het woord tot de apin Rukenau ; de tekst luidt bij Willems
„Moei (sprac hi ), nu ben ik blide:
Gods loon moetti ontfaen!
6890 Gi hebt mi so veel goets gedaen,
Ic en machs u niet voldancken.
Mi dunct, mi en mach niemen crancken,
Sint gi die heilige woorden over mi laest".

Bij deze passage is er in noot slechts een variant opgenomen, nl. voor
vers 6891: „Niet, H.S. nemmermeer" . Het eerste geciteerde vers is een
contaminatie van hs.B en Grimm : „ sprac hi" komt uit het handschrift,
„ nu " staat niet in B, wel in Grimm. Vers 6889 gaat naar Grimm (die
„gods ion moetti ontfaen :" heeft ; in hs.B staat „Goods loon " en
„ moet gi " ). Het woord „ goets " uit 6890 gaat alweer naar Grimm ;
hs.B heeft het niet. „ niet " uit vers 6891 komt van Willems zelf: B

(19)J. Grimm, o. c., p. 235-267.
(20)De tekst bij Willems luidt: „6781 Te voren, eerst, in het H.S. voer in. Ik
volg het fragment van VAN WYN by GRIMM ; gelyk ik 't wyders ook doen zal op
andere plaetsen, waer ik den text van dit laetste verkieslyker vinde ; behoudens dat
ik telkens Baer by zal opgeven de verschillende lezing, 't zy in 't H.S., 't zy by
GRIMM" (p. 252).
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heeft „ nemmermeer " en Grimm „ nummermer " ; „ voldancken "
volgt dan weer het handschrift, Grimm heeft „darken". Voor „ niemen " uit regel 6892 heeft hs.B „ nyement ", Grimm „niemant " . Het
laatste vers gaat volledig volgens de versie-Grimm, waar we lezen : , sint
ghi die heilighe wOrde over mi laest " ; hs.B heeft : „ Synt gi my dese
heilige woord laest ".
Met andere woorden, wat de tekstconstitutie betreft, wil Willems in
zijn Reynaertuitgave een kritische editie bezorgen. Het moet nochtans
gezegd worden dat hij dikwijls in de tekst ingrijpt zonder de emendatie te signaleren of zonder de varianten te geven ; nu eens volgt hij het
te editeren handschrift, dan weer de uitgave van Grimm, soms met vermelding, soms zonder. Het is de tekstuitgave in het beginstadium, nog
weinig wetenschappelijk onderbouwd.
Ter afronding bekijken we hoe de woordverklaring emit ziet. We vinden ze in principe terug in de rioter onderaan de bladzijden, maar ook
in het „ Glossarium der verouderde woorden" achteraan (p. 342-352).
Naar eigen zeggen is Willems hier zo beknopt mogelijk tewerk gegaan, zich „ doorgaens vergenoegende de verouderde woorden en
spreekwyzen of door omschryving, of door eene korte verklaring, op te
helderen" (Voorbericht, p. X). J.H. Bormans, die nochtans wat de
tekstconstitutie betreft zijn kritiek niet spaart, is vol lof over het notenapparaat : „ it n'etait guere possible de mettre plus de jugement dans
le choix de ces notes qu'il l'a fait, ni de les rendre a la fois et plus circonscrites et plus completes " ; voor Bormans is dit dan ook „ la partie
de son travail qui lui fera le plus d'honneur " (21).
Wel moeten we constateren dat nogal wat woorden en/of passages die
toch enige opheldering nodig hadden, niet verklaard werden. Enkele
voorbeelden slechts ter illustratie : „ mage " (vs.62 ), „ bejach" (vs.
119), „ lage " (vs. 135), „ onbegrepen " (vs. 199), „ verhaesten" (vs.
3697). En een passage als de verzen 18-19 had zeker wat meer uitleg nodig dan alleen maar de root „Malsch, week " (cfr. , Te vele slachten
si den raven, / Die emmer es al even malsch : " ) (22 ). Wanneer er foutieve woordverklaringen zijn, liggen die dan nog dikwijls aan de verkeerde tekstconstitutie. Zo wijst Jonckbloet (23) o.a. op de verkeerde lezing van „ couuer " in vers 569 ; naar het voorbeeld van Grimm leest

(21)J.H. Bormans, o. c. p. 99.
(22)Cfr. ook: J. H. Bormans, o. c. p. 416.
(23)wj.A. Jonckbloet (uitg.), o.c. Inleiding, p. XVII.
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Willems „ commer " , ofschoon Grimm in voetnoot de lezing van het
handschrift (naar Grater ? ) meedeelde : , couuer arde groet ". Willems'
verklaring is er dan ook helemaal naast : „ Ik heb grooten kommer wegens goede verssche honigraten " ; Reinaert wil de beer juist meedelen
dat hij een grote voorraad honingraten heeft (couver = voorraad)!
Allicht heeft Willems zijn editie veel te snel willen afwerken ; op drievier maanden was ze voltooid (24). Bovendien blijft het voor ons een
vreemde zaak dat hij voor het eerste Reynaertgedeelte de lezing van het
Comburgs handschrift heeft willen geven, zonder het handschrift zelf
te zien. Willems volgde de editie van Jacob Grimm. Maar ook met de
uitgave van Grimm lijkt er in dit opzicht iets aan de hand te zijn. Voor
W.J.A. Jonckbloet staat het gewoon vast dat Graters editie Grimm tot
legger diende (25 ). Jo De Vos probeert in de recente prachtuitgave van
Van den Vos Reynaerde naar het Comburgs handschrift aan te tonen dat
Grimm in dit handschrift aantekeningen maakte ter voorbereiding van
zijn editie (26 ), m.a.w. dat Grimm het manuscript gebruikt heeft voor
zijn Reynaertuitgave. Feit is nochtans dat Grimm in zijn Reinhart Fuchs
schrijft : , sechsmal lehrte der reim mangelnde verse, die eine nachvergleichung der hs. bestatigte " (p. CLIV), en dat zoals Jonckbloet opmerkt heel wat varianten bij Grimm duidelijk teruggaan op Graters uitgave (cfr. b.v. Grimms „ wronghene " in voetnoot bij vs. 113, „ ghesaet " bij 115, „Raetti " bij 165, „ sullren " bij 176, „ hnighe " bij 185,
etc. , allemaal lezingen van Grater).
Tenslotte : zou Jonckbloet zelf het Comburgs handschrift wel gezien
hebben ? Zijn uitspraak dat hij zich, waar het hem nodig scheen, , vergewist " heeft „van de lezing van het Comburger handschrift door bemiddeling van KAUSLERS onuitputtelijke bereidvaardigheid " laat ons
dat betwijfelen (27).

(24)M. De Smedt, o. c, p. 166.
(25)Cfr. : „ Maar wij weten", aldus Jonckbloet die daarbij naar p. CLIV van
Grimms uitgave verwijst, ,,dat GRATERS tekst GRIMM tot legger diende, waarbij slechts nu en dan „ eine nachvergleichung der hs. " plaats had. Dit bewijzen
ook de aan den voet van GRIMMS uitgave medegedeelde varianten, die blijkbaar
die van GRATERS tekst zijn en niet irkvan
an het handschrift " (W.J.A. Jonckbloet (uitg. ), o. c.. Inleiding, p. XI).
(26) Van den Vos Reynaerde. Het Comburgse handschrift. Leuven, 1991, p.
148.
(27)W.J.A. Jonckbloet (uitg. ), o.c. Inleiding, p. XVI.
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Eveneens in het kader van de activiteiten van de in 1834 opgerichte
„Commission Royale d'Histoire " publiceert Willems in 1839 en 1843
respectievelijk het eerste en tweede volume van De Brabantsche Yeesten,
of Rymkronyk van Braband. Door Jan De Klerk, van Antwerpen.
In tegenstelling met de gang van taken bij de Van Heelu-editie, waren
er hier wei diverse nude manuscripten ter beschikking ; Willems heeft
van alle gebruik gemaakt.
Voor de uitgave van de eerste vijf boeken van De Brabantsche Yeesten
(in 1839) nam hij als legger een handschrift van ca. 1470, dat geschreven werd door Antonius Vlamincx van Bergen op Zoom, priester in de
priori] van Korsendonk, een kopiist die nog heel wat andere handschriften heeft overgeschreven. Het handschrift bevat de vijf boeken van Jan
van Boendale ( = „Jan De Klerk " van de titelpagina) zelf (16.318 verzen ), plus de boeken VI en VII die door een anoniem dichter zijn opgesteld. Het geheel omvat ca. 46.000 verzen (28).
Onder de andere handschriften die Willems tot zijn beschikking had,
is er vooreerst dat van de familie Kluit te Leiden, hem ter hand gesteld
door H. Van Wijn. Het bevat slechts de eerste vijf boeken. Ofschoon dit
handschrift A ouder is dan dat van Korsendonk — Willems dateert het
op ca. 1400 —, heeft het heel wat lacunes die door een recente hand
zijn aangevuld. Dit is de reden waarom hij het niet als legger heeft genomen — naast het feit dat het Korsendonkse geschreven is door een
geroutineerd kopiist.
Handschrift B werd in opdracht van de stad Brussel geschreven door
Heinricus Vanden Damme, dezelfde kopiist die ook het handschrift
van de Slag van Wooingen schreef. Het handschrift telt 56.000 verzen
de kopiist vermeerderde de tekst namelijk met duizenden verzen die hij
elders vond. Vanden Damme voltooide zijn werk op 15 mei 1444 en
voegde aan het colofon laconiek toe : , Pro tali precio nunquam plus
scribere uolo " . Ook dit manuscript krioelt volgens Willems van de
fouten.
Een ander (meer dan) volledig manuscript is C (ca. 53.000 verzen),
geschreven in de 2de helft van de 15de eeuw. Het werd Willems ter beschikking gesteld door de Engelse bibliofiel Richard Heber, die het in

(28) De la is prive-bezitter van het handschrift was de bibliofiel Karel van.
Hulthem (1764-1832). In 1837 kwam het manuscript terecht in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel (nr. 17.012-13). (Cfr. J. Deschamps, Middelnederlandse handschriften (...). 2de dr. 1972, p. 108-110).

(15)
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1825 had gekocht op een veiling van boeken van de abdij van Tongerloo. In de prolegomena wordt de oorsprong van de hertogen van Brabant tot de geschiedenis van de Ark van Noe teruggevoerd.
Van een vijfde manuscript D ( door Willems gedateerd op eind 14de
eeuw) zijn alleen het vierde en vijfde boek van De Brabantsche Yeesten
overgebleven. Tenslotte is er een fragment E van 718 verzen, volgens
Willems vermoedelijk uit het midden van de 14de eeuw (29).
Een precieze verantwoording waarom hij voor de editie van de eerste
vijf boeken opteerde voor de versie van het Korsendonkse handschrift
geeft Willems niet. Allicht is het omdat het geschreven werd door een
„ beroepskopiist " en omdat de andere ofwel lacunes hebben (A), of te
veel berijming (B en C ), of te onvolledig zijn (D en E ). Varianten uit
de manuscripten A tot E t.o.v. de legger worden in voetnoot afgedrukt.
Het zesde boek geeft Willems in 1843 uit naar een manuscript waarin alleen het zesde en zevende boek te vinden zijn, en waarin het zesde,
voltooid in 1432, als de autograaf van de anonieme bewerker wordt beschouwd ( 30). Het handschrift bevat nogal wat schrappingen en wijzigingen, die Willems in principe in zijn uitgave mee betrekt. De reeds
opgesomde manuscripten dienen daarbij ter vergelijking, waarbij de letter A nu wel voor het Korsendonks handschrift staat (31).
Jan Hendrik Bormans gebruikte voor de editie van het zevende boek
van de Yeesten in 1869 de kopie die op aanwijzen van Willems van
Handschrift B gemaakt was. Bormans collationeerde eerst de kopie met
het handschrift (B ), en vergeleek de tekst dan met de beide andere manuscripten die hem hiertoe ter beschikking stonden (het Korsendonkse
en het handschrift waarin alleen de boeken VI en VII voorkomen, en
dat Willems gebruikte voor de uitgave van het zesde boek ). Waar de
manuscripten overeenstemmen, neemt Bormans de lezing over; in het
andere geval kiest hij de variant die hem het dichtst bij de redactie van
de auteur lijkt aan te leunen, of, in twijfelgevallen, kiest hij wat volgens
hem de beste variant is, met verantwoording van zijn keuze in
noot (32).
(29)Voor de beschrijving van de handschriften, cfr. J.F. Willems (uitg.), De
Brabantsche Yeesten. 1839. Introd., p. XXI-XXX.
(30)Het handschrift komt eveneens uit de bibliotheek-Van Hulthem ; het berust in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel onder nr. 17.017.
(31)Cfr. J.F. Willems (uitg.), De Brabantsche Yeesten. 1843. Introd., p.
VIII-IX.
(32)J.H. Bormans (uitg. ), De Brabantsche Yeesten. 1869. Introd., p.
LXI-LXIV.
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We keren terug naar Willems' aandeel in de uitgave van De Brabantsche Yeesten. Zoals gezegd geeft hij in 1839 de eerste vijf boeken uit
naar het Korsendonks handschrift. Over dit laatste zegt Willems : , L'orthographe du MS. de Corsendonck, (...), est tellement irreguliere, (...),
que j'ai ete force de rectifier un grand nombre d'incorrections et de meprises du copiste ". Hij heeft afgezien van zijn oorspronkelijke doelstelling die varianten uit de andere manuscripten in voetnoot op te geven.
Dat zou immers de omvang van het werk verdubbeld hebben. Hij heeft
er zich nu toe beperkt „ a relever soigneusement les differences de mots,
sans [s']attacher aux lettres" (Avertissement, p.I-II).
Wat dat in de praktijk allemaal betekent, leren ons enkele steekproeven o.a. uit het eerste boek van het manuscript zelf. In de spelling grijpt
Willems in ieder geval in : de „ y " in „ hy, wy, by, eynde " b.v. verandert hij stelselmatig in „ i " , vormen als „ oeck " en „ boeck " worden „ oec " en „ boec " (ofschoon we „ selke boecke " vinden in vs
150) ; verzenparen als „ verstae/albae " ( 121-2 ) of „ nae/verstae "
( 213-4 ) worden in de editie „ versta/ Alba " en „ na/versta". Willems
voert interpunctie in, en lost, stilzwijgend en zonder enige aanduiding,
allerlei afkortingen op ; dat het hierbij wel eens mis wil lopen blijkt o.a.
uit de verandering van „ en " tot „ ende ". In het handschrift vinden we
zowel „ en ", „ en " als „ ende " ; bij Willems wordt dat in principe allemaal uitgevlakt tot „ ende ", ofschoon we ook wel eens, volkomen inconsequent, een „ ende " uit het handschrift in „ en " zien veranderen
(vs 199). Consequent is Willems evenmin in zijn behandeling van de
„ gh ". Zo wordt in vs 234 „ segghen " uit het manuscript „ seggen "
in de editie, maar enkele regels verder behoudt Willems de „ gh "-vorm
in „ gheboren " (vs 240) en „ gheheten " (vs 243), terwij1 in vers 503
„ gheslachte " uit het handschrift dan weer „ geslachte " wordt in de
editie.
Willems schrikt er ook niet voor terug of en toe een naamval aan te
passen. In de verzen 362 en 750 b.v. maakt hij van „ die " uit het manuscript de accusatiefvorm „ dien" ; en een datiefvorm „ Gode " in vers
270 wordt een genitief (cfr. : „ Die derde was sinte Ghertruut, / Gods
uutvercoerne bruut ", (269-270); in het manuscript luidt vers 270:
„ Gode wtuercoerne bruyt " ). Ook wordt er wel eens een woordje toegevoegd of weggelaten. Vets 45 luidt in het handschrift „Van antwerpen Willem ", in de editie „ Van Antwerpen her Willem " ; vers 201 in
het handschrift „ Maer die gherechste vrancken die sijn " wordt in de
uitgave „ Maer, die gherechste Vrancken sijn, " .
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Steekproeven uit het begin van het vijfde boek tonen nog beter aan
dat Willems stilzwijgend in spelling of naamvalsuitgangen ingreep, dat
hij in grammaticale vormen en in de tekst zelf veranderingen aanbracht,
zonder opgave van de oorspronkelijke lezing. Een paar voorbeelden ter
illustratie.
Voor de verzen 45-47 in de editie
Ende daer men die bruloft ho en soude
Ten Barenbinnen, daer soe woude
Dese edele prince sijn met eren,

lezen we in 't handschrift voor vers 46 „Ten baren binnen der woude " ;
woude is hier derhalve een substantief; Willems maakt er een werkwoord van.
Over Hertog Jan heet het bij Willems in de verzen 161-162
Sine dade ende sine seden
Toenden wel, in elker steden,

In het handschrift staat voor vers 162 : „ Toendy wel in elken steden " .
Tenslotte de verzen 180-182 bij Willems:
Voer Gode moetti sijn becant
In sijn heilich hemelrike,
Dat duren sal ewelike.

In 't handschrift staat voor „ moetti " „ moette by " ; en vers 181 luidt
er : „ In sijn ewelike hemelrike " . Willems maakt van „ ewelike " „ heilich " , en meldt nota bene in voetnoot de varianten : , Vs.181 Heilich,
C eeuwich, D suete" , waarmee de illusie nog versterkt wordt dat „ heilich " in het manuscript staat.
Nu is het natuurlijk Willems' goed recht op enigerlei wijze in de tekst
in te grijpen, maar dan moet dat wel gesignaleerd worden, zeker wanneer het gaat om andere dan Touter spellingwijzigingen.
Wat de woordverklaring (in noot of in het glossarium ) betreft, deze
lijkt ons meestal adequaat en ad rem te zijn. Wel is de tekstbezorger
eerder schaars met zijn taalkundige uitleg. Zo hadden we b.v. enige verklaring gewenst bij woorden of vormen als „ verschiet " ( lste boek vers
247), „ stappans " (393), „ ghehinde " (461), „ ontscoet " (654), „ niet
een aes " (732 ), etc. We kunnen ons moeilijk voorstellen dat deze vormen voor het geintendeerde leespubliek van 1839 duidelijk waren. De
uitdrukking „ niet een aes " wordt in het Middelnederlandsch Woordenboek verklaard als „ volstrekt niets, niet het allerminste " ; als be-
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wijsplaats wordt precies dit vers 732 van Brabantsche Yeesten I opgegeven.
Bij Willems' verklaring van „ Barsche see " ( lste boek vers 194 ) als
„Britsche zee" (Glossarium, p. 893) plaatsen we een vraagteken. In het
handschrift staat duidelijk „ varsche zee " ; het Middelnederlandsch
Woordenboek (VIII, kol. 2332) geeft onder het woord „ versch " ook
de vorm , varsch " , en verklaart , versche zee " als , meer " of
„ zoetwater-zee ".
En dan is er natuurlijk nog het geval „ Tort " (5de boek, vs 168 )
waarover Matthias de Vries struikelde. Volgens De Vries heeft „ tort "
niets te maken met het werkwoord „ terden " ( = treden ), zoals Willems verklaarde, maar is het een interjectie met de betekenis „wee " ,
„wee ( over iemand)" (33).
Voor de uitgave van het zesde boek gebruikte Willems zoals gezegd
een handschrift waarin alleen het zesde en zevende boek zijn overgeleverd (KB Brussel 17.017). Willems moist of had er althans een zeer sterk
vermoeden van dat het zesde boek in dit handschrift de autograaf van
de voortzetter van de Yeesten is (34). De tekst ervan is niet feilloos ; in
Willems' woorden : „ On y trouve en effet grand nombre de ratures, de
changements et de suppressions. Nous aeons eu soin d'indiquer les uns
(quand ils en valaient la peine ) et de transcrire les autres au bas des pages ; les manuscrits designes dans le premier volume des Gestes nous servant toujours de comparaison " (Introd. 1843, p. IX). Ook hier is het
aangewezen aan de hand van een paar steekproeven op het manuscript
zelf te kijken hoe Willems in de praktijk geediteerd heeft.
Het verbaast ons niet meer dat Willems het voegwoord „ en" uit het
manuscript als „ ende " weergeeft ( b.v. vss 18, 27, 38, 39; in vs 40 staat
ook in 't handschrift „ ende " ).
Soms leest Willems het handschrift verkeerd. Zo b.v. in vers 30:
„ Ende hulp altoes ten besten voegen ", waar het manuscript „ hulpt "

(33)Cfr. de in noot 1 vermelde brief van 15 mei 1866. Cfr. ook het Middelnederlandsch Woordenboek (VIII, kol. 600) dat „tort" verklaart als „Trots, in weerwil van, ten spijt van" en de verklaring „wee over" als „niet geheel juist"
bestempelt.
(34)Cfr. : „Les 94 premiers feuillets, comprenant le 6e livre des Gestes, sont
maautographes, a ce qu'il parait, (...)" (Introd. 1843, p. VIII); en: „Le sixnuscrit, (...), est, je crois, l'original de la premiere continuation des Yeesten, (...)"
(Compte-rendu des seances de la Commission Royale d'Histoire, (...). II (1838),
p. 18 (4 nov. 1837 ).

heeft, en A ( = het Korsendonks hs. ) „helpt ", in beide gevallen dus
een werkwoord in de derde persoon. Of in vers 44 : „An sinen gloriosen trove ", waarbij Willems in noot aanmerkt : „ Vs.44 An, de anderen in". Welnu, ook zijn legger heeft „In", immers met dezelfde aanvangsletter als „ Ic " in de verzen 24 en 38. Of nog in de verzen 70 en
73, waar Willems „haen" oplost tot „horen", nl. „horen sin", waar
dit duidelijk „haren" moet zijn, zoals overigens ook in handschrift A
te lezen is.
En dan zijn er natuurlijk de talrijke schrappingen en wijzigingen in
het handschrift, waarvan de editeur zegt dat hij ze aanduidt „ quand ils
en valaient la peine ", of dat hij ze in noot geeft (cfr. supra). Een kleine
steekproef leert ons dat Willems inderdaad in een aantal gevallen geschrapte verzen in noot opgeeft, of er melding van maakt dat een reeks
verzen die hij in de afgedrukte tekst mee opneemt, in het manuscript
geschrapt zijn ( b.v. de noot op p. 25 : „Vs. 725-750 Desunt in A,B en
C. Zynde die regels in het oorspronkelyke doorgeschrapt " ), maar sours
ook zegt hij dat niet. Zo is er b.v. een noot op p.7 : „ 185 en 186 ontbreken in A, B en C" ; Willems neemt deze verzen gewoon in zijn tekst
op, maar zegt er in voetnoot niet bij dat ze op 't manuscript doorstreept
werden. De verzen 696-702 zijn in het handschrift onderaan op het blad
bijgeschreven, nadat een regel (net voor vers 695) geschrapt werd ; Willems zegt dat niet. En in de passage 870-880 zijn ettelijke verzen geschrapt die Willems in zijn editie niet opgeeft, en zonder dat hij vermeldt dat op die plaats verzen weggevallen zijn (cfr. ill. 7-8 ). Gelijkaardige gevallen zijn legio ( b.v. ook een 40-tal doorgehaalde verzen op
fol.12 verso ). Bij het opnemen van geschrapte verzen in voetnoot blijkt
dat Willems regels uit de doorgehaalde tekst die reeds in een vorig stadium geschrapt werden, niet opgeeft (cfr. fo1.12 recto ). En de tekst op
fol.7 tot 10 komt niet voor in de andere handschriften. Willems slaat
hem dan ook, zonder melding ervan, over.
Onze conclusie i.v.m. dit zesde boek kan alleen maar zijn dat Willems de autograaf van de voortzetter van de Yeesten niet getrouw weergeeft. De editorische situatie van dit handschrift is volledig anders dan
die van de eerste vijf boeken in het Korsendonks manuscript. Daar ging
het om een afschrift, hier gaat het om een autograaf. Daar kwam het
erop aan op basis van een afschrift als legger, in combinatie met andere
afschriften, de auteurstekst te herstellen, bier heeft men de auteurstekst,
men dient hem niet te herstellen, hij is er. Het is dan noodzakelijk
deze, zeker in een eerste stadium, zo getrouw mogelijk weer te geven,
met aanduiding van wijzigingen, schrappingen, etc. De andere manu-
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scripten, die slechts afschriften zijn, kunnen hooguit dienen om b.v. een
duistere plaats op te helderen. Het pleit voor Willems dat hij dat in
principe heeft gezien en dat hij zijn uitgave aldus heeft geconcipieerd ,
alleen heeft hij het principe niet consequent volgehouden.
Het is duidelijk dat definitieve uitspraken over wijze en waarde van
Willems' editoriaal werk als geheel slechts mogelijk zullen zijn op basis van een veel grondiger onderzoek dan hier uitgevoerd is. Daartoe
zouden de edities o.a. volledig moeten gecollationeerd worden op alle
handschriften en alle woord- en tekstverklaringen zouden moeten onderzocht worden, en dit niet alleen voor de hier besproken uitgaven,
maar ook voor de kleinere bijvoorbeeld in het Belgisch Museum. Dit is
een gigantisch werk dat stof voor minimum een doctorate dissertatie zou
kunnen opleveren. Doch nu al kunnen we stellen dat Willems in ZuidNederland op editoriaal gebied towel kwantitatief als kwalitatief pionierswerk verricht heeft. De methodologische grondslagen van zijn edities zijn voor zijn tijd valabel : wanneer er een handschrift is, een autograaf of een afschrift, probeert hij in principe de tekst zo nauwkeurig
mogelijk te volgen ; zijn er diverse afschriften, dan neemt hij dat wat
hem als het beste of meest volledige voorkomt als legger, en geeft hij
de „ relevante " varianten van de andere op. Aanbrengen van interpunctie, oplossing van afkortingen, etc. gebeuren meestal stilzwijgend (35).
Dit alles neemt echter niet weg dat in de praktische verwezenlijking
Willems' tekstuitgaven nog een aantal gebreken van het pioniersstadium
hebben, en dat Willems zijn methodologische uiteenzettingen in
de inleidingen op zijn edities in de praktijk niet altijd consequent volgt.
Een kritische uitgave betekent voor hem blijkbaar sours een dooreenmenging van verschillende handschriften, ook wanneer hij zegt een bepaald manuscript te volgen en de afwijkingen in noot mee te delen. In-

(35 ) Beroepsfilologen als WJ.A. Jonckbloet en M. de Vries zullen enkele jaren
na Willems' grote edities in vergelijkbare gevallen in grote mate analoog tewerk
gaan, b.v. bij hun uitgave resp. van de Roman van Lancelot (Jonckbloet,
1846-1849) en van Der Leken Spieghel (De Vries, 1844-1848). Jonckbloet geeft
in principe een diplomatische afdruk van het enige handschrift, waarbij hij wel hier
en daar in de tekst ingrijpt, met vermelding van de ingrepen (Inleiding, p. LXVIIILXIX ). De Vries geeft eveneens een diplomatische uitgave van het door hem gekozen teksthandschrift ; afkortingen worden opgelost, interpunctie aangebracht,
enz... Verbeteringen met behulp van andere handschriften worden gesignaleerd.
en
In noot geeft hij de varianten die >> meer dan blootelijk in spelling " verschillen
(Inleiding.,
CXXXIX-CXLV).
p

(21)
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grepen in de tekst worden niet altijd verantwoord, de oorspronkelijke
lezing niet immer opgegeven. Tenslotte : bij dit alles blijft het ons verbazen dat sommige van de door Willems uitgegeven teksten achteraf
nooit meer gepubliceerd zijn en dat we ons anno 1993 nog steeds moeten behelpen met uitgaven van meer dan 150 jaar oud.
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KEINAERT DE NOS.
• OF

EERSTE BOEK.
............1111.0.11■■■••■

WILLED , die vele boeken maecte.,
Daer hi dicker omme waecte,
Hem vernoide so haercte
Dat die geeste van Reinaerde
5 Niet to recht en es gescreven.
Een deel es • , 4i, iaftev fibleven
Daer om • de vile soaker,
Ende heeftse na den walschen boeken
In dietsche aldus begonnen.
10 God moete ons siere hulpen jonnen !
Nu keert hem daer toe mijn sin,
Dat ik bidde in dit begin,
Beide den dorpren enter dbren ,
Ofte si cornea daer si horen
15 Dese rime ende dese woort,
Die hem onnutte sijn gehoort,
Dat sise laten onbescaven.
Te vele slachten si den raven ,
1 Wakes, die Nadock maecte,
2 Ram jarnerde zeer haerde.
9 IA chmtsche aldus begormen.
6-24 Of si kern duncken nietgoecl gehoort
Um'ly die ongelastert laten;
Yet so vie die do et hater
Die waken mitter logen malsch

Lode oordelen mennege rijm Teach, 5
Daer sy niet meet of en weten
Dan sy doen hoe ay elle heten
Die nu woenen bynnen Pa en:
Dedensy wel si soudens vertyen ,
End* laten begaen sicken man, 10
Net sulken kunaten al, hi can.

V'. 2 Dichen, dikmaels. — $ Hem vcrdroot zoo hard , zoo zeer.
— 4 Gout i t , fr.geste. — 8 De vile , de levensbeschryving • doch KnIAErt
,eeft ook : vi4e flandrieb treks. — 10 Siere, spare , zyner. — 18 Dorire*, o nbeschaefden ; doren, dwazen.
VA* . 18 V'. 3 Doges, deugd. 9 Vert en
en voorbytrekken.

I
Ill. 1. J.F. Willems, Reinaert de Vos, (...).

165

. 1.2.1$001A41)4t=fltrittett
ctir t fig331)e.110"6 -4et- oitelloure
*AO out 'Wean 'Ooze
itttlieriee luiravq:/to Ifittitfte
it joie
4jaii7fili

_

fit men et- pon- 11:41
itt7ltflbet-Sitheitttt90
fittiltkit kin142t1b010:e
le
Ijoitm; oeromtaE.
Ir
Ati'lotatn
eft go -fatitivAiltiloAfte
att goo ottrat.6414. :
thu iiroct
din inoe.tebe,-140 'itnoerly itiet-(?Attigyttaantly tritOti o lieeffteletir
fee,ioto xfo onfa fig4
otrfigil hiliet-lhogret 0424-4.
•

kit; ittermeet- of millyetZ
tit wax ilioeurri
tettil In ttil,flotle
ft

fi 1b1 Ii fotromo token-4-

felsc-110:ZO: wine liriffe
teaDitii veA1,41-_ glyftafe
airo
inet
itbeztielii gwattilmdrel) v—
fiattiChestripitu fV.r.
ot1rni DAttriZott ,m4lza-

tinonnielliVill

lutgivirbie. giongtd-W
birio.sitttie'iprlia.ktt•tteAJie.gfrt
tvt.:4zo-E"
O
04at toe. lutfal
ittfi 10101 licooff
Amin 5iii; taut

tetirPfhietivervoCfrittie
Tire irlitet-1eefjoffle
tio tft egirao triipten 04014
itinalbeb.Ofr

N.to DteArsiV4ecift
evlitzkinOritelbRecte

L,%-.410fiditt

e.7 1114=47L-.:
.. .11 tiql(t14 P0,114*.fltapttli.
o ttio

1114901Vie--

eroxialottelflbAtif ibettAo7"
,taAr
tnir1j
ofstlett...oi*
Itikett Iskiye 04101

41

Orin t.fs*aig-roetTio.tie.
iNittriellfronityty:402ii W,142.tt 91diicleow.
oft litu0o itipli4g7r3talie
I iSb.4

f ii fl4tat13tii D14.17 go d Int ?!;1:11_
4t4r.bikie iThr1 jiii
o4ivtfrozfirent:51;1
1i:caroti1i 47. )1.11{..
Jd

to1:40t. tOdiffe
i,Prt 16.
arroffii-t41

4

Cler

COI
o(artjofijot fbiof
AZ44-0,4"
40,):
02,49110t.oitet•IIi Rciw
itiettil-tilati
4.
trAy Wit ciA
..efTiva
ft

Ill. 2. Comburgs handschrift (uitg. 1991)
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Ill. 3. Brussels handschrift (uitg. 1938 )
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VAN DEN VOS REINAERDE.
Willem, die vele boeke maecte,
daer hi dicken omme waccte,
hem vernoide so haerde,
dat die geste van Reinaerde
niet te recht en es gescreven.
en del es daer after gebleven:
daer om dedi de vite soeken,

5

ende heftse utten walschen boel en
in dietsche aldus begonnen.
God moete on 4 sicre hulpen jr nen.
Nu kert hem daer toe min sin,
dat ic bidde in dit beghin
bede den dOrpren enters doyen,
ofte si comers daer si horen
dese rime en dese wort,
die hem onnutte sin ghehOrt,
dat sire later onbescaven.
te vele slachten si den raven,
die emmer es al even malsch:
si maken sulke rime valsch,
daer si niet m6r of ne weten,
dan ic doe, hoe dat si heten,

4 - 8 dat die auonture van reynaerde

10

15

20

in dietsche ongiserna-

k et bleuen

dat hi die vijte
die willern niet heuet villscreuen
44,n reynaerde soucken
eii vise na den walschen boucken
in

eii:!tsche dui heuet begonnen.

a

13 beede

heeten

8'
Ill. 4. J. Grimm, Reinhart Fuchs
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Maer hoet gaet , of hoet so come,
Is hi quaet of is hi goet ,
Hi is van rade wijs ende vroet,
3695 Ende [daerbi] van groten geslachte ,
Dat is alre meest achte.
Dat gi verhaesten sout u eer
Op hem, dat misstonde u seer;
Want hi en mach u niet ontbliven.
3700 Wildi hem vangen of ontliven ,
Hi moetet liden u oordeel.
Doe sprac die lupaert Firapeel :
« Heer, mijn vrouwe seit u waer!
Doet wei , ende volges haer:
3705 Neemt raet daer of met u baroen , ,
Ende vint men hem sculdich int misdoen ,
Als wine hebben horen spreken,.
So latet hoochlic op hem wreken.
Court hi niet, eer sceit dit hof ,.
3710 Ende en doet .sulc onscout daer of
Als hi na recht billiz sal,
Doet dan dat gi to rade Wert all:
Maer, ware hi nosh also quaet,
So en gavic daer toe geenen raet,
3715 Dat men boven recht iet dede.
[Dit] seide Firapeel. « Des volgen wi mede
Alle fader, sprac Isengrijn,
Die tael mach niet yerbetert sijn ,
Op dat mijn Neer also begeert.

r

3693 H. S. Hi is quaet of hi is goet. — 3694 H. S. Hi is tap
mule van rade vroet. — $700 Wildi hem, H. S. wildyen. — 3701 11. S.
Hy moat hem liden u oordeel. — 3708 Laid, H. S. last ass. — 3713
Nods, H. S. Nochtans. — 3716 Des volgen toi mede, dit is ook one advies.
Dit volgen is een Dude, nu niet nicer gebezigde, rechtsterm. Wanneer de
baljuw ter uitspraek gemaend, en een der rechters of gezwoornen zyn
gevoelen geuit had, waermede de andere rich wilden'vereenigen, zoo
widen daze: ii Baljuw is volchs desen, bi der tronwen , die is sculdich
ben minen here! n
Ill. 5. J.F. Willems, Reinaert de V os, (...)
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BRABANTSCHE YEESTEN.
860 Op seater Niclaeus avont ,
Die lach in Ons Heeren jaer
Als men screef int openbaer
M. CCC. vijftich ende vive.
Doen hi versceiden was van den live
865 Wort hi met eeren ende met werden
Te Vileer gedaen ter erden.
Ach !eider ! ende vat scaden Groot
Lach Brabant aen des heeren doot
Die soe wijs was ende soe vroet ,
870 In alien lien des hi bestoet,
Soe ghehertich , ende soe rnilde ,
Soe vrome ten spere en ten scilde ,
Soe hovesch, soe suet van relate,
Soe eerbaer, ende soe hoge van state ,
875 Soe wel regerende sijn !ant,
Soe overdadich sinen viant,
Soe ontsachlic in den stride,
Soe vrolijc, ende soe blide ,
Soe rnerckende, soe verre siende ,
880 Soe ernstich, daert tot orboer diende!
Brabant regeerde hi , flat es Nvaer,,
Hertoge XLIII jaer,
Eer hi van bier Bede ghesceit.
God , doer sijn ontfermherticheit
885 Wil sijn ziele daer hovel), bringen
In vrouden , daer die ingle singen ,
In eewigheiden , sonder verganc.
Segt amen alle , is weets u danc.
Ill. 7. J.F. Willems, De Brabantsche Yeesten. Zesde boek
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De Brabantsche Yeesten, zesde boek

VOLK, NATIE, TAAL EN STAAT BIJ JAN FRANS WILLEMS
door
Ada DEPREZ
LID VAN DE ACADEMIE

DE FRANSE TIJD EN HAAR NASLEEP

Jan Frans Willems' literaire carriere begon met een vergissing, een
ideologische blunder, of anders gezegd met een nationaal concept dat
door het verdere vervolg van de geschiedenis niet zou worden gehonoreerd. Wat zei hij immers in zijn Hymne aan het Vaderland ( 1 ) die in
juni 1812 bekroond werd door de rederijkerskamer de Fonteine ? Zijn
vaderland is Frankrijk, meet bepaald Groot-Frankrijk, want het wordt
door hem gesitueerd tussen Tiber, Seine en Schelde. Napoleon is een
machtige adelaar en dicteert zijn wetten zelfs aan het noodlot. De enige
„ slechterik " in het stuk is het perfide Albion, „die Hydra van Euroop " , die verhindert dat Europa een wordt en eeuwige vrede en rust
geniet.
Het gedicht past volkomen in het politieke kader van de Napoleontische tijd. Niets liet toen voorzien dat het einde ervan reeds in 1814 —
met een naspel in Waterloo in juni 1815 — zo vlug zou komen.
Willems zou het er toen lastig mee krijgen. Smalend werd hem reeds
in 1814 door „eenige kwalykdenkende persoonen" en later nog in 1821
door priester Buelens verweten dat hij ongenuanceerd en onverholen de
lof van Frankrijk en zijn keizer had gezongen, niet een keer maar zelfs
tweemaal, want ook in 1811 had hij n.a.v. de geboorte van Napoleons
noon, de zg. Aiglon of le Roi de Rome, (2) ongeremd en in dezelfde
termen een huldelied gedicht.
(1) Hymne aan het Vaderland over den Veldslag van Flied/and en de daaropvolgende Vrede van Tilsit, Antwerpen, J.-F. Van Ael, 1812, 7 pp. Zie de Bibliografie van en over Jan Frans Willems, in Ada Deprez, Brieven van, aan en over Jan
Frans Willems 1793-1846. Algemene Inleiding, II, Brugge, De Tempel, 1965 e.v.
(reeks: Werken uitg. Fac. L & W, Gent, afl. 38 e.v. ), p. 368-571. Meer bepaald
de rubrieken Al en C2.
(2) Geboortezang, in Hommages poitiques a leurs Majestis Impiriales et Royales, sur la Naissance de S. M. le Roi de Rome ; recueillis et publies par J.J. Lucet
et Eckard, Parijs, Prudhomme Fils, 1811, p. 410-412. Bibliografie Cl

174

(2)

De geboren polemist, die Willems was, liet zich echter niet op de kop
zitten. In een aantekening bij De Puyn-hoopen rondom Antwerpen of
Bespiegeling op het voOrledene ( 3 ) van 1814 ( en dus vOOr Waterloo )
schreef hij :
Eenige kwalykdenkende persoonen willen my, zoo het schynt, ten Taste leggen, en zouden het my misschien wel geerne tot een schandvlek aenvryven, dat ik in 't jaer 1812 zoo strelend, den lof van NAPOLEON opzong,
door het Dichtje waer mede het my gelukt is den eersten Eerprys in het
groot Concours der Fonteinisten te Gend, wech-te-draegen. Alhoewel ik
aen niemand ter wereld over myne gevoelens rekening behoeve te geeven,
en, verders, dit tegenwoOrdig Stukje my eene genoegzaeme beantwoOrding, op hunne voOrwendsels, toeschyne ;- dunkt het my nogtans hier niet
ten onpas kunnen bygevoegd, en den leezeren in aenmerking gegeeven te
worden: dat men een groot onderscheyd behoore te maeken, tusschen een
Werkje uyt eyge beweeging voordgesproOten, en een waervan het ONTWERP by PROGRAMMA is voOrgeschreeven zoo als myne HYMNS ter
dier tyde was (4)

En in 1821 schrijft hij in zijn Antwoord aen J.B. Buelens ( 5 ) daar nog
bij
Ik ben 'er fier op, Mynheer, van, in 1812, onder de vlaemschhaetende
fransche bestiering, een gouden Eerpenning te hebben verworven in de nederduytsche dichtkunst ! zulks moge u en anderen bewyzen dat ik reeds
toen wit welke de Tael van myn Vaderland was. Er staet in dat Prysvers
niets of ik zou het thans durven laeten herdrukken. Wanneer ik een bundle
van myne Gedichten uytgeeve word het er vast in opgenomen.

Maar ondertussen heeft hij toch maar nooit zijn verzamelde gedichten
uitgegeven en heeft Prudens van Duyse, die dat in Willems' Nalatenschap in 1856 wel heeft gedaan (7) — een duchtig om- en bijgewerkte
editie trouwens — van het gedicht toch maar veiligheidshalve de titel

3 D Pun-hoopen rondom Antwerpen of Bespiegeling op het voOrledene,
Antwerpen, J.-S. Schoesetters, 1814, 10 pp. Bibliografie A 2 en 3.
, p 10.
(4) Ibid.
(5) AntwoOrd van J. F. Willems aen J.B. Buelens, R. C. Pr. te Mechelen, schryver en uytgever van een werk getiteld: Briefwisseling tusschen J. F. Willems schryver
van het werk Tael- en Letterkundige Verhandeling, enz., Antwerpen, J.S. Schoesetters, 1821, 50 pp. Bibliografie Al0
(6) Ibid, p. 25-26.
(7) Nalatenschap van IF. Willems. Dicht- en Tooneelstukken. Met inleiding,
bydragen en aenteekeningen van Mr. Prudens van Duyse, Gent, De Busscher,
1856, cxviii + 344 pp. Bibliografie A 57.
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Hymne aan het Vaderland weggelaten en vervangen door de ondertitel
De Veldslag van Friedland en de Vrede van Tilsit ( 8). Toch maakt de
publicatie van die gedichten over het Franse vaderland bij de 20steeeuwer een eigenaardige indruk en lijkt ons het enige valabele argument
Willems' verzekering dat hij reeds toen moist Welke de taal van zijn vaderland was.
Inderdaad : hij heeft steeds consequent en volhardend in zijn poezie,
proza en toneelstukken het Nederlands gebruikt. Hij heeft ook ingestaan voor de verdediging van datzelfde Nederlands, waar het maar
kon in die taal, en waar dit niet kon noodgedwongen in het Frans, en
wel in zijn polemieken met francofone tegenstanders in de Franstalige
pers. Dit was trouwens de enige met niveau in het Zuiden. Toch zat hij
met zijn productie uit 1811 en 1812 verveeld en zelfs gewrongen : in
1814 was hij reeds een andere mening toegedaan. Luistert u maar naar
een stukje uit zijn Puyn-hoopen rondom Antwerpen (9) :
Een Dageraed van heyl breekt voor de toekomst aen,
De valsche Staetkunde is, aen ketenen geklonken,
In 't middelandsche tout Europa's oog ontzonken ,
En d'eedle Poezij heeft, sints zoo Lang gestremd,
Haer oude Cyther weer voOr 't Vaderland gestemd.
Mijn oog voelt zig een' traen van dankbaerheyd ontspringen,
Wyl ik voOr d'eerste mael, als Belg, een lied ga zingen.
Helaes ! — onkundig van myn' eyge waerdigheyd,
Ontfing ik 't levens-licht, in d'akeligen tyd,
Toen 't Jacobienendom de Menschlykheyd verdrukte
En Neerland onder 't jok van fransche vryheid bukte,
Doch nu 'k als Belg herleef...
Hoogmoedig Vrankrijk ach ! wat hebt gy, door uw magt,
De vrye Belgen niet al onheyl toegebragt!
Wat brouwde uw `heerschzugt aen Europa niet al rampen!
Met wat ellende moest, om u, het menschdom kampen,
Sints heel de wereld bloed door uw' omwenteling !

Met tot besluit
Heel de wonden van myn duerbaer Vaderland!

(8) Ibid, p. 6-9.
(9) Zie n. 3, meer bepaald p. 3 en 10.
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HET VERENIGD KONINKRIJK DER NEDERLANDEN EN ZIJN NAWERKING

Maar genoeg over dit ongelukkig debuut. U hebt het gemerkt : hij is
inmiddels 180 ° gedraaid en heeft zijn ware vaderland, Nederland, gevonden. Dit zou zo blijven tot 1830 ( ook dat einde van het Verenigd
Koninkrijk was niet te voorzien ! ) en zelfs nog daarna.
Wel dient gezegd dat er in de periode 1815-1830 twee cesuren optreden : de eerste c. 1825-1826, met de oprichting van het Collegium Philosophicum, waardoor er voor de kleine Nederlands-loyale groep nog
moeilijk op te tornen viel tegen de katholiek-flamingantische publieke
opinie en de machtige geestelijkheid, en de tweede in 1829-1830, met
de intrekking door koning en regering van de toch al minimale en
slecht-toegepaste taalbesluiten. Jets wat Willems moeilijk heeft verteerd.
Maar het onderwerp dat ons hier bezig houdt is het probleem : yolk,
natie, taal en staat bij Willems. Het is een ingewikkelde kwestie zoals
blijkt bij het verzamelen van citaten hierover uit zijn werk, omdat het
niet overal duidelijk is wat hij met de gebruikte termen bedoelt en
vooral ook wat hij niet bedoelt. Een zekere dubbelzinnigheid zou hem
— vooral ook na 1830 — bijblijven. Wellicht was die ingegeven door
voorzichtigheid, diplomatie, strategie of tactiek ? Elias zegde het in 1963
in zijn Geschiedenis van de Vlaamse Gedachte ( 1°) onomwonden. Wat
immers te denken over zijn leuzen : eerst voor 1830 „ Spero lucem "
( een aanwijzing in de richting van de vrijmetselarij ? ) en daarna, na
1830, „ Myn vaderland is my niet te klein ". Welk vaderland was dat
het huidige Vlaanderen ? of het actuele Belgie ? of de historische Nederlanden ?
Terloops, denkt u ook maar meteen aan de al even intrigerende naam
van zijn tijdschrift uit 1837-1846 : het Belgisch Museum, voluit Belgisch
Museum voor de Nederduitsche Tael- en Letterkunde en de Geschiedenis des V aderlands. Hoe moeten we hier Belgisch verstaan ? Als predicaat, afgeleid van het oude Belgica van de 16de-17de eeuwse humanisten voor de beide Nederlanden ? Of eenvoudig als de naam van het
nieuwe koninkrijk na 1830 ? Het blijft gissen.

(10) H.J.
i Elias, Geschthdenis van de Vlaamse Gedachte, Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1963-1965, 4 dln. Meer bepaald wordt Willems' rol en betekenis uitvoerig en uitstekend behandeld in het eerste deel, De grondslagen van
de nieuwe tijd 1780-1830, p. 311-336 en in het tweede deel, Van de taal- en letterkundige hernieuwing naar een politieke beweging 1830-1859, p. 30-39 en
102-164.
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Daarom thans met spoed terug naar 1815 en naar zijn uitlatingen van
kort daarna, een periode waarin Willems zich als een vis in het water
voelde, als een ideaal burger in een ideaal land.
Alvast dient gezegd dat de term staat bij hem niet voorkomt : Willems noemt het Verenigd Koninkrijk meestal het vaderland, minder
vaak Nederland en in het Frans „ les Pays-Bas " . Toch spreekt hij nog
vaker over de Noordelijke en de Zuidelijke provincial of gewesten.
De term yolk hanteert hij iets meer : hij heeft het wel over Nederlanders, maar hij is hier evenmin blind voor de dichotomie. Het vaakst
heeft hij het nog over Hollanders en Belgen, of, volgens een verouderd
historisch denken, over Bataven en Brabanders.
Het is opvallend dat hij, op een enkele uitzondering na, het bijna
niet over Vlamingen, Vlaams of over Vlaanderen heeft. Pas na 1830 zou
dit zijn gewone term worden.
De twee begrippen waarop Willems' overtuiging en streefdoel rusten,
zijn de termen natie en taal: het zijn sleutelbegrippen en zij vormen de
basis van zijn levensbeschouwing. De term natie — even vaak of nog
meer nationaliteit geheten — is afkomstig uit het Frans en wordt in het
W. N. behandeld en ook bij Willems gebruikt voor een yolk van eenzelfde herkomst, ras, stain en taal, dat woonde op eenzelfde gebied, en
dezelfde geschiedenis, zeden, gebruiken, wetten, inborst, instinct en karakter heeft. De term kan politiek worden geinterpreteerd als staat, maar
hoeft niet noodzakelijk zo te worden gezien. Bij Willem's inspiratiebronnen Herder en Mme de Stael is dat alvast niet het geval.
Het tweede constituerende element hangt onlosmakelijk met de natie
samen : de tad. Soms Nederlands genoemd, zoals men het destijds voorschreef in het Koninklijk Nederlands Instituut te Amsterdam. Ook wel
Nederduits (in het Frans : le Bas-Teuton ). Bij Willems is dit het geheel
de tweedeling bevat enerzijds Vlaams/Brabants, anderzijds Hollands. Uiteraard is heel veel hierover te vinden in zijn Verhandeling over de Nederduytsche Tael- en Letterkunde, opzigtelyk de Zuydelyke Provintien
der Nederlanden uit 1819-1824, vooral in de inleiding „Over naem,
oorsprong en verwantschap der tael " ( 11 ). Ook in het slotdeel, afzonderlijk uitgegeven als Over de Hollandsche en Vlaemsche schryfwyzen
van het Nederduitsch van 1824 is dit het geval ( 12 ). (De term Vlaams
(11)Verschenen te Antwerpen, J.S. Schoesetters, 300 + 389 pp. Bibliografie A
9 en 15.
(12)Verschenen te Antwerpen bij de Wed.e J.S. Schoesetters, 143 pp. In de
Verhandeling, deel II, op p. 276-383. Bibliografie A 16.
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kwam uit het programma van Concordia uit Brussel en wend door hem
dus niet zelf gekozen ). Hier valt het eerste spoor van Willems' overtuiging van het onmisbare aandeel van het Zuiden bij de opbouw van de
taal — in het verleden en in het heden — te bespeuren, zoals hij enkele jaren later in Over het gedrag der Belgen by de scheuring der Nederlandsche Provincien in de zestiende eeuw ( 13) even beslist zal opkomen voor het positieve aandeel van het zuiden bij de tachtigjarige oorlog, de Unies van Utrecht en Atrecht en de Pacificatie van Gent. Deze
zelfstandig denkende Zuidnederlander vatte zijn bedoelingen Over de
Hollandsche en Vlaemsche schiyfwyzen nog eens samen in zijn Voorbericht bij Reinaert de Vos uit 1834 : „Van myne jongste dagen of heb ik
getracht de verworpene moedertaal te helpen opbeuren. Ik heb dezelve,
zoowel tegen de bekrompenheid der hollandsche schryfregels, als tegen
de verbasterdheid van het Vlaemsche schooldialect verdedigd ; ik heb
hare rechten op het openbare bestuer en hare nationaliteit, door historische gronden, zooveel als in my was, bewezen en voldongen " (14).
Ingewikkelder wordt het, waar hij de begrippen Belgen, Belgie en
Belgisch gaat gebruiken. Soms is dit duidelijk de hele Nederlanden, het
Belgie van de humanisten. De lingua belgica is het Nederduits. Meestal
bedoelt hij met Belgie echter de zuidelijke provincien en hun bewoners,
de Nederlandse natie en de Nederlandssprekenden.
Een keer is dit heel duidelijk : in zijn Brief aan Minister van Maanen
uit 1832
„ Ik wil Zijne Majesteit als belg en niet als hollander dienen, of liever
ik wil een Nederlander zijn en blijven " ( 15 ). Belgen zijn dus de Nederlandssprekende bewoners van Zuid-Nederland.

(13)Opgenomen in de Mengelingen van historisch-vaderlandschen inhoud. Cf.
Bibliografie A 23 en 31 en 32. Als redevoering uitgesproken in het Kon. Ned.
Instituut te Amsterdam, en in oktober 1829 ook afgedrukt, maar niet verspreid
omdat het Noorden, J. de Vries, S.I. Wiselius, Jhr. Roell en Tydeman bezwaren
hadden geopperd. cf. mijn p. 387 in de Bibliografie. Voorlopig venting Willems
zijn redevoering door een bijdrage : Plundering van de stad Mechelen, door de
Spanjaerden, (2 8ber 1572 ), die even lang was.
(14)Reinaert de Vos, naer de oudste berijming, Eecloo, Drukkery van A.B. Van
Han en Zoon, 1834, XV + 140 pp. Cf. bibliografie A 29. Het citaat op p. XI-XII.
(15)Cf. P. Fredericq, Een brief van Jan Frans Willems aan Minister Van Maanen (Eecloo, 10 Februari 1832 ), in Tijdschrift van het Willems-Fonds, VII, le deel,
1901, p. 126-127. Brief nr. 742. Cf. Bibliografie C, 444c en E, 1901.
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De Walen zijn geen natie : zij hebben geen nationaliteit meer : „ ce
sont des debris d'une nation". In zijn De la langue Belgique. Lettre a
Sylvain Van de Weyer (1829): „Its ne sont pas des francais, car ils n'ont
pas change de nom. Ce sont encore les Gaulois beiges (Galen, Walen)
d'autrefois. (...)Its se trouvent aujourd'hui exactement dans la meme
position que les Frisons, debris d'une nation jadis aussi tres-puissante.
Resteront-ils wallons ? je le veux Bien, s' ils veulent me laisser flamand ;
mais ils pourraient suivre l'exemple des Frisons, et vraiment, c'est ce
qu'ils ont de mieux a faire, puisqu'il est incontestable que la difference
du langage etablit la difference des opinions et les haines nationales.
Consacrer le principe d'une egalite de droit entre deux langues d'un
meme pays, c'est alimenter ces haines nationales, c'est meme les porter dans la legislature " ( 19. De Waalse kwestie wordt dus afgevoerd als
zijnde een vals probleem.
Wie zich tegen de Nederlandse natie of nationaliteit afzet en haar bedreigt zijn trouwens niet de Walen maar de ingeweken Fransen, die aan
hun eigen natie trouw zijn gebleven, ook als ze inmiddels sedert jaren
bij ors wonen en zich niet assimileren.
Samenvattend : vOOr 1830 was Willems voorstander van een rijk ( natie ) en een taal, in een monarchistische regeringsvorm waarbij de adel
loyaal de vorst en de troon steunt, en met ijverige burgers die de vorst
gehoorzamen en meteen ook handel, nijverheid en kunst doer bloeien.
Een tikje artier regime, anti-revolutionair klinkt het wel: hij is voorstander van het verlichte despotisme. Dit blijkt ook uit een passus uit
Potgieters Leven van Bakhuizen van den Brink (") waarin hij, op omzwachtelde wijze, een bezoek in Willems' huiskring beschrijft en de tegenstelling tussen zijn eigen moderne liberaliserende visie op de maatschappij tegenover Willems' idee stelt
of ik mogt kiezen : „uit een meégebragt mopsje ", zeide hij. Er stale wel
eens met het hollandsche liedeboekje een Desaugiers, er school, vaak

(16) De la langue Belgique. Lettre de Jean Francois Willems, membre de l'Institut des Pays-Bas, etc., a M. Sylvain Van de Weyer, Avocat, Conservateur de la
Bibliotheque de Bruxelles et des manusciits du Roi, Professeur de phdosophie au
Mush., Membre de la commission charge de la publication des monumens in g
Bruxel--ditsel'horupay,ndesRicturCodesPay-B,
les, Brest van Kempen, 1829, 101 pp. Bibliografie A 22. Citaten op. p. 21-22 en
23

(17) E.J. Potgieter, in Leven van Bakhuizen, deel V van de Werken van R.C.
Bakhuizen van den Brink, Haarlem, 1885. Bibliografie E 1885.
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rokszak. En hij hadin
er vrede
mee
genoeg, ook een Beranger
den
, mits
•; mits ik uit dezen des noods slechts een
ik maar weinig uit den leste koos
gezellig lied aanbeval : „ mais point de politique, je vous en prie " . Echter hield het jongst verschenen gedeelte, echter hidden wat men Chansons
Nouvelles heetten — de versjes welke na 1824 werden gedicht, — juist de
treffendste in voor den tijd welken wij beleefden, beweerde ik. II me voyait
vent • ik mogt aanhouden zoolang de beleefdheid het gedoogde, de onvergelijkelijke Souvenirs du Pe le wilde hij niet zingen !

Bij zijn relaas over Antwerpen in 1830 schrijft Potgieter ook
Wat gold het voortaan to zijn Nederlander of wereldburger ? Jets van dien
aard moet voor zijnen geest zijn omgegaan. Heel de verscheidenheid onzer wijze van zien kwam door de Julijdagen van 1830 aan het licht : welk
eene bange vreeze greep er zijn gemoed bij aan! hoe vervulden ze mij met
grootsche verwachting !

Maar eerst, ter verduidelijking van de terminologie rond 1830, nog even
terug naar de reeds gesignaleerde crux van 1825-1826. Door de oprichting door Willem I van het Collegium Philosophicum en de daardoor
in het Zuiden veroorzaakte commotie bij de hogere clerus en de katholieke publieke opinie raakte Willems' vertrouwen in de toekomst van
het Nederlands en de Nederlanden geschokt. Voortaan verliet hij poezie
en toneel en ging hij minder in het openbaar optreden. Ook de activiteit van Tot Nut der Jeugd leek voorbij. Hij trok zich terug en werd een
kamergeleerde, die aan historische en literairhistorische studie deed en
er o. a. in zijn Mengelingen van hi storz:rch-vaderlandschen inhoud (in afleveringen ) over publiceerde. Zo ging hij vanaf 1824 spreekwoorden verzamelen, over de statistiek m.b.t. de bevolking van de provincie Antwerpen en over de straatnamen in de metropool schrijven, de oude
boekdrukken en oude liederen optekenen en verzamelen. Zeer ingrijpend of opvallend voor het thema dat ons hier bezighoudt was dit nog
niet. Het zou gaan veranderen bij de tweede crux : zijn ontgoocheling
over het geleidelijk opheffen van de al bij al toch bescheiden (en daarenboven slecht toegepaste) taalwetgeving, met 1829 en het voorjaar van
1830 als memorabele jaren, waarin alles wat op dit gebied was bereikt,
door de vorst werd ingetrokken.
Zijn vertrouwen in koning en regering raakte er door geschokt. Wat
niet betekent dat hij inbond. Integendeel, de radicaalste formulering
van zijn bekende standpunt : een vorst, een land, een taal kwam in zijn
reeds vermelde De la langue Belgique uit november 1829, zoals uit de
ondertitel blijkt bedoeld als brief voor zijn medelid van de commissie
van de „ Rerum belgicarum scriptores ( = de commissie voor de Neder-
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landse geschiedenis ). Sylvain van de Weyer, voorlopig nog bekender als
advocaat en polemist in de oppositiepers, de fameuze Couni er des PaysBar, dan na 1830, als hij een veel belangrijker rol als diplomaat en gevolmachtigd minister bij de vredesbesprekingen to Londen zal spelen.
Willems schrijft in zijn brochure met veel humor en ironie over Van de
Weyer „qui se croirait deshonore d'avoir ecru en faveur de cette Iangue " (p. 7). „J'ai l'honneur de vous connaitre et de connaitre un peu
la langue, qui l'on a toujours parlee dans votre famine et dans la
mienne " (p. 8 ). „ Vous affirmez solennellement que „ jamais pareil
ecru nest sorti de votre plume, ni n' en sortira" . Ici je m'arrete, et je
vous demande, une seconde fois : vous ai-je bien entendu ? Comment !
Vous, qui voulez la liberti pour tour, qui demandez le Libre usage loisible des deux langues, vous ne voudriez jamais ecrire un mot en faveur
de la liberti du flamand, quand meme on la detruirait ? " (p. 14 )
En ter versterking van zijn stelling geeft hij zelfs een stuk uit de Verhandeling op d' onacht der moederlyke tael in de Nederlanden van Verlooy uit 1788 (p. 81-101).
Zijn eigen uiteenzetting loopt van p. 16 tot p. 80 en is het koninginnestuk over zijn opvattingen over taal en natie. Zo duidelijk en nadrukkelijk zou hij achteraf nooit meer zijn geloof in de Nederlanden en het
Nederlands belijden. M.a.w. het vermoeden ligt voor de hand dat de
publieke opinie en de maatschappij dit na 1830 niet meer zonder gevaar voor ambt en loopbaan mogelijk maakten.
Elias zette destijds vooraan in zijn werk de Franse en Duitse
nationaliteiten-opvatting tegenover elkaar.
De Franse natie is feitelijk en centralistisch, is een politiek begrip, een
roils- en machtsidee, is een maatschappelijk verdrag : staatsvormend en
van hogerhand beslist en doorgevoerd. Daarom noemt hij het staatsnationalisme. Het is Willems' opvatting tussen 1815 en 1830, het duidelijkst geformuleerd in zijn De la Langue Belgique.
De Duitse natie vertrekt niet van een bestaande politieke structuur,
(het land was immers verbrokkeld in vele kleine Duitse staten ), maar
vertrekt van het yolk en is niet gebonden aan politieke grenzen. Het is
een ideele eenheid, een culturele natie, een yolk dat zijn eigen karakter wil behouden en zijn eigen waarde, taal en zending, vrij van
vreemde besmetting, wil handhaven. Men wil dit alles als organische entiteit beleven in zijn taal en volgens de eigen tradities. Het is meer dan
een streven tot behoud van de eigen taal (of de taalwetten ), want men
wil het behoud van het eigen wezen. Het is volksnationalisme. Bij Willems valt de overgang van staats- naar volksnationalisme na 1830, na de
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opheffing van het Verenigd Koninkrijk. Het begrip : een staat, een koning, een taal was op de nieuwe staat Belgie alleen maar van toepassing
als men zich neerlegde bij het officieel geworden Frans. Hij diende het
geweer dus van schouder te veranderen en ging het volksnationalisme
aanhangen om het Nederlands te redden.
DE OVERGANGSTIJD TUSSEN NEDERLAND EN BELGIE

Tussen 1830 en 1834 maakte Willems een overgang mee, in die zin
dat by voorlopig bleef hopen op een herstel van de Nederlanden en vanuit zijn „ verbanningsoord " Eeklo in februari 1832 minister Van Maanen en koning Willem I verzekerde van de omwankelbare trouw aan
vorstenhuis en land van een aantal Vlaamse ingezetenen (18).
Dit moet in de gegeven omstandigheden --1-- Eeklo beyond zich in de
onmiddelbare nabijheid van de rijksgrens, in de buurt van ZeeuwsVlaanderen, met doortrekkende legerbenden en of en toe ook met doorgestoken dijken — voor Willems niet zonder gevaar zijn geweest, want
hij zal door de patriotten wel in het oog zijn gehouden. Een verre echo
uit een handschriftelijk Memorandum ( 19) van F.A. Snellaert getuigt
hiervan, en loopt over het jaar 1837 — toen Willems al een paar jaar in
eer was hersteld en overgeplaatst naar Gent
`21 7ber 1837 Er is dan aen zekere menschen in het hoofd gekomen om
op den 27en deter te Gent eene lykmis te vieren voor de Martelaers der
omwenteling. De beruchte Houdet kwam met twee anderen by Willems
die als voorzitter der Societe des Choeurs zijn medeleden zou aenwakkeren om mede te bulken. Willems antwoordde dat by zulk een voorstel niet zou durven doen dewyl de Societeit van geene staetkunde Wilde
hooren. Onze mannen vertrokken. 's Anderendaegs kwam een lakei van
den gouverneur met eene lyst van inteekening voor diezelfde mis ter
eere der H.H. martelaren ; Willems weigerde te teekenen, maer 24 uren
later was wederom onze Houdet met drie hulpen aen de deur, en dezen keer adresseerde by zich aen Mevrouw en bragt haer onder het oog
wat nadeel Mr. Willems die een beambte van het bestuer was, zich doen
zou met zyne handteekening niet te geven. Men gevoelt dat een man
aen het smeeken en bidden van vrouw en kinderen geen weerstand kon
bieden. Willems teekende ook voor 4 franken, maer stelde onder zyne

(18)Cf. n. 15.
(19)Memorandum, U.B. Gent n. G. 3354/1.

handteekening de letter V.C. (vi coactus ). Onze straethelden trokken
triomphantelyk weg' .
In datzelfde Memorandum staat trouwens een relaas over een audientie bij Leopold I, bij wie Willems met het oog op zijn rehabilitatie en
overplaatsing als ontvanger der registratie van Eeklo naar Gent werd
geintroduceerd. Dit moet eind 1834 of begin 1835 zijn geweest.
`Op eene audientie by den minister van binnenlandsche zaken bekende Willems openhartig dat by orangist was. Van de Weyer die tegenwoordig was deed den verwonderden minister opmerken dat Leopold
gerust zou mogen wezen indien Z.M. meer zulke onderdanen bezat.
In zyn ballingschap te Eecloo werd Willems door Van de Weyer bezocht. Men wyt het my, zeide de laetste, dat gy hier zyt. Het is waer,
antwoordde Willems, en ik zelf ben van dat gevoelen. V.D. Weyer bevestigde hoog en laag dat by er niets van geweten had en geheel aen de
zaek onschuldig was en tot bewys verzekerde by aen Willems dat by onmiddelyk in Brussel de noodige werkingen zou doen om een erode aen
zulke eene willekeurigheid te stellen. Inderdaad veertien dagen daerna
was Willems naer Gent verplaetst.
Te Eecloo trok by veertien honderd guldens waervan by nog zyne
klerken betalen moest.
Toen de Reinaert de Vos was verschenen heeft Leopold in Brie dagen
derzelven uitgelezen. Hy heeft zoo wel de noodzakelykheid der Vlaemsche tael begrepen dat by meermalen aen zynen geheimschryver Comwie
gezegd heeft, dat by op alle wyzen het beoefenen van het nederduitsch
aenmoedigen zou, en dat by Wilde dat de tael der Belgen gehandhaefd
wierde. Leopold heeft twee avonden Lang in den Reinaert de Vos van
Willems gelezen.
Ja wy zyn Belgen en moeten Belgen blyven ; daarom moeten wy onze
vernederde tael opbeuren. Indien er ooit kwestie was van eene vereeniging met Frankryk ik ware de eerste om alles voor eene restauratie aentewenden.
Woorden van den abt De Ram rect. magn. : de hoogeschool van Leuven,
te Brussel aen Willems toegevoegd in de maend January of february 1837

Toen had ook Willems ingezien dat er geen hoop op herstel van het
Verenigd Koninkrijk meer was. Wat nog overbleef van de Nederlandse
gedachte bij een handvol Vlamingen werd verder beleefd als volksnationalisme, als cultuur- en taalminnarij. Dit bleef doorwerken als grootnederlands ferment in de Vlaamse Beweging, eerst nogal clandestien,
pas veel later opener. Het beeld van het „ nationalisme " bij Willems —
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afgeweken van de staatkundige variant naar de volkse — werd genuanceerder, ingewikkelder maar toch ook wel waarheidsgetrouwer, waarachtiger. Na 1830 werd hij in het nieuwe Belgie immers geleidelijk gedwongen twee volkeren, het Vlaamse en het Waalse, en drie talen
Vlaams, Waals en Frans te erkennen.
Bij zijn eerste publikaties in deze periode blijkt dit nog niet. Zijn
korte gedicht Separation des rats et des south (20) van septemberoktober 1830 vermeldt geen specifieke terminologie ; wel geeft hij de
raad : Pour la houille it ne faut pas quitter le fromage. Opmerkelijker
zijn de Voorzeggingen van de heylige Hildegarde, omtrent de Belgi sche
omwenteling. Predictions de Sainte Hildegarde, sur la revolution de la
Belgique, gedrukt in 1831 op 25 (21 ) exemplaren en op slag ook te
Amsterdam bij Brest van Kempen verschenen, in mei 1832 en nog eens
in 1835. Het is een soon Middelnederlandse tekstuitgave met de voorspelling dat wij in 1835 weer met „ kaeskint " onder Oranje zullen verenigd zijn.
Naast de reeds vermelde editie van Reinaert de Vos (22 ) te Eeklo bij
Van Han in 1834, is er nog een kort stuk Over eenige nude Nederlandsche Vloeken, Eeden en Uitroepingen (23 ) uit 1834, waarin hij zelfs in
de titel de term Nederlands gebruikt, maar niet meer voor lang.
Op te merken valt dat de krachten tot behoud van het rijk vooralsnog talrijker waren geweest dan de neiging tot revolutie en zelfstandigheid, vooral bij koophandel en burgerij , vooral ook in de grote Vlaamse
steden. De militaire en politieke fases van de oorlog zijn bekend ; de
omzwaai van de publieke opinie lijkt c. 1834 te situeren : Schmook
dacht al dat de militaire conventie van Zonhoven (18.11.1833 ) een belangrijke rol hierin had gespeeld.

(20)La separation des rats et des souris. Fable, los blad, z. pl. (Antwerpen); z.
uitg. •; z. dr. •; (1830), 2 pp. Onderaan p. 1 getekend: J.F.W.
(21)Voorzeggingen van de Heylige Hildegarde, omtrent de Belgische Omwenteling. Predictions de Sainte Hildegarde, sur la Revolution de la Belgique. Z. j.
(1831); z. pl. ; z. uitg. ; z. dr. ; z. auteur, 31 pp. Het exemplaar dat Rooses in
1874 gebruikte, droeg een aantekening van onbekende hand: „door J.F. Willems,
Gent 1831, getrokken op 25 exemplaren" M. Rooses, Levensschets, 1874, p. 50).
Bibliografie A 25
(22)Cf. n. 14.
(23)Over eenige oude Nederlandsche Vloeken, Eeden en Uitroepingen, Gent,
Snoeck-Ducaju en zoon 1834, 15 pp. Overgedrukt uit de Nederduitsche Letteroefeningen. Cf. A 28.
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Snellaert kwam toen tot het besluit naar zijn vaderstad terug te keren ;
Willems nam zitting in de officiele Belgische jury tot bekroning van een
dichtwerk over 's lands onafhankelijkheid. Ook in Nederland wees men
herstel af: het anti-Belgische ressentiment zou nog lang doorwerken. Vanaf 1835 kende men ook het verval van de orangistische pers in Belgie.
De Gentse orangisten uit de handeldrijvende burgerij stapten over op
het Franstalige liberalisme ; de Vlaamse orangisten richtten zich op het
bewaren en bevorderen van de Nederlandse taal en cultuur, de spelling
en de literatuur en op een onderstrepen van het Nederlandse nationaal
wezen. Tot 1839 in sourdine, maar na het definitief sluiten van de vrede
zou het voor de kleine groep gemakkelijker zijn openbaar op te treden
en niet meer het verwijt van orangisme en landverraad voor de voeten
geworpen te krijgen. De Vlamingen vormden weliswaar de meerderheid
van de bevolking maar waren staatkundig van weinig waarde. Pas als er
sprake was van Franse annexatie (in 1848 bijv. ) bleken de Vlamingen
een meerwaarde en een Borg voor de Belgische zelfstandigheid te vormen bij de machthebbers te Brussel.
BELGIE EN DE LAATSTE FASE IN WILLEMS ' ONTWIKKELING

Vanaf 1835 en te Gent zou Willems zich loyaal gaan opstellen tegenover de nieuwe staat — d.w.z. zich bij de feiten neerleggen, en nog resoluter dan voorheen filoloog worden. Het motto was : redden wat er te
redden was, op het gebied van taal en spelling, van literatuur, toneel
en liederen, en van het oprichten van tijdschriften van uiteenlopende
acrd en diepgang voor een gediversificeerd publiek. Deze tack viel uiteen in twee actieterreinen. De eerste was historisch. Door de editie van
oude Middelnederlandse teksten, van de Elnonensi a ( 1837 ) (24), de
Brabantsche Y eesten (25 ) (1839, 1843 ), Van den Derden Edewaert (26)

(24)Elnonensia. Monuments des langues romane et tudesque dans le IXe siêcle,
contenus dans un manuscrit de l'abbaye de St.-Amand, conserve a la bibliotheque
publique de Valenciennes, publies par Hoffmann de Fallersleben, avec une traduction et des remarques par J.F. Willems. Gand, chez F. et E. Gyselynck,
Imprimeurs-libraires, 1837. Cf. bibliografie A 36.
(25)De Brabantsche Yeesten, of Rymkronyk van Braband, door Jan De Klerk,
van Antwerpen, Brussel, M. Hayez, 1839 en 1843. Cf. A 37 en 43.
(26) Van den Derden Edewaert, Coninc van Engelant. Rymkronyk geschreven
omtrent het jaar 1347, door Jan de Klerk van Antwerpen, Gent, F. en E. Gyselynck, 1840, 84 p. Cf. A 40.
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( 1840 ), de Reinaert de Vos (27) (1836 en 1846) en de Oude Vlaemsche Liederen (1848) (28), en van charters, oorkonden en ambtelijke
stukken in het Belgisch Museum (29) bracht hij niet alleen deze teksten
zelf onder het oog van een gevormd en geleerd publiek maar Wilde hij
ook bewijzen dat het Nederlands van ouds de volkstaal, de literaire taal
en de officiele bestuurstaal in onze gewesten was geweest. Daarnaast en
voor de taalpolitiek doorslaggevend was het actuele aspect van belang.
Hij ging als propagandist optreden met redevoeringen over de taal, met
principiele uiteenzettingen in geleerdentijdschriften en in gelegenheidsbijdragen en polemieken in de plaatselijke en de hoofdstedelijke pers.
Deze aanpassing aan de nieuwe toestand, voor zichzelf en geleidelijk
aan ook voor zijn volgelingen, impliceerde geen verloochening van de
essentie : zo bleef men bijv. bij het aanpassen en uniformiseren van de
spelling zo dicht mogelijk bij het Noordnederlands gebruik ( 30). Zo
bleef men ook contact houden met een aantal Nederlandse letterkundigen en publiceren in hun tijdschriften.
Willems achtte ons taalgebied ook te beperkt (31 ), te zwak en te
weerloos tegenover het Frans.
Ongetwijfeld mede daarom breidde hij de geografische ruimte uit tot
het Nederduits in Westfalen, Nedersaksen en het Rijnland ! Deze brede
visie heeft hij drie jaar later toch maar ingekrompen en het Rijnland geschrapt.
Bekijkt men slechts de titels van Willems' bijdragen tussen 1835 en
1846, dan varieren de benamingen voor onze taal nogal. Naast omschrijvingen als de taal, de volkstaal, de moedertaal gebruikt hij nog een
hoogstenkele keer de term Nederlands. Even schaars komt Diets, Mid-

(27)Reinaert de Vos episch fabeldicht van de twaelfde en dertiende eeuw,
Gent, F. en E. Gyselynck, 1836, LXVII-353 pp. en 1846, 107 pp. Cf. A 34 en 53.
(28)Oude Vlaemsche Liederen ten deele met de melodien, Gent, F. en E. Gyselynck, IX-548 pp. Voltooid door F.A. Snellaert. Cf. A 54.
(29)Gedrukt te Gent bij F. en E. Gyselynck tussen 1837 en 1846. Cf. bibliografie B 16 tot 25.
(30)Ingesteld bij K.B. 6.9.1836. In 1839 gedrukt als Beslissing der Koninglyke
Commissie wegens de geschilpunten in het schryven der Nederduitsche tad, en uittreksel van het daerover ingeleverde verslag (van prof. J.H. Bormans ). Bibliografie B 26. In oktober 1841 plechtig aanvaard op het Taalcongres te Gent.
(31)In zijn openingsstuk voor het Belgisch Museum: Over den oorsprong, den
aert, en de natuurlyke vorming der Nederduitsche tael. I. Oorsprong en Aert en
II. Natuurlyke vorming, I; 1837, p. 3-20 en p. 209-223. Cf. bibliografie C 151 en
172

(15)

187

delnederlands en Brabants voor. De twee meest voorkomende termen
zijn toch Vlaams en Nederduits. Vlaams lijkt sours bedoeld als het geografische gebied van Oost- en West-Vlaanderen of Zeeuws en Vlaams,
maar wordt toch meest gebruikt als overkoepelend begrip voor heel ons
grondgebied, het vaakst in de dag- en weekbladpers bij discussies, ingezonden stukken, polemieken en toespraken. In geleerdentijdschriften
houdt hij het vaker bij „Nederduitsche tael ", waarmede hij het Nederlands in Noord en Zuid bedoelt. Een bewijs hiervoor kan men o.a. yinden in de hele reeks bijdragen, die hij tussen 1837 en 1846 in het Belgisch Museum publiceert over de volkstaal ( 32). Die heten „Proeven
van Belgisch-Nederduitsche dialecten " , waarbij Belgisch synoniem is
met Vlaams of Zuidnederlands. Waar hij in 1842 het dialect van Rotterdam behandelt luidt de titel dan ook, , Proeven van Nederduitsche
dialecten " . Een reeks , Berichten wegens Oude Nederduitsche Dichters " (vanaf B.M. 1837 ) behandelt dichters uit Noord en Zuid. De publicaties van de „ Koninklijke Commissie wegens de geschilpunten in
het schryven der Nederduitsche tael " uit 1839 en de „ Maetschappij tot
bevordering der Nederduitsche Tael en Letterkunde " uit diezelfde tijd
lopen parallel.
Bezint men zich op het verloop van de begrippen staat, natie, yolk
en taal, dan merkt men dat deze begrippen in de loop van Wllems' leven varieerden en ook wel eens door elkaar gebruikt zijn geworden. De
essentie moist hij echter to bewaren : ons toebehoren aan de Nederlands/Nederduitse natie en aan haar overkoepelende taal. De variant
Vlaams had de -naam Brabants na 1830 vervangen, en refereerde aan de
zg. Belgen, d.w.z. de Nederlands sprekende inwoners van Vlaanderen.

(32) Cf. bibliografie C 164 e.v. Voor het dialect van Rotterdam : C 344.

DE GEDICH1EN VAN JAN FRANS WILLEMS
door
Antonin VAN ELSLANDER

Ruim dertig jaar geleden verscheen het eerste deel van de Geschiedenis
van de Vlaamse Gedachte van H.J. Elias, dat de jaren 1780-1830 behandelt en door de eminente historicus , De grondslagen van de nieuwe
tijd" genoemd. In het vierde en laatste hoofdstuk van het Tweede Boek
„Het Verenigd Koninkrijk van de Nederlanden 1814-1830 " getiteld
„Het ontwaken van de Vlaamse gedachte. — J.F. Willems" wordt
meer dan de helft van de omvang gewijd aan een trouwens voortreffelijke bespreking van de figuur van Willems tot het uitbreken van de Belgische revolutie en meer bepaald worden „de opvattingen van J.F. Willems, voor 1830 ontleed " . Hierbij komt vanzelfsprekend het gedicht
Aen de Belgen uit 1818 ter sprake. We citeren
Het gedicht Aen de Belgen heeft, in de geschiedenis van de Vlaamse gedachte, een zeer grote betekenis. Het gaf aanleiding tot tal van polemieken toen het verscheen, het was voor Willems het begin van zijn vruchtbare contactname met het Noorden en het wordt op onze dagen algemeen beschouwd als de werkelijke inzet van de Vlaamse strijd in het
Zuiden. De geest van het gedicht, dat geen grote poetische waarde heeft
— Willems was geen dichter — maar toch een knap stuk is voor zijn
tijd, wordt samengevat in de slotverzen
Welaan, mijn broeders, laat ons dan die taal beminnen!
Laat ons het heerlijk werk van onzen roem beginnen!
Laat ons, 't is meer dan tijd, door eendracht saamgeschaard,
Het woordrijk Nederduitsch doen kennen aan al d'aard !
Dan zal het Belgisch yolk, door deugd en tucht en Orden
Haast waarlijk Nederlands, een baak der volkren worden ! (pp. 318-319)
„ De geest van het gedicht, dat geen grote poetische waarde heeft —
Willems was geen dichter — " , nauwelijks afgezwakt door „toch een
knap stuk... voor zijn tijd... " : het oordeel van de kwaliteit van Willems
als dichter is niet gunstig. Hierbij wil ik nog een andere, gelijkaardige
uitspraak vermelden, en nu niet van een historicus afkomstig, maar van
een filoloog. Ik bedoel de formulering in de notitie van Jan Frans Willems in het Nationaal Biografisch Woordenboek, deel XI, verschenen in
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1985, van Marcel de Smedt, waar we n.a.v. Aen de Belgen lezen: „Het
dichtstuk heeft geen grote poetische waarde (W. was ten andere geen
dichter)" .
Ik heb dan ook mijn referaat voorzichtigheidshalve „De gedichten
van J.F. Willems" en niet iets in de acrd van „ J.F. Willems als dichter " getiteld.
In 1818 — Willems is dan vijfentwintig — verschijnt als een afzonderlijke publikatie te Antwerpen bij de weduwe Schoesetters de cruciale tekst Aen de Belgen, als een soort „ voorportaal " van de bekende
Verhandeling over de Nederduytsche Tael- en Letterkunde opzigtelyk
de Zuydelyke Provintien der Nederlanden, die bij dezelfde drukker van
1819 tot 1824 in afleveringen verschijnt en waarbij het tractaat Over de
Hollandsche en Vlaemsche schryfwyzen van het Nederduitsch, aanvankelijk een antwoord op een prijsvraag van het genootschap Concordia te
Brussel, als het sluitstuk kan worden beschouwd ( 1 ). Aen de Belgen is
een boekje van 60 pagina's waarvan zowat de helft wordt ingenomen
door de 274 Nederlandse alexandrijnen, met ernaast de Franse vertaling
in proza, en wordt nog gevolgd door 24 pagina's met langere en kortere „Notes" in het Frans, 15 in getal, gezet in een kleine Romeinse
letter, respectievelijk cursiefletter, zowat 37 per bladzijde, met tot 8 regels tellende nog kleinere voetnoten onderaan.
Het gedicht zelf kan worden beschouwd als een antwoord op een gedicht dat J.B.J. Plasschaert ( 1769-1821 ) in L'Observateur politique, administratif, historique et littiraire de la Belgique van 1818 had laten verschijnen onder de titel „Chant patriotique des Belges, qui ne veulent
point du sobriquet de Neerlandais" en waarvan het begin luidde „ Oui,
je suis Belge, moi — Je m'en glorifie " ; vandaar Willems' niet bijzonder
welluidende beginregel : „ Ik ook, ik ben een Belg en mag tot Belgen
spreken ".
De toevoeging van de Franse proza-vertaling en de overvloedige
Franse „Notes " worden in het „Avis au lecteur " door de auteur verantwoord „ parce qu'il fallait bien dire un mot en Francais a ceux qui,
tout en ecrivant contre la langue Flamande, ont avoue qu'ils ne l'entendaient pas ". Deze „notes " zijn daarenboven zeer belangrijk omdat
hier a.h.w. voor het eerst de knappe en onvermoeibare polemist aan het

(1) Cf. Marcel de Smedt, De literair-historische activiteit van Jan Frans Willems
(1793-1846) en Ferdinand Augustijn Snellaert (1809-1872), Gent, 1984, p. 24.
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woord is, die zich op voortreffelijke wijze weet uit te drukken in een
materie die hem bijzonder nauw aan het hart ligt en waarin hij zich
gaandeweg verder grondig zal inwerken, steeds op zoek naar de zeer rationele en in ons eigen verleden diep gewortelde argumenten om zijn
geliefde „ landstael " tegen het meer en meer om zich heengrijpende
„ verbasterende " Frans te verdedigen.
Het zal Willems in de loop der jaren steeds duidelijker worden dat
het door hem gaandeweg ook met meet talent en lenigheid beoefende
proza — in het Nederlands en ook in het Frans — een veel efficienter
instrument zal blijken in zijn verdediging van het Nederlands. Zijn
„ dichtwerk " zal na de voltooiing van zijn Verhancleling ( 1824 ) meet
en meet op de achtergrond geraken.
Wel publiceert hij in 1834 — tien jaar later — zijn merkwaardige bewerking in viervoetige accentverzen van wat de filologen thans Reinaert
I noemen, een kleine 3000 verzen, die hij tijdens zijn „ ballingschap "
te Eeklo had vervaardigd.
Van deze bewerking verscheen in 1958 een herdruk in pocketboek,
samen met de Middelnederlandse tekst naar het Comburgse handschrift
Reinaert de Vos naar de oudste berijming uit de twaalfde eeuw en opnieuw in 1834 berifrnd door Jan Frans Willems ingeleid door Prof. Dr.
W. Gs Hellinga, oorspronkelijk verschenen in de ooievaarreeks, sedertdien op duizenden exemplaren verspreid en aldus voor een ruim lezerspubliek toegankelijk gemaakt. Aan het slot van zijn pittige inleiding, onderaan gedagtekend januari 1958, schrijft Hellinga:
De bewerking van Willems die Reynaerde maecte zal na meer dan een
eeuw voor velen een verrassing kunnen zijn. De taak die hij zich stelde,
was wel zeer moeilijk, want hij Wilde blijven binnen het vets, de versbeweging en de toon van Willem, en daarbij zo min mogelijk weglopen uit
de lengte van diens vertelling. En Willems slaagde daarin. Gesteld naast
een oude redactie, die met wat spellingvarianten en enige tekstkritiek berust op die uit het Comburgse handschrift, waarin de vos geflikt en gelapt
werd bewaard, — gesteld dus naast een tekst die de lezer door de eeuwen
heen terug kan brengen, behoort het resultaat van Jan Frans Willems'
liefde en kundigheden tot het beste van een onvergankelijke Vlaamse traditie. Tot leringhe ende vermaeck.

Willems' vlotte en geslaagde bewerking van 1834 bevat echter ook een
inleiding die deze tekst in een eigentijds en Vlaams perspectief plaatst
en die getuigt van een onwrikbaar vertrouwen in de moedertaal in de
toen voor haar nochtans zeer ongunstige Belgische conjunctuur
Van myne jongste dagen of heb ik getracht de verworpene moedertael te
helpen opbeuren. 1k heb dezelve, zoowel tegen de bekrompenheid der
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hollandsche schryfregels, als tegen de verbasterdheid van het vlaemsche
schooldialect verdedigd — en hij verwijst hier in noot naar zijn publikatie Over de hollandsche en vlaemsche schryfwyzen van het Nederduitsch
uit 1824 — ; ik heb hare rechten op het openbare bestuer en hare nationaliteit, door historische gronden, zooveel als in my was, bewezen en voldongen. Om harentwil ben ik van Antwerpen naer Eecloo verbannen. Zy
moet my dus wel dierbaer zyn ! Doch ook in Eecloo heb ik geleerd dat hare
vyandin, de fransche tael, die in zes eeuwen, en meer 'nog geen' enkelen
voet gronds op het nederduitsch heeft aengewonnen, nimmer de tael van
het meerendeel der Belgen zyn zal.

En verder zegt hij
Moge deze myne bearbeiding van het oudere gedeelte van Reinaert den
Vos iets bydragen, tot het doen herleven van eene zoo dierbare tael, in
een' tyd waerop ons land van zooveel franschen uitschot wordt overstroomd !

Verder waarschuwt Willems zijn lezers dat hij in zijn „ dmzetting " niet
overal en niet alles vertaald heeft. „De rol van den pastor heb ik,
welstaenshalve, aen den koster overgedragen, en menige al te raeuwe
uitdrukking is door my verzacht geworden. Hetgeen een geestelyke der
13e eeuw dierf schryven, zou thans aenstoot geven... " Diezelfde tekst
zal hij dan, verder gecensureerd, in 1839 voor de scholen brengen, en
in 1846 in de door hem samen met Snellaert opgerichte reeks yolksboeken...
Keren we echter terug van de veertigjarige naar de jonge veertienjarige Willems die in 1807 zijn Hekel-dicht op den Maire en Municipaliteyt van Bouchout, vervaardigt. Het stuk, waarin hij uiting geeft aan
zijn verontwaardiging over de verwijdering uit de openbare dienst van
zijn vader wegens diens onvoldoende (of onbestaande ) kennis van het
Frans, werd niet tijdens zijn Leven gepubliceerd, maar is bewaard in een
Gents handschrift (U.B. nr. 2722 ) „ eigenlijk niet veel meer dan een
stuk van een schrift zonder kaft met Nederlandse en Franse, gepubliceerde en niet-gepubliceerde, originele en bewerkte gedichten van Willems van 1807 tot en met 1815, d.w.z. vermoedelijk nagenoeg zijn hele
jeugdproduktie (2 ) " .

(2) Ada Deprez, Jan Frans Willems, Een bijdrage tot zijn biografie tot 1824,
oorspronkelijk gepubliceerd in de Handelingen van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Tad- en Letterkunde en Geschiedenis, XIV (1965), pp.
265-318 en het jaar daarop verschenen in de reeks Uit het Seminarie voor Nederlandse Literatuurstudie van de Rijksuniversiteit te Gent, V, p. 9, noot 19.
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De 44 alexandrijnen van dit Hekel-dicht uit 1807 werden, na meer
dan anderhalve eeuw, eerst in hun geheel afgedrukt in 1965, en wel als
Bijlage I bij de in Hoot 2 vermelde studie van Ada Deprez, Jan Frans
Willems. Een bijdrage tot zijn biografie tot 1824. Daar treffen we als
Bijlage II ook de tekst aan van een ander totdantoe nooit gepubliceerd
jeugdgedicht van Willems : Den Scheldstroom, 182 alexandrijnen, gedagtekend 1810, volgens de uitgeefster wellicht bestemd „voor de ene
of andere rederijkerswedstrijd, misschien wel die van de Aalsterse Catharinisten, met als onderwerp de Lof der Belgen (1810 ). Willems
schijnt het bij die ene zang te hebben gelaten. Het is een typisch
pseudo-klassiek werkstuk, met in de „ Aenmerkingen " vele verwijzingen Haar vele klassieke en andere auteurs en vol bewondering voor „den
keyzerlyken held ".
Eenzelfde bewondering voor Napoleon ook in de Geboortezang op
zyne Majesteyt Den Koning van Roomen Etfprins van het Keyzerryk en
de gelukkige Bevalling der Keyzerinne van dezen Vorst Voorgevallen De
twintigsten Der Maend Meert, dat opgenomen is in de in 1811 in Parijs gedrukte Hommages poitiques a leurs majestis Impiriales et Royales sur la naissance du Roi de Rome, met als enig ander gedicht in het
Nederlands dat van de Truidense kanunnik S.M. Coninckx.
Naar Willems' eigen getuigenis was het stuk enigszins geinspireerd
door het Herdersgezang op de geboorte van Isaac uit het achtste boek
van Abraham de Aartsvader (1727) van Arnold Hoogvliet (1687-1763),
wiens werk hij, samen met dat van andere achttiende-eeuwers tijdens
zijn verblijf te Lier, d.i. van 1805 tot 1808, grondig had leren kennen.
Dat was dus nog in de Franse tijd. Willems had toen, zoals hij het vele
jaren later zou meedelen, van de Lierse stadsonderwijzer Bauwens, „ de
voornaemste poeet aan de boorden van de Nethe ", de werken van een
twintigtal Hollandse dichters, „ inzonderheid die van Feitama, wiens
keurige versificatie hij bovenal hoogschatte " , mogen ontlenen, maar,
voegde hij eraan toe „ telkens slechts voor weinige dagen ". En, toen hij
in 1844 deze herinneringen ophaalde, bezat hij nog een kopie van Feitama's Hendrik de Grote die hij „in vier of vijf dagen en nachten schrijvens " vervaardigd had (3). Zo had de jonge Willems zich door intense
zelfstudie een praktische kennis van de poetische techniek van pseudoklassieke inspiratie eigen gemaakt, wat dan in 1812 zou Leiden tot zijn
eerste overwinning in de toen zo populaire dichtwedstrijden, zijn bekroning door de Gentse rederijkerskamer „ De Fonteine " van zijn Hymne
(3 ) J.F. Willems, Kronyk der Kamers van Rhetorica, te Lier, in: Belgisch Mu, p 288.
seum d.8(1844).
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aen het Vaderland, over de veldslag van Friedland en de daarop gevolgde vrede van Tilsit. Willems heeft daar, zowat dertig jaar later, op
gealludeerd, want toen hem in 1841, op de toneelwedstrijd van „De
Fonteine" door vice-voorzitter Van Parijs het voorzitterschap van deze
vereniging werd aangeboden, antwoordde hij op diens toespraak „ dat
by met vreugde het voorzitterschap der Fonteinisten aenvaerdde, te meer
daer by hun eensdeels zyn letterkundige vermaerdheid te wyten had. De
Fonteinisten trouwens waren de eerste die, over ettelyke jaren, zijn werk
bekroonden, en hebben hem van dan of aen en in later tyden steeds
aengemoedigd om in de letterbaen werkzaem te blyven " .
Onuitgegeven brieven, destijds op het archief van „ De Fonteine " ,
lichten er ons over in dat Willems door een ongesteldheid is verhinderd
geweest de hem toegekende eermedaille in ontvangst te nemen op de
plechtige uitreiking van de prijzen, op 27 juli 1812. Ten slotte werd ze
hem op 13 januari 1813 door een commissaris van de Gentse Kamer aangeboden en Willems dankte met een gedicht „ Aen de Heeren Voorzitter
en Lidmaeten der Maetschappy gekent onder den naem van Fonteinisten
binnen Gend ter Plechtvergadering van 17 January 1813 " . Nadere bijzonderheden hierover in het stuk „Jan Frans Willems (1793-1846) Voorzitter van De Fonteine ( 1842-1846 ) " , gepubliceerd in het Jaarboek
1946, in welk jaar het eeuwgetijde van Willems' afsterven werd herdacht.
Inmiddels was in het Jaarboek 1962-1963 van „De Fonteine" opnieuw aandacht gevraagd door Ada Deprez voor Willems' bekroning in
1812. Na te hebben betreurd dat de door Willems met „ De Fonteine "
gevoerde briefwisseling was verloren gegaan, constateerde zij : „ Gelukkig waren er meer gegevens voorhanden voor het controleren van de
weerklank van Willems' bekroond dichtstuk bij zijn tijdgenoten, en wel
in de vorm van drie uitvoerige Franse brieven, respectievelijk van een
Boechouts en een Antwerps lettervriend en van Willems zelf". Ada Deprez, die tussen 1965 en 1968 haar zesdelige editie van de brieven van,
aan en over Jan Frans Willems tot 1824 zou laten verschijnen, brengt
echter naast de tekst van de drie boven genoemde Franse brieven ook
belangwekkende aanvullingen over de organisatie van de dichtwedstrijd
van 1812, en tevens een nieuwe versie van Willems' „ Hymne aen het
Vaderland over den veldslag van Friedland en de daeropvolgende Vrede
van Tilsit " , die zij in de verzameling Prudens van Duyse in de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde te Gent had teruggevonden en ook een nieuwe, afwijkende versie van de „ Dankzegging van Willems aen de maetschappy van Rhetorica binnen Gent op
het ontvangen van den gouden eerpenning " .
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De Brie Franse brieven, waarvan sprake, bevinden zich in de Gentse
Universiteitsbibliotheek. De eerste, aldus steeds Ada Deprez, is afkomstig van een zekere F. Palms, een geestelijke die klaarblijkelijk uit
Willems' geboortedorp Boechout afkomstig was en in het Groot Seminarie te Mechelen voor priester studeerde, de tweede is „van de jonge
Antwerps-Franse letterkundige Marten Jacob van der Maesen, die Willems nog niet zo lang had leren kennen en die zijn boezemvriend zou
worden ". Het zijn reaches van tijdgenoten die laten zien „ hoe verschillend van onze opvattingen de maatstaven voor de beoordeling van een
gedicht destijds waren, en hoe deze in feite nog volop wortelden in de
pseudo-classicistische ( detail- )kritiek en de onderlinge bewieroking " . De
derde brief ten slotte brengt de reactie van Willems op beide vorige
stukken. Hij getuigt tevens van de vertrouwdheid van de jonge auteur
„met de Noordnederlandse literaire produktie van de XVIIe en XVIHe eeuw " .
Nog in de Franse tijd waagt Willems zich ook aan enkele stukjes in
het Frans en brengt hij vertalingen van het Poeme de Fontenoy van Voltaire en van Les Muses van Perrault, dat laatste zelfs in twee versies. Dat
hij op de Gentse wedstrijd van 1812 „ den moed der fransche Legerschaaren " in mythologisch getooide alexandrijnen zou bezingen, zal
hem later niet in dank worden afgenomen, vooral als de trotse heerser
nog geen twee jaar later verslagen wordt en naar het eiland Elba wordt
verbannen. Deze gebeurtenis inspireert Willems tot een „ bespiegeling "
De Puyn-hoopen rondom Antwerpen uit 1814, n.a.v. de belegering
door de geallieerden van de door Cannot verdedigde stad, waarin een totaal andere toon wordt aangeslagen. In een noot verdedigt Willems er
zich tegen diegenen die hem verweten dat hij slechts twee jaar te voren
„ de lof van Napoleon zong " , door er op te wijzen dat het in zijn
Hymne ging om een opgelegd programma. Ook in zijn bekend antwoord aan priester Buelens uit 1821 zou hij schrijven : , Ik ben er fier
op, mijnheer in 1812, onder de vlaemschhaatende fransche bestiering,
een gouden Eerpenning te hebben verworven in de nederduytsche dichtkunst " en hij voegde daar toen nog aan toe „ zulks moge u en anderen bewyzen dat ik reeds toen moist Welke de Tael van myn Vaderland
,,
was
In datzelfde jaar 1814 — nog voor Waterloo — dicht hij een Ode op
de herstelling der Nederduytsche Tael door Willem I prins van
Oranje—Nassau.
Triomf! - onz' Nederduitsche tael
Is van het Fransche juk ontheven,
En zal, hoezeer den nyd ook smael'
Haer ouden luister doen herleven.
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Een jaar later — de uit Elba teruggekomen Napoleon is thans definitief
verslagen en Willem I is inmiddels Koning der Nederlanden geworden
— kan hij opnieuw juichen bij het „ wederkomen der door Vrankryk geroofde schilderstukken "
Triumph ! Antwerpen, juich, uw schoone schilderstukken
die Frankryks plonder-magt,
nu twintig jaar geleen, dierf van uw' Altaers rukken,
zyn eyndelyk weergebragt

met aan het slot de gevoelens van diepe dankbaarheid aan „den goeden koning die, door zyn staetsbeleyd die schilderschatten ons moist weder to doen geeven ".
Het gedicht verscheen samen met een viertal andere stukken onder de
titel Toejuiching der Leden van het Genootschap. Tot Nut der Jeugd:
aen d'Antwerpsche Maetschappy der Schoone konsten : by Gelegenheyd
van de wederkomst der, aen haer ontroofde, Schilder-Stukken van de
vermaerdste meesters der Nederlandsche School, en was ook als afzonderlijke publikatie beschikbaar. In 1942 nam G. Schmook het gedicht
in zijn geheel op in zijn uitvoerige studie Hoe Teun de Eyerboer in 1815
sprak tot de burgers van Antwerpen of het aandeel van de Rubensviering in de wording van het Vlaamse bewustzijn (pp. 153-156). Daar
wijst hij er tevens op dat Willems' blijspel Quinten Matsys, of wat doet
de Liefde niet in het openbaar werd opgevoerd op de dag zelf dat de
schilderijen uit Parijs naar Antwerpen werden teruggebracht.
Van dat jaar 1815 of verschijnt ook de Antwerpschen Almanach van
datzelfde genootschap Tot Nut der jeugd. Willems heeft er tot en met
de achtste en laatste jaargang een zeventigtal gedichten van uiteenlopende omvang in laten verschijnen, waaronder nogal moat vertalingen en
bewerkingen : uit het Frans, het Hoogduits, het Engels en het Latijn. Er
zijn vertalingen van Ranchin, Perrault, Parny en Millevoye ; Lessing, Blumauer, Schiller, Burger, Gessner en Holty ; Thomson, Gay en Milton ;
Catulus en Tibullus, o.m. diens volledige eerste elegie.
Onder de Nederlandse gedichten van een zekere omvang dienen
vermeld
de Ode op de herstelling der Nederduytsche Tael door Willem I. Prins
van Oranje-Nassau in 1814,
de vertelling De beloonde Eerlykheyd,
Over het nut der kunsten en weetenschappen,
het Grafschrift op den Generaal J.B. Van Merlen,
de vertelling De twee honden,
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Rubens. ode,
Den slaef zyner begeérten. Aen Elise,
Op het voortreflyk schilderstuk van Mynheer M. Van Brie, verbeeldende
de standvastigheyd van den Burgermeester vande Wee-, geduerende het
beleg van Leyden in 1574,
Het huwelyksheyl (fragment van een dichtstuk ),
De dieven, Gesprek tusschen A. en B.
en vender enkele gelegenheidsgedichten en een vijftal stukken in het
Frans.
Op door Willems ingezonden stukken kwam wel eens kritiek, zo bijv.
n.a.v. Het kusje van Philis. (Eene uytbreyding van Joannis Secundi Basium III) in de Almanach voor 1821, dat naar het oordeel van „ een
paer geestelyken " al te erotisch wend bevonden, zoals we in een brief
aan Wiselius dd. 26.10.1821 vernemen. Hoe dan ook, het jaar daarop
houdt de Antwerpsche Almanach op te verschijnen „en zal in het vervolg door een mooygedrukte Bundel mengelingen vervangen worden ",
aldus Willems aan zijn vriend Immerzeel ( 4) (14.5.1822 ). Pas op 5 februari 1825 verscheen dan als eerste en enige deel de Gedichten en verhandelingen van het Koninglyk Genootschap van Tad- en Dichtkunde
te Antwerpen met 19 gedichten van Willems waarvan er 17 in de vorige
nummers van de Almanach waren verschenen, aangevuld met de navolging der ode van Horatius, Donec grams eram tibi (III, 9 ), die in 1821
in de Bundel uitgegeven door de Koninklijke Maatschappij van Vaderlandsche Taal- en Letterkunde te Brugge was opgenomen ; en met
Vaina. (Een Indiaansch Gedicht), verschenen in de Nederlandsche
Muzen-Almanach voor 1825.
Tien jaar na Willems' overlijden bracht Prudens van Duyse te 'sGravenhage bij M. Nijhoff de editie van de Nalatenschap van J.F. IFillems. De bedoeling was de tekst te brengen van de dicht- en toneelstukken , met Inleiding, Bijdragen en Aenteekeningen " , zoals op het titelblad te lezen staat.
Een definitieve uitgave is het echter niet kunnen worden, niet zozeer
omdat Van Duyse nagelaten heeft zich grondig te documenteren en alle
teksten van Willems bijeen te brengen die binnen zijn bereik lagen,
maar omdat hij gemeend heeft de gedichten te moeten corrigeren of liever te moeten herschrijven, tot grote ergernis van Snellaert die in april
(4) Zie over Immerzeel thans ook de uitvoerige studie van B.P.M. Dongelmans
Johannes Immenzeel junior ( 1776-1841 ), Amstelveen, 1992.
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van datzelfde jaar 1856 een strenge recensie bracht, vrij spoedig gevolgd
door een reactie van Van Duyse (20 juli) en een antikritiek van Snellaert (november). Het zou ongetwijfeld verkeerd zijn Van Duyse van
een gebrek aan pieteit tegenover het oeuvre van zijn vriend en medestrijder te beschuldigen. Hij meende hiermee waarschijnlijk de „ dichter " Willems een dienst te bewijzen, maar die handelwijze maakt de
editie-Van Duyse qua tekstverzorging eenvoudigweg onbruikbaar en
aangezien de twee deeltjes bezorgd door Max Rooses in 1873 slechts een
keus uit het „Dicht- en prozawerk ", omgezet in de toen gangbare spelling De Vries en Te Winkel — en dus meer dan 120 jaar oud is —
wordt het stilaan tijd voor een editie van de gedichten die aan de huidige normen qua editietechniek beantwoordt.
Hierbij zal moeten uitgegaan worden van de autografen van Willems,
in de eerste plaats het reeds vermelde manuscript van de Gentse Universiteitsbibliotheek van de jeugdgedichten (hs. nr. 2722) en verder van
de tijdens het Leven van Willems gepubliceerde teksten zoals ze werden
bijeengebracht door Ada Deprez in haar Bibliografie opgenomen in het
tweede deel van de Algemene Inleiding bij haar geannoteerde teksteditie van de Brieven van, aan en over Jan Frans Willems 1793-1846
(Brugge 1965 ) meer bepaald de Afzonderlijke uitgaven van J.F. Willems, genummerd Al tot A*65 (pag. 370-408) en de Bijdragen van J.F.
Willems, gepubliceerd in Dagbladen, Tijdschriften, Bundels en Almanakken, genummerd van Cl tot C * 458 (pag. 419-493).
We besluiten deze korte bijdrage, die niet veel meer wil zijn dan een
eerste verkenning, met de beknopte inhoudsopgave van Willems' autograaf van de jeugdgedichten, waarbij wij dankbaar hebben gebruik gemaakt van de ongepubliceerde licentieverhandeling van de betreurde
Hilde van Elst, Het jeugdwerk (1807-1815) van Jan Frans Willems, uitgegeven, ingeleid en toegelicht ( Gent 1958-1959) die we, nu meer dan
36 jaar geleden, bij het begin van onze academische carriere de eer hadden te mogen begeleiden.
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Gent, Universiteitsbibliotheek, hs.nr. 2722. (5)
1.pp. 1-3: Hekel-dicht op den Maire en Municipaliteyt van Bouchout.
Myn Zangnimf! moet gy thans een' hekelschimptoon voeren ?... (44 verzen) 1807.
Voor het eerst in zijn geheel gepubliceerd als Bijlage I bij de bijdrage van Ada Deprez, Jan Frans Willems. Een bijdrage tot zijn biografie tot 1824, 1966, pp. 30-31;
zie aldaar ookp. 9, noot 19.
2.pp. 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 en 19: Den Slag van Fontenoi. naer de fransche heldvaerzen van Voltaire.
Hoe ! dierf den hek'laer eens zyn heldendichttrompetten... (138 verzen) 1809.
Naast zijn Nederlandse vertaling heeft Willems p. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 en 18 ook
de Franse tekst van Voltaire overgeschreven.
Een andere versie van deze tekst werd naar Gent, U.B. G 8360 in 1910 gepublid
ceer
onder de titel Jan Frans Willems' allereerste Nederlandschgedicht 1810 uitgegeven
en toegelicht door Jhr. Mr. N. de Pauw in VMA, 1910, pp. 901-911.
3. pp. 20-38: Den Scheldstroom. Eersten Zang [gevolgd door] Aenmerkingen op den
eersten zang (pp. 31-38) 1811.
Dengrooten Vondel heeft, op Zyn vergode Snaeren... (182 verzen) 1810.
Gepubliceerd als Bijlage II in bovenvermelde bijdrage van Ada Deprez, pp. 32-39;
zie aldaar ookp. 9, noot 19.
4.pp. 39-43: GeboOrte-Zang op Zyne Majesteyt Den Koning van Roomen Erfprins van.
het keyzerryk en de gelukkige Bevalling der keyzerinne van dezen Vorst VoOrgeVaLLen Den tWIntIgsten Der MaenD Meert.
Ille Deilm vitam accipiet, divisque videbit
Permixtos hervas & ipse videbitur illis
Pacatumque re et patriis virtutibus orbem.
Virg. ecloga IV 815-17
Hoe ! daer het Dichterchoor van dryderhande Volken... (64 verzen) 1811 p. 43 :
Nota: Het bovenstaende Dichtstukje is, by beOordeeling, in het Concours opgericht
in 1811. door M.M. Lucet & Ekard te Pas waerdig gekeurd om eene plaets te verdienen in de : hommages poetiques a leur MM. J J & RR sur la naissance du Roi de
Rome aldaer te vinden vol.1 f° : Bibliografie Cl.
5. p. 44: a Mademoiselle Charlotte ..... le jour de sa fete
Permets moi, qu'en ce jour,
En celebrant to fete,
Charlotte ! je t'apprete
L'hommage de l'Amour.
Entends, c'est mapriere

(5) Bij de inhoudsopgave van dit manuscript wordt telkens verwezen naar de bibliograife van en over J.F. Willems van A. Deprez in haar Algemen Inleiding II
van haarBrieven van, aan en over J.F. Willems 1793-1846 (Brugge, 1965 ) pp.
368-570. De tekst van de gedichten, die enkel in dit handschrift bewaard zijn,
wordt volledig afgedrukt.
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les voeux de l'Amitie ;
Mon coeur, qui est sincere,
les offre de moitie.
Le ciel te sokpropice !laissant couler tes jours
Dans le sein du Delice,
etprolongeant leur Cours
Sois heureuse sans cesse,
Mais, quelque fois, aussi,
ah!pense avec Tendresse

a
Ton meilleur Ami
1812

A la meme a son depart
Il faut donc se quitter, 6 mon aimable Arnie ?
voila le triste effet des chances de la Vie.
ah! j'etais trop heureux en possedant ton Coeur.
que ton absence va me couter de douleur!
n'oublie point, charlotte ! en me restant fidele,
MonCoeur, mon tendre Amour et l'ardeur mutuelle
de cet heureux penchant, qui, jusque dans ce jour,
nousunissaient tous deux, par les liens d'Amour!
promets moi de m'aimer toujours avec tendresse !
t'aimerai sans cesse
et je te cherirai,
je
que ton Coeur soit le meme, a ton heureux retour,
Le mien tegardera Son eternel Amour.

6.p. 45 :

1812.

7. p. 47
De Zanggodinnen
naer het fransche van Perrault
De staetge Calliope in ernstig' heldendichten
zingt daeden die weleer de halve goon verrichten
D'onzydge Clio in haere aertsgeschiednisblaen
vereeuwigt d'eerglans van des stervlings heldendaen
de tedre Erato tragt, in zoeterer verhaelen,
en minnehandel van verliefden aftemaelen ;
d
De Schalke Thalia count uyt in vrolykheen,Vermaekt den Schouwburg met haer' geestige invalreen
D'ernsthafte Melpomeen stelt opt'toneel, t'vermoOgen
der dood, die kroon en troon omverreworpt, voOr oogen ;
De rappe Terpsicore ist die voOr t' danssen Staet,
den maetslag regelt en de passen gadeslaet
De boersche Euterpe doet, in Lindenschaeuw gezeten,
door haer Schalmey het Bosch zyn' zangeren vergeten
Geleerde Polymnie, in haeren Lettervlyd,
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heeft aen verscheyde Stof haer Lierzang toegewyd;
en wyze Urania kan in de hemelzwerken,
nauws haer bespiegeling en stoute vlugt, beperken.
1812
Na de Nederlandse vertaling heeft Willems p. 46 ook de Franse tekst van Perraultlt
overgeschreven.
Een andere versie van deze vertaling p. 75
en de daarFri
8. pp. 48-54 HYMNS aan het Vaderland Over den Veldslag van Friedland
äpgevolgde Vrede van Tilsit Dichtstuk at den eersten prys heat behaald in het
groot Concours der maatschappy van Rhetorica binnen Gend den 27 juli 1812
Mijn Zangster! zing den moed der fransche Legerscharen L.. (100 verzen) 1812
Bibliografie Al en C2
pp.
55-56 Dankzegging Aan de maatschappy van Rhetorica binnen Gend op het
9.
ontfangen van den gouden eerpenning
Duld, '6 geleerde Rey! opregte kunstmeceenen! - ... (4 strofen van 6 verzen 1812
Gepubliceerd door A. van Elslander, Jan Frans Willems (1793-1846) voorzitter van
de Fonteine (1842-1846) in Jaarboek van De Fonteine, 1946-'47, III-IV, 1948, p.
hi van De Fon 123 naar een inmiddels niet teruggevonden manuscript uit het archief
.
teine.
10.p. 57 Op de Vraeg: hoe zyt gy poeet geworden ?
k'las Sapho en Homeer; lelas Naso, Martialis,... (12 verzen) 1813
Bibliografie C 19
10 bis (p. 57 bis) Inpromptu, [op een afzonderlijk blad]
De Poezy, myn' vriend! - dien gloed, dat blaekend vuer , (.. .4 verzen)
gepubliceerd door A. Deprez, Jan Frans Willems. Een bijdrage tot zijn biografie
tot 1824, 1966, p. 14 noot 40
Het stuk is van M.J. V[ard deri M[aesen]
11.p. 58 Hommage a Monsieur Bergmann
le jour de son anniversaire
28 febrier 1813.
Lorsque dans ce beau jour, qui vous donna naissance,
tout vous offre un Tribut de sa Reconnaissance,
veuillez, parmi les voeux dont vous etes comble,
illez entendre aussi la voix de l'amitie.
veu
je n'entreprendrai point, par un Zele blamable,
de louer les vertus qui vous rendent aimable.
je pourrai vous parler de Coeurs reconnaissants,
Mais vote probite ne souffre point d'encens.
Chacun dans ces instants de commune allegresse,
Vous a renouvelle son amour, sa tendresse ;
Voyez tout Concourir, Monsieur, pour vous feter.
Jose m'y jo
j
i ndre aussi et vous feliciter.
Si les destins longtems sont a nos voeux propices,
vos 'ours dans le sein des delices.
vous
pas s
Mais, que le ciel aussi Vous comblant de bonheur,
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vous donne les vertusqui ornent votre Coeur!
Voila les voeux, Monsieur! d'une epouse cherie,
d'un ami - et de Ceuxqui vous doivent la vie.
Daignez donc agreer en ce jour fortune
L'hommage de nos Coeurs, et de mon Amitie. 1813
Hetgedicht wordt vermeld door Ada Deprez, op. cit. p.15. noot 45.
12.p. 59 Prologue aux Spectateurs,
d'unepiece de Theatre intitulee : Les deux Rivaux sans le savoir ou Ruse Contre
Rusepar Mr. Vandermaesen, represente par la Societe Litteraire d'Anvers en decembre 1813.
Le nobre but, Messieurs ! d'être utile en riant,
fut lepremier motif de notre Amusement.
C' est sur le voeu d'instruire et le desir de l' titre
que Sont fondes nos jeux, et qui les firent naitre.
Inspire, parmi nous, par ce meme moteur,
e
de lapiece Suivante un jeun
homme est l'auteur.
Vous verez dequels traits it y depeint la ruse
que l' amour fait Commettre, et que lui seul excuse.
Le titre en est : les deux rivaux sans le savoir.
et, quand aux faits, Messieurs, je crois..., qu'il faut les voir
1813
Vermeld door Ada Deprez, op.cit. p. 19, noot 66
13. p. 60 Celui qui met un frein a la fureur des flots,
sait aussi des mechants arreter les complots.
Racine. Athalie acre I.

Hy die de baeren en hunn' woede alleen kan brydlen,
kan ook den aenslag van veraderen verydlen.

Hy die de woede van de Golven kan bedwingen
weerhoud den aenslag ook van Samenspannelingen.

Hy die der golven woede alleen beteuglen kan,
Slut ook het opzet van der boozen eedgespan.
1813

14

Epigramme
Quelle est ladifference entre un Apothicaire
et un Notaire ?
Que l'un metpardevant et l'autre par derriere.
1813
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Bibliografie C 27 met titel „Jeu-de-mots"
15. p. 61 Den Vrek.
Wat zegt gy, vyftig francs, Mynheer?!... (9 verzen) 1814.
Bibliografie C 8.
16. p. 63 Den verdronken Vrek
Een vrek viel in een vloed, die diep... (6 verzen) 1814..
Bibliografie C 18 (Duitse tekst van Blumauer p. 62).
17. p. 63 Eenen nieuwen balzem.
Van oudher balzemt men de vorstelyke Dooden,... (6 verzen) 1814
Bibliografie C22 (Duitse tekst p. 62)
18. p. 65 Den Dagenraed
De nagtgoddin, beschaemd, wykt uyt des Stervlings oogen •; ... (18 verzen) 1814
Bibliografie C 20 (Engels sonnet p. 64).
19. p. 66 Den Leeuw en den Vos.
Eene Fabel
Den vos
Heer Leeuw! den Ezel spreekt van U niet goed... (4 verzen) 1814.
Bibliografie C 10
20. p. 67 Laetste woOrden van eenen Stervenden
K' en ter wereld naekt geboren,... (4 verzen) 1814
Bibliografie C 23 (Duitse tekst [nach dem FranzOsischen] van Lehmann p. 67 boven
die van Willems)
21.p. 69 en 71 Cupido Cyffermeester
Den Minnegod, die kunst'naer is,... (30 verzen) 1814
Bibliografie C9 (Duitse tekst van Blumauer p. 68 en 70)
22. p. 72-74 De beloonde Eerlykheyd
vertelling
Eens op een Dorp, niet wyd van bier... (47 verzen) 1814.
Bibliografie C 16
23. p. 75 De Zang-godinnen
naer het fransche van Perrault
De here CallioOp, in ernstig' heldendichten,... (18 verzen) 1814.
Bibliografie C 21 Vide fol. 47.
24.6 Iris.
J'aimais labelle Iris, mais sans en etre aime;... (5 verzen 1814.
Bibliografie C 25
25. p. 76 Hoogmoed
Dat Frits met my niet gaet, zyt gy daer van verslaegen? dit komt om dat zyn kleed het myn niet kan verdraegen. 1814
Bibliografie C 7
26.pp. 79-81. De Lente
Turksche Idille
Hoor Philomela 's Lied. Het lieflyk jaergety... (6 strofen van 9 verzen).
Uyt het turksche van Mesihi door Jones in het latijn vertaeld en to vinden in mijn
Poeseos Asiaticae Capit. XI. p. 222-227. Edit. Lips. 1814
Bibliografie C 17 en 90.
27. pp. 82-83. Den menschlievenden Cosak
Als de Russische troupen van den Berg St Gothard int' jaer 1799 door
het maderaneesche Dal voortdrongen
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stele hun de franschen, aen den boord eens Schrikkelyken afgronds,
eenen nog schrikkelykeren wederstand, teen.
Drymael moesten de Cosakken, die van hunne peerden
waeren afgekomen en met sabel en piek aengrepen, te
-rug wyken. Eyndelyk overweldigde zy hunne tegenstrevers,
hiewenze neder of stortten ze in de gruwzame die tens.
Onder deezen bloedigen arbeyd wierd het avond ; er wierd
halte gemaekt en de Cosakken zogten, onder de overhan "
„ gende rotzen, zig tot den opvolgenden morgen zoo
veel gemak te verschaffen, als het hun daer mogelyk was.
Welhaest dekte eenen Stillen & helderen nacht de wyde woestyn
met haeren Sluyer ; alle gerugt zweeg • men hoorde niets
dan de, in de verte zig toeroepende, vedetten. Eyndelyk
verneemt eenen Cosak eenig Stil gewemel, t' geen uyt
den afgrond scheen omhoogtestygen. Hy naderd zig het
t dog krygt geen antwoord alhoewel het
zelve, roep,
echter niet ophoud van jammeren. Zonder veel bedenkens
vangt hy, met gevaer zyns eygen levens, aen, benedenwaerds
afteklaferen, klimt van t' een stuk rots op t'ander, komt
hetgerugt nader en vind eyndelyk, ter die to van meer
dan twee honderd voeten, eenen 'on en franschen officier, dien
gewond zynde, was neergestort. om zig door woOrden te
doen verstaen was onmogelyk ; ook hield dit den bewooner
des Dnieper-oevers niet op, maer hy tragt veeleer
den lydenden opterichten • deezen echter is door den val
zoodanig gekneust geworden, dat hy zig niet te been kan
houden. Den braven Cosak weer raed. hy ontmaekt zig van
zynen lyfriem, het' er den franschman mede aen zynen rug vast
en begint de moeyelyke terugryze. nog maer weynig schreden
gedaen hebbende, schiet eenen steen , op de welken hy zig steu"
>> nen wilde, onder zyne voeten we en stort hem met zynen last
eenen merkelyken afstand te rug. nu heeft hy zig eene
smertelyke wond op een scherp stuk rots, aen zyn been
gevallen ; dog ook dit vermogt niet zynen menschlievenden iver
in iets te stremmen. hy heft zig weer op, stygt met verdobbelde
voOrzigtigheyd naer boven, en geraekt ten laesten gelukkig, maer
naer oniiytsprekelyke moeyte en pynen, aen den bovenrand des
afgronds, alwaer zy be de oogenblikkelyk verzorgt wierden en
in weynig tyds tenvollen genazen.
naer het hoogduytsch
1814
28.p. 8 Wees getroost in 't Zwaerste Lyden... (8 verzen naer het hoogduitsch von
Schiller) 1814.
Bibliografie C 13 en 100 (Duitse tekst van Schiller p. 84
29. p. 85 Uytnooding
Wees tog myn gast eens, vriend Andre !
reeds bidde ik u dit honderdmalen.
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k' verzoek u breng uw eenen me,
dan moetgy slegs den wyn betaelen
naer het hoogduytsch van Burger
1814.
Bibliografie C 14 (Duitse tekst van Barger p. 84)
30. p. 87 Den eersten Me
Den eersten dag der maend van Mey... (8 verzen) naer t'fransch von Ranchin 1814
Bibliografie C 1 (Franse tekst van Ranchin en Duitse tekst van Hagedorn p. 86
31. p. 87 Aen Daphne
K'zweer u, myn Daphne! myn geliefde hertsvriendin!... (4 verzen) 1814.
Bibliografie C 12
32. p. 88 De verandering
Ik hoor' u met verwondring spreeken... (8 verzen (naer het fransch) 1814.
Bibliografie C 11
33. pp. 89-97 De Puyn-hoopen rondom Antwerpen of Bespiegeling op het voorledene
'T verwoest Europa krygt zyn' ouden luster weder;... (120 verzen)
1814
Bibliografie A2 en 3
34. p. 99 Aen M. **
'T verheugd my zeer, myn' vriend! dat gy een Dichter zyt:
Maer zyt gy anders niet? = wel neen! = e:, dat is spyt.
naer t' hoogduytsch van Lessing
1814

Bibliografie C 5 (Duitse tekst van Lessing p. 98)
cf. Antwerpse Almanach van Nut en Vermaak... 1815, p. 22
35.p. 99 Le Poete
Monsieur est donc Poete? = oui = ah! j'en suis charme!
Monsieur n'est rien de plus? = mais non! = Yen suis facile.
1814
Antwerpse Almanach van Nut en Vermaak... 1815, p. 31
Bibliografie C 26
36. p. 99 Aen eenen vrek

Ik u beneyden? - Dwaes! vergaeder', schraepe en erf!Wees ryk - gebruik doch niets, laet alles hier, en sterf!
naer t' hoogduytsch van den Zelven
1814.
cf. Antwerpse Almanch van Nut en Vermaak... 1816, p. 31
Bibliografie C 36 (Duitse tekst van Lessing p. 98)
37. p. 99 Den hekeldichter
Men zegt dat meester Plomp Satiren op my schryft:
Doch noemt men schryven 't geen dat ongeleezen blyft?
r t hoogduytsch van denzelven
nae
1814
Bibliografie C6 (Duitse tekst van Lessing p. 98)
cf. Antwerpse Almanak van Nut en Vermaak 1815, p. 22
38. pp. 100-103 Ode op de herstelling der nederduytsche Tael
binnen de Nederlanden door Willem I Prins van Oranje Nassau in 1814
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Triumph !... onz' Nederduytsche Tael... (11 strofen van 4 verzen) 1814.
Bibliografie C 4
39. (p. 104 Aen Zekeren Dichter
Laestgal ik aen een' vriend,... (16 verzen 1815.
Bibliografie C 33
40.(p. 105) Vers anacreontiques
J'ai fort longtems doute... (17 verzen) 1815 .
Bibliografie C 40
41.(p. 106 Jets over Mevrouw Catalani een Extempore
Vriend ! hebtgy haer gaen hooren ?
= Wie ?
= Catalani
= ja.

= kon u haer' zang bekooren ?
= neen; want gy weet, 'k versta
geen Musikaele din
nog ken my niet in 't Zingen.
= Wel hoe ! en zyt gy niet beschaemd
Van dit te zeggen ? Neen! gy hebt nog hen nog ooren!
het waer voor Ugeen vreugd zoo ge in den hemel kwaemd,
Want nauwelyks by d'englenkooren
Zoudgy iets beters hooren.
1815

42.(p. 107) Aen mynen Barbier extempore
Uw' winst is klyn. Den baerd kan tot geen voordeel strekken.
Ik raede u dus, myn vriend ! leert ook het tanden trekken *
1815

* id est : op eene slimme weyze aen geld te geraken
Bibliografie C 31 en 41
43.(p. 107) Wensch
Den eenen wenscht om dit den andren wenscht om dat;
Voor my,
ik wensche maer dat 'k niets te wenschen had.
1815.

Bibliografie C 32
44.(p. 108) Aen de hollandsche Tooneelisten onder
Directie vand W Majofski
Heeft ooyt d'Antwerpenaer iets roemenswaerds, gehuldigd,
hy is aen uwe kunde een dubbele eer verschuldigd,
Dewyl hy tevens daer hy uw bekwaemheyd eert
Zyn eyge moedertael eerst na den eysch waerdeerd.
Die tael, die hy, als Belg, zal, wilt en moet beminnen
kon door uw Treurtooneel zyn Liefde weer herwinnen.
gy toonde hem die tael in haer voOrtrefflykheyd,
dus word u ook zyn dank, pligtmatig toegewyd.
Kamphuysen,
Majofski. men moet vooral u looven!
met Rombach, Adams, Hulst, spreeft 'alien lof te booven
uw kundigheyd is meer dan kunst, zy is natuer.
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Dit hebtge op 't heerelyks bewezen in dit uer.
Te regt behoore u dan de hulde die we u geeven!
uw naemen zullen steeds in onze harten leeven,
zoo lang als Neerlands roem in vollen luyster schyn,
Zoo lang als Bel en en Bataven broeders zyn!
1815.
45.p. 109 Aen De Zelve
Antwerpen mint de kunst dus moet zy d'uwe pryzen
Dus moetze aen uw' verdienste eenglanschryke Eer bewyzen
Dees hulde komt U toe door meer dan Billykheyd
Pligtmaetig word zy U door Bel en toegewyd!
Kamphuysen! gy vooral verdient te zyn gehuldigd
Majofski, Adams, Hu1st, ook u zyn wy verschuldigd!
en U, 6 Rombach! die, voOr alles even goed
in alle Rollen u om 't meestbewondren doet!
Wat Dichter is in staet om u na eysch, te looven ?
Gy alien streeft te verre en Lof en dank te boven.
hoe hebtge op heden, door uw Treurspel ons verrukt!
Wat zoete traenen hebtge onze oogen niet ontrukt!
het oor is aen uw Tael, t'oog aen uw spel gekluysterd.
Zelfs die u niet verstaet bewonderd u en luysterd.
Dit is degrootste blyk van uwe uytmuntenheyd.
Gaet voort ! Staeft Neerlands roem ! Streeft na d'onstervlykheyd
en neemt de Dankhulde aen die u de Bel en geeven!
Uw kundigheyd zal steeds in ons geheugen leeven
Zoolang d'antwerpenaer, der Batavieren vrind,
zyn eygen moedertael en t'vaderland bemind
1815.
46.p. 110 Grafschrift op den Generael J.B. Van Merlen gesneuveld in den veldslag van
18 juni 1815.
Hier ligt Van Merlen, die voOr Vorst en Vaderland,... (16 verzen) 1815
Bibliografie A 5 en C 34
47.p. 111 Beminnen en niet meer beminnen.
Beminnen is een schoone Zaek,... (8 verzen na t'fransch van Parny 1815.
Bibliografie C 35 (Franse tekst van Parny p. 111)
48.p. 112 Grafschrift op Zekeren Wysgeer
Hier lit een Zekeren wysgeer onder,... (9 verzen na 't fransch van Parny 1815.
Bibliografie C 37 (Franse tekst van Parny, Epitaphe, p. 112)
49. p. 113 Onderscheyd tusschen Beminnen en Geerne zien.
Aen Phillis
Ik heb een' Croesus-ryke vrind,... (9 verzen)
Bibliografie C 38
50. p. 113 Anders, aen de Zelve
Egle' ziet Damon geern, want elk moet voOr hem zwigten... (4 verzen)
1815.
Bibliografie C 39
51.pp. 114-121, Aen Antwerpen
op het wederkomen der door Vrankryk geroofde Schilderstukken.
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Triumph! Antwerpen! juych! uw schoone schilderstukken (26 strofen van 4 verzen) 1815
Bibliografie C 3
52. p. 122-125 Hulde-Veerzen voor den Lof Weerden Hoofd-man Van Den berghe
Pastor tot Boechout, op deszelfs vijf-en-twintig-jaerig Jubel-feest, gehouden door
de Caeciliaenen der zelvegemeynte op 22 9bre 1815
EerWeerden pastor, wil op deezen dag gedoogen,... (57 verzen) 1815
53. p. 126 Stances sur le dessein dedie par Camberlain a 1'Etre Supreme.
Du Dieu, du Createur de ce vaste univers !... (12 verzen)

DE „DUDE VLAEMSCHE LIEDEREN " VAN JAN
FRANS WILLEMS IN HUN CULTUURHISTORISCHE CONTEXT
door
Stefaan TOP

In haar proefschrift, waarin de relatie MUndlichkeit-Schriftlichkeit gerelateerd wordt aan de onderlinge afhankelijkheid van de individuele
poezie en het collectieve lied, stelt Waltraud Linder-Beroud het volgende : „Die Volksliedbewegung des spaten 18. Jahrhunderts geht auf
die „Entdeckung" der unteren Volksschichten und ihrer Kultur Burch
junge Angehorige gebildeter Kreise zuriick, die wiederum entscheidende
Impulse aus der volkspidagogzIrchenBewegung der Aufklarung empfingen. Das Bestreben, die mfindliche Kultur eines noch „unverbildeten" ,
d.h. des Lesens und Schreibens unkundigen Volkes zu „retten" und
zu „bewahren" , ist ausschlaggebend fur die Friihzeit der Volksliedforschung" (1).
Het begrip „ volkslied " komt van Johann Gottfried Herder, die het
in 1773 voor de eerste keer gebruikte. Onder „ volkslied " verstaat Herder aanvankelijk het liedgoed van Wilde volkeren, d.w.z. liederen die
uitdrukking zijn van het ongerepte. Later denkt Herder aan liederen die
komen uit de onderste lagen van beschaafde volkeren Wier naleve aard
zich daarin weerspiegelt. Tenslotte bedoelt hij volkse kunstliederen die
een nabootsing zijn van de taal en de inhoud van de volksliteratuur.
In de Romantiek ontstonden Ban de ambivalente begrippen „ Kunstdichtung " en „ Volksdichtung " met de volgende interpretatie : het
kunstgedicht heeft een welbepaalde maker (dichter), terwijl het yolksgedicht in het yolk zelf ontstaat. Dit leidde tot verwarring m.b.t. het
volkslied, en wel zo : het volkslied zou uit zichzelf ontstaan en in de
schoot van het yolk tot leven komen. Volksliederen zijn aldus collectief
goed (gemeenschapsgoed) en uitdrukking van algemeen menselijke ervaringen, verzuchtingen, frustraties en verwachtingen.

(1 ) W. Linder-Beroud, Von der Miindlichkeit zur Schrzftlichkeit? Untersuchungen zur Interdependenz von Individualdichtung und Kollektivlied. Frankfurt MainBern-New York-Paris 1989, p. 15 (Artes Populares. Studia ethnographica et folkloristica, 18 ).
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In ons chronologisch overzicht van de aandacht voor en het verzamelen van uitingen van vokale volkscultuur beginnen we met het baanbrekende werk van Thomas Percy ( 1729-1811 ), die in 1765 zijn Reliques
of Ancient English Poetry publiceerde. In het woord vooraf besteedt hij
aandacht aan het waarom van deze selectie „old heroic ballads, songs,
and other pieces of our earlier poets, together with some few of later
date" (2) en we citeren : „Accordingly such specimens of ancient poetry have been selected, as either .chew the gradation of our language, exhibit the progress of popular opinions, display the peculiar manners and
customs of former ages, or throw light on our earlier classical
poets" (3). Voor Percy is het evident dat deze literaire treaties een uitzonderlijke en intrinsieke culturele waarde bezitten. Ze spiegelen immers een interessante linguistische realiteit weer. Bovendien zijn ze waardevol voor de mentaliteitshistoricus en de volkskundige. Rekening houdend met de historische context waarin dit cultuurgoed samen werd gebracht en geannoteerd, stelt Percy het volgende : „In a polished age,
like the present, I am sensible that many of these refiques of antiquity
will require great allowances to be made for them. Yet have they, for
the most part, a pleasing simplicity, and many artless graces, which in
the opinion of no mean critics have been thought to compensate for the
want of higher beauties, and, if they do not dazzle the imagination, are
frequently found to interest the heart" (4).
De drie volumes bevatten elk drie boeken. Niet toevallig is het eerste
boek gewijd aan liederen met een of andere historische kern ( o.m. nr.
8 over Robin Hood), twaalf in totaal. Boek twee telt achttien nummers,
die alle illustreren hoe W. Shakespeare in zijn tijd reeds het principe van
de intertextualiteit heeft toegepast. De zeventien teksten van boek drie
hebben een gevarieerde inhoud : sommige verwijzen naar de klassieke
oudheid, andere zijn vertalingen uit het Spaans. De drie boeken van volume twee tellen respectievelijk 17, 27 en 26 teksten, die onder meer
handelen over Mary Ambree ( ze speelde een belangrijke rol tijdens het
beleg van Gent door Alexander Farnese in 1584; boek 2, lied nr. 19)

(2) Dit is de ondertitel van zijn verzameling.
(3) T. Percy, Reliques of Ancient Poetry, consisting of old heroic ballads, songs
and other pieces of our earlier poets, together with some few of later date, edited
with a general introduction, additional prefaces, notes, glossary, etc. by Henry B.
Wheatley, in three volumes. London 1889, vol. 1, p. 8.
(4) Ibidem.
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en de Wandelende Jood ( boek 3, lied nr. 3 ). In volume drie, boek een
komen gedichten over Koning Arthur aan bod ; in boek drie gaat de
aandacht onder meer naar de geboorte van de Hl. Joris en zijn strijd met
de draak (nrs. 1 en 2 ), naar de lotgevallen van Penelope (nr. 10) en van
Valentijn en Ourson (nr. 11).
Dit kort overzicht illustreert de inhoudelijke variatie van Percy's verzameling, die volgens de regels van de toenmalige kunst tot stand is gekomen. Bij elk lied geeft Percy een toelichting over de bron en het eigenlijke lied. Hij signaleert tevens of er al dan niet tekstwijzigingen werden aangebracht. Als typevoorbeeld vermelden we de oude ballade „Sir
Cauline " (vol. 1, boek 1, nr. 4 ), waarvan de tekst, aldus Percy, in het
manuscript al zeer corrupt was, vermoedelijk als gevolg van slechte transcriptie. In een aanvullende noot meldt Percy dat hij strofen bijgevoegd
heeft. Exacte informatie hieromtrent ontbreekt evenwel (5 ), maar dit
uitzoeken gebeurt door H.B. Wheatley in zijn editie van 1889 (6).
Het staat vast dat Percy's Reliques of Ancient English Poetry succes
hebben gekend, en zowel op de Engelse als op de Duitse Romantiek van
grote invloed zijn geweest. Wat dit laatste betreft, vermelden we Johann
Gottfried Herder ( 1744-1803 ), die met zijn Stimmen der Volker (7)
„kein literari sches Interesse (...) sondern ein nationales und vakergeschichtliches (beoogde). Er wollte den Deutschen etwas wie Percys
V olkslieder geben, damit sie ihre Eigenart entdeckten und als Nation
zwischen den andern Nationen zur Geltung kamen" (8). Dit is althans
de mening van C. Brouwer. Herder daarentegen stelt in zijn voorwoord
dat hij geen Percy wou zijn, vandaar dat hij in de eerste plaats op zoek

(5) In de Moderne encyclopedie der wereldliteratuur, deel VI, Gent 1970 merkt
W. van Maanen op p. 433 in dit vet and het volgende op : „Er is hem (Percy)
weleens verweten dat hij te veel eigendunkelijke veranderingen en vereenvoudigingen in de oude teksten heeft aangebracht. Door dit te doen heeft hij echter een
mime kring van lezers en bewonderaars kunnen ere en ".
(6) Zie noot.
(7) Stimmen der Vaker in Lae e. Gesammelt, geordnet, zum Theil abersetzt
durch Johann Gottfried von Herder. Neu herausgegeben durch Johann von Mailer. Tubingen 1807. De oorspronkelijke uitgave was : J.G. Herder, Volkslieder. Erstet Theil. Leipzig 1778 ; idem, Volkslieder nebst untermischten Stficken. Zweiter
Theil. Leipzig 1779.
(8) C. Brouwer, Das Volkslied in Deutschland, Frankreich, Belgien und Holland. Untersuchungen fiber die Auffassung des Begriffes; fiber die traditionellen
Zeilen, die Zahlen-, Blumen- und Farbensymbolik. Groningen-den Haag 1930,
p. 14.
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gaat naar vreemd liedgoed, dat bij hem bijzondere emoties oproept.
Zijn Stimmen der Volker bevatten dan ook vooral vertaalde liederen, die
hij in zes boeken heeft samengebracht. Boek een telt 24 liederen afkomstig uit het hoge noorden (o.m. Lapland, Estland, Litauen ). Het
tweede boek bevat 38 nummers : liederen uit het zuiden (Griekenland,
Italie, Sicilie, Spanje, Frankrijk). In het derde boek zijn 51 teksten opgenomen uit Engeland en Schotland en ontleend aan Macpherson, Ossian, Shakespeare. 14 liederen uit Noorwegen (skaldenpoezie, Snorri,
e.a. ) en Denemarken vormen de inhoud van het vierde boek. 34 Duitse
teksten (Duitsland, Zwitserland, Bohemen, Karinthie ) zijn samengebracht in boek vijf. In het zesde boek vinden we 12 „Lieder der Wilden " (Madagascar en Peru). De hele verzameling telt aldus 173 teksten
van heel verschillende thematiek, genre (9) en herkomst. Wat het
vijfde boek betreft, komen een aantal teksten uit de mondelinge overlevering ( 1 9. Bij „ Abendlied " (nr. 26 ) merkt Herder op : „Das Lied
ist nicht der Zahl wegen hergesetzt, sondern einen Wink zu geben, welches Inhalts die besten Volkslieder sein und bleiben werden. Das Gesangbuch ist die Bibel des Volks, .rein Trost und seine beste Erholung" .
Dit citaat illustreert enigszins Herders visie op die liederen, die hij
met zijn verzameling onder de aandacht wil brengen in de hoop dat ze
opnieuw gezongen worden. Hoewel de term „ Volkslieder " hier valt,
merken we op dat Herder dit begrip — zoals reeds vastgesteld — niet
eenduidig heeft gedefinieerd. Wel heeft hij verschillende elementen
aangereikt, die theoretics later hebben overgenomen en uitgediept (11).
De bekendste liederenverzameling uit de Romantiek is wellicht het
driedelige werk Des Knaben Wunderhorn. Alte deutsche Lieder (12),
samengesteld door Ludwig Achim von Arnim (1781-1831) en Clemens
Brentano (1778-1842 ). Zij hebben geput uit heel verschillende bronnen
(liedboeken, vliegende bladen, volksalmanakken, mondelinge traditie),
maar ze hebben ook veel materiaal ontvangen, onder meer van de ge-

(9) Onder de Duitse teksten (boek 5) bevinden zich ook reeksen spreekwoorden (nrs. 27 en 28).
(10) Namelijk de nummers 5, 6 en 10. Nummer 5 „Das Lied vom jungen Grafen " komt uit de Elzas en is verwant met „ Ic stout op hooghe berghen " van Willems: nr. 56 (p. 145-148).
(11) Het betreft onder meer de begrippen yolk; inhoud, ontstaan, zingbaarheid, Stijl, vorm van liederen; mondelinge overlevering; waarde van gedrukte
bronnen ; het „ zersingen", enz. Zie Brouwer, o. c. , p. 14.
(12) Heidelberg-Frankfurt 1806-1808.
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broeders Jakob ( 1785-1863 ) en Wilhelm Grimm ( 1786-1859 ), wier
naam evenwel nergens vermeld wordt ( 13 ). Dit is vermoedelijk een
eerste reden waarom de Grimms niet hoog opliepen met deze verzameling. Wat hun nog het minst zinde, was de nonchalante manier waarop
Arnim en Brentano met de beschikbare teksten waren omgesprongen.
Hun oppoetsen en stiliseren van het liedgoed beantwoordde geenszins
aan de wetenschappelijke ernst waarmee de Grimms met oude teksten
pleegden om to gaan ("). Hier botsen duidelijk twee concepten, namelijk een literair en een wetenschappelijk. Nochtans waren de Grimms
ook overtuigde romantici, die evenals de gebroeders August Wilhelm.
(1767-1845) en Friedrich (1772-1829) von Schlegel ervan overtuigd waren dat volksliederen als natuurprodukten ontstonden en evolueerden.
W. Grimm formuleerde het als volgt : „ das Volkslied dichtet sichselbst

und springt alr Bliite aus der Tat hervor" (15).
De bekendheid van de Grimms berust . hoofdzakelijk op het verzamelen en publiceren van volksverhalen ( 1 9. Nochtans moeten we in ons
overzicht ook melding maken van hun activiteiten op het gebied van de
liedstudie, die zich situeert van 1806-1815 en vrij veel geografische entiteiten bestrijkt ("). Vooral de Vlaams-Nederlandse inbreng interesseert ons, omdat die wellicht een concreet Licht werpt op de invloed van
de Grimms op Jan Frans Willems, die met de twee geleerde germanisten
gecorrespondeerd heeft M. Het aantal teksten en verwijzingen naar
(13)C. Oberfeld en L. Denecke, 'Die Briider Grimm als Volksliedsammler', in:
Briider Grimm Volksli eder. Aus der Handschriftensammlung der Universitatsbibliothek Marburg herausgegeben von C. Oberfeld, P. Assion, L. Denecke, L. ROhrich
and H. R011eke. 1 Textband. Marburg 1985, p. IX-XIX.
(14)In dit verband refereren we aan hun bekende „ Circularbrief" die ze in
1815 vanuit Wenen rondstuurden. Een afdruk daarvan hebben Oberfeld en Denecke, o.c., p. XII-XIII, opgenomen.
(15)Brouwer, o.c., p. 18.
(16)Internationale waardering genieten hun Kinder- undHausmarchen (Berlin
1812-1815, 2 vol. ) en hun Deutsche Sagen (Berlin 1816-1818, 2 vol. ).
(17)De verzameling bevat liederen uit o.m. Duitsland, Oostenrijk, Zweden,
Denemarken, Frankrijk, Spanje, Italie, Belgie (Vlaanderen), Nederland, GrootBrittannie, Finland, Estland en van andere Slavische volkeren.
(18)Zie J. Bols, Brieven aan Jan Frans Willems. Gent 1909, p. 499-500 en A.
Deprez, Brieven van, aan en overJan Frans Willems 1793-1846. Algemene inleiding I. Brugge 1965, p. 234 (nr. 852), 236 (nr. 884), 237 (nr. 922), 239 (nr.
965), 241 (nr. 1009), 245 (nr. 1076), 248 (nr. 1147), 251 (nr. 1204), 254 (nr.
1288), 255 (nr. 1300, 1312), 256 (nr. 1320), 261 (nr. 1430), 263 (nr. 1472), 268
(nr. 1582), 269 (nr. 1605), 274 (nr. 1710), 279 (nr. 1806), 288 (nr. 1986), 294
(nr. 2128), 297 (nr. 2191).
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nederlandstalige liederen is niet onaardig, namelijk 53 ("). Van de
meeste referenties hebben we de bron weer kunnen vinden. Hiervan komen er 11 voor in de verzameling van Willems. Het betreft de nrs. 19
(variant : Naer Oostland wil ik varen) (38) = Grimm 1 : 276, Grimm
2 : 215-216 ; 33 (72-76) = Grimm 1: 276, Grimm 2 : 228 ; 50
(123-125) = Grimm 1 : 276, Grimm 2 : 229 ; 73 (188-190) = Grimm
1: 276, Grimm 2 : 218-219, 225 ; 75 (191-192) = Grimm 1: 276,
Grimm 2 : 231; 79 (variant : Het meisje al over de vallebrug reed) (200)
= Grimm 1: 275, Grimm 2 : 210-211; 88 ( 215-216 ) = Grimm 1:
276, Grimm 2 : 230-231 ; 90 (219-220) = Grimm 1 : 276, Grimm 2
213-214; 110 (263-264) = Grimm 1: 275, Grimm 2: 209; 202 (437)
= Grimm 1: 275, Grimm 2 : 210 ; 230 (480-482) = Grimm 1:
277-279, Grimm 2 : 233-234. Volledigheidshalve vermelden we dat het
hier steeds gaat om Noordnederlandse liedboekjes.
Een andere belangrijke Nederlandse bron, waarnaar Willems geregeld
verwijst, is het werk Letterkundig overzigt en proeven van de Nederlandsche volkszangen sedert de XVde eeuw door J.C.W. Le Jeune (20). Deze
bundel telt honderd „volkszangen", die op grond van volgende twee criteria werden geselecteerd : , de, uit het oogpunt der letterkunde, belangrOste volkszangen, in vele kleine, thans zelden meer en meer voorkomende verzamelingen, in blaauwboekj es en vli egende blaadj es, versprei d,
van een meer en meer toenemend verdwijnen te redden, en, ten tweede,
onze dichters van hooger' of lager' rang, die er vervaardigden en Wier werken nog genoeg voorhanden zijn, aantewijzen, ten einde hen in dat Licht
te doen beschouwen, en de bronnen voor ruimer voorraad te openen" (21). De keuze werd verder nog bepaald door de relatie met de
„Geschiedeni s of om het kenmerkende, nationale" ( 22). Bij de selectie
is ook rekening gehouden , niets optenemen dat men van te verregaande
platheid, van onbetamelijkheid in de uitdrukkingen, noch minder van
onzedelijkheid of aanstootelifkheid voor de denkwijze van dezen of genen, met rede mogt beschuldigen. Met dit oogmerk heb ik enkele malen
een couplet weggelaten of eene uitdrukking veranderd (23).

(19)Zie &rider Grimm Volkslieder, o.c., deel 1, p. 274-287; Briider Grimm
Volkslieder. Aus der Handschriftensammlung... 2 Kommentar. Marburg 1989, p.
207-237. Deze commentaar is van onze hand. Voor de verwijzingen gebruiken we
Grimm 1 ( = deel 1) en Grimm 2 ( = deel 2 ).
(20) 's-Gravenhage 1828.
(21)Le Jeune, Letterkundig overzigt..., p. 6.
(22)Ibidem, p. 7.
(23)Ibidem.
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Het is de verdienste van Le Jeune dat hij een uitgebreid en gedetailleerd „ Overzigt van de Nederlandsche volkszangen " geeft ( blz. 11-84 )
en bij elk lied achteraan de vindplaats ( bron) vermeldt. De verzameling
zelf biedt een gevarieerde (o. a. historische liederen, liefdesliederen, heiligenliederen, geestelijke liederen, natuurliederen, soldatenliederen)
maar ongestructureerde inhoud.
Zonder overdrijven mag men poneren dat de impact van de Duitse
Romantiek op de studie van de volkscultuur in Vlaanderen in het algemeen en op de volkslied- en volksverhaalstudie in het bijzonder zeer beduidend is geweest. Naast Herder, Arnim, Brentano en de Grimms
moeten we ongetwijfeld August Heinrich Hoffmann von Fallersleben
( 1798-1874 ) en Johann Wilhelm Wolf ( 1817-1855 ) vermelden (24). In
het perspectief van de Vlaamse volksliedstudie is Hoffmann von Fallersleben een monumentale figuur, die zelf diepe sporen heeft getrokken en door zijn enthousiasmerefide werkzaamheden een stimulerende
invloed heeft uitgeoefend.
De auteur van het bekende lied , Vlaenderen, dach en nacht dent is
aen u " , met name Hoffmann von Fallersleben, was germanist en had
in Gottingen Jakob Grimm ontmoet. Laatstgenoemde slaagde erin Hoffmanns belangstelling op te wekken voor de oude taal en literatuur van
Nederland en Vlaanderen, wat resulteerde in veelvuldige reizen naar de
lage landen. Hoffmann verbleef meermaals in Utrecht, Leiden, den
Haag en was heel vaak de gast van Jan Frans Willems in Gent en Eeklo.
De filoloog Hoffmann interesseerde zich vooral voor oudere literaire
teksten, die hij in bibliotheken ging consulteren. Zijn filologische werkzaamheden hadden evenwel een praktisch Joel, namelijk in Nederland
en Vlaanderen actieve belangstelling zien op te wekken voor het waardevolle literaire goed uit het verre verleden : proza, drama, poezie.
Daarom heeft Hoffmann die oude teksten niet alleen opgespoord, maar
hij heeft ze ook bestudeerd en uitgegeven in zijn twaalfdelige Horae
Belgicae ( 1831-1862 ), waarvan deel II de Holliindi sche V olkslieder (25)
(Breslau 1833) zijn, deel X de Niederlandi sche gei stli che Lieder des Xis
Jahrhunderts. Aus gleichzeitigen Handschriften (1854) en deel XI het

(24)Zie K.C. Peeters, 'Der Einfluss der Briider Grimm und ihrer Nachfolger
auf die Volkskunde in Flandern', in: Brfider Grimm Gedenken. Marburg 1963, p.
405-420.
(25)In 1856 verscheen daarvan een tweede uitgave onder een gewijzigde titel,
namelijk Niederlandi sche Volksli eder.
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Antwerp ener Liederbuch vom Jahre 1544. Nach dem einzigen noch vorhandenen Exemplare ( 1855 ).
Het staat buiten kijf dat Hoffmann von Fallerslebens liederenverzamelingen niet alleen een uitgesproken wetenschappelijke waarde bezitten, maar tevens een fundamentele bijdrage betekenen tot de bekendheid en studie van de Nederlandse en Vlaamse volkspoezie. Vooral de
ontdekking van het Antwerps liedboek in de bibliotheek van Wolfenbiittel en de publikatie ervan in de Horae Belgicae hebben Hoffmann
in binnen- en buitenland een stevige reputatie bezorgd. In tegenstelling
tot zijn voorgangers heeft Hoffmann herhaaldelijk het bewijs geleverd
te weten waarmee hij bezig was. Als geschoolde filoloog respecteerde hij
de oude teksten en ging niet over een nacht ijs bij het uitgeven ervan.
Iedere editie van zijn hand is voorzien van een lezenswaardige en gedegen inleiding, waarin hij zijn wetenschappelijke kennis van de desbetreffende materie etaleert. Als Duitser gaat hij grondig te werk, dat wil
zeggen dat de teksten linguistisch en inhoudelijk toegelicht worden en
in veel gevallen ook in een vergelijkend kader worden gepresenteerd.
Hoffmann blijkt aldus een zeer betrouwbare gids te zijn in het labyrinth
van de vergelijkende liedstudie. Hij heeft een uitgesproken voorkeur
voor oudere gedrukte teksten. Met het liedgoed van recentere datum
loopt hij duidelijk veel minder hoog op. Hij noemt ze „ Gassenhauer "
of nog erger „ Strassenlieder ", en omschrijft ze als volgt : „ ...voll Schilderungen grober Sinnlichkeit und voll age der argsten Gemeinheit" ("). En zijn afkeer gaat nog verder : „Man begreift kaum, wie
es moglich war, dass ein Volk, was .rich vor der ganzen Welt Burch seine
Liebe zur Reinlichkeit und Nettigkeit auszeichnet, den schon rein
(schoon) fur schon gilt, in semen Volksliedern das Hassliche rend
Schmutzige so gem hatte ! " (27)
Volledigheidshalve vermelden we dat Hoffmanns grote belangstelling
voor de oude literaire cultuur van onze gewesten verband houdt met zijn
nationalistisch dwepen met de zogenaamde Stammverwandtschaft, die
er zou bestaan tussen Nederland en Vlaanderen enerzijds en Duitsland
anderzijds. Als volbloedromanticus is hij een aanhanger van het pangermanisme, dat stelt dat de oude dichtkunst van de Nederlanden en
Duitsland veel gemeenschappelijke trekken vertoont, wat wijst op een

(26)Hoffmann von Fallersleben, Niederliindi sche V olkslieder . Hannover 18562,
IX (Horae Belgicae II).
(27)Idem,X.
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gemeenschappelijk verleden. Vlaanderen was dan ook in de ogen van
Hoffmann „ ein deutsches Land " (28).
Het is uiteraard geen toeval dat Hoffmann in Vlaanderen op intensieve hulp kon rekenen van mensen die ijverden voor de bescherming
van en de waardering voor de eigen cultuur, die in het franstalige Belgie
van 1830 officieel onder zware druk was komen te staan. Een steuntje
uit het buitenland was uiteraard zeer welkom. De tenoren van de
Vlaamse Beweging, en in het bijzonder Jan Frans Willems, hebben
daarom hun voile medewerking verleend aan Hoffmanns pionierswerk.
In de Vlaamse cultuurstrijd van die jaren was Hoffmann aanvankelijk
een bijzonder gewaardeerde bondgenoot, die voor zijn cultuurhistorische bedrijvigheid in Nederland en Belgie menige hoge onderscheiding
ontving zowel van academische als van officiele instanties. Dit enthousiasme bleef evenwel niet duren, vooral niet nadat Hoffmann in eigen
land problemen had ondervonden en daarom overal in Vlaanderen (in
het bijzonder bij Willems ) aanklopte om bibliothecaris te worden of aan
een Belgische universiteit een leerstoel in de wacht te slepen (29). Evenwel zonder resultaat.
Ludwig Uhland (1787-1862) is een andere Duitser die van grote betekenis is geweest voor het volksliedonderzoek in de lage landen, die hij
in 1844 in het spoor van J. Grimm en A.H. Hoffmann von Fallersleben
bezocht. Hij had ook een grote affiniteit met Vlaanderen, wat tot uitdrukking komt in zijn alom geprezen Alte hoch- und niederdeutsche
Volkslieder mit Abhanollung and Anmerkungen (30). Voor de theorievorming rond het begrip volkslied heeft Uhland een belangrijke bijdrage
geleverd. Hij stapt of van het romantische concept van de natuurpoezie en stelt dat volksliederen het werk zijn van individuele dichters, die

(28)Zie Peter H. Neldes bijdrage over A.H. Hoffmann von Fallersleben in Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. Tielt-Amsterdam 1975, kol. 680-681, alsook
P.H. Nelde, Flandern in der Sicht Hoffmanns von Fallersleben. Wilrijk 1967 (Bibliotheca Belgica II). Zie ook: A. Deprez, Briefwisseling van Jan Frans Willems en
Hoffmann von Fallersleben (1836-1843). Gent, 1962, 112 p. en idem in, Nationaal Biografisch Woordenboek, I, 1964, kol. 615-620.
(29)Nelde, Flandern..., o. c., p. 60-67. Zie ook W. Schoof, 'Hoffmann von
Fallersleben und seine Bemuhungen urn eine Belgische Professur', in : Volkskunde
67 (1966), p. 20-22.
(30)Deze driedelige verzameling verscheen in Stuttgart 1844-45. Voor de betekenis van Uhland en zijn werk verwijzen we naar R.W. Brednich, 'Der Volksliedforscher Ludwig Uhland', in : Ludwig Uhland. Dichter-Politiker-Gelehrter. Tubingen 1988, p. 183-200.
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met eenvoudig en helder taalgebruik uiting geven aan hun emoties en
ervaringen. Bij het mondeling overleveren van liederen gebeurt het vaak
dat er haperingen en andere onregelmatigheden ontstaan. Dat „ zersingen " is normaal, aldus Uhland, die deze onvolkomenheden loskoppelt
van het eigenlijke wezen van het volkslied. Verder merkt hij op dat een
kunstlied, naargelang van de omstandigheden, een volkslied kan worden (31 ). Dit zijn allemaal behartenswaardige vaststellingen, die vrij
modern lijken en bewijzen dat Uhland met een zakelijke en wetenschappelijke geest volksliteraire teksten benadert.
Uhlands rijke verzameling bestaat uit vijf boeken liedteksten, aangevuld met varianten (Nachtrage ), een zeer uitgebreid bronnenregister en
een lijst met incipits. De wetenschappelijke studie van het materiaal en
het notenapparaat vormen een aparte eenheid. De collectie telt 357
nummers met veel varianten. Boek een bevat de eigenlijke lyrische
teksten: liefdesliederen, natuurliederen e.a. De verhalende liederen, de
zgn. liefdesballaden zoals Ulinger ( = onze Heer Halewijn) (nr. 74 ), de
twee koningskinderen (nr. 91 ), It daget in dat Osten (nr. 95 ), Ich stand
auf einem Berge (nr. 96) vinden we in het tweede boek. De historische
liederen, veelal met vermelding van jaartal, zijn samengebracht in het
derde boek. Het vierde boek bestaat uit zgn. gezelschapsliederen zoals
St.-Maartens-, carnaval-, dans-, drink-, leugenliederen. De religieuze liederen (legende- en heiligenliederen) vormen de inhoud van boek vijf,
dat aanvangt met Tanhauser (nr. 297 ).
De eerste helft van de 19de eeuw is dus vrij vruchtbaar, wat het liedverzamelen betreft. Ook bij ons is men onder de positieve druk van het
buitenland wakker geschoten. Het is Jan Frans Willems die het voortouw
neemt en op het erode van de jaren 20 een paar ideeen formuleert over
zingen en volksliederen (32). Willems merkt op dat men altijd heeft
gezongen, maar dat het in zijn tijd toch fel verminderd is. Af en toe
hoort men nog „goede oude luiden, van den burgerstand" bij vrolijke
gelegenheden „ een koddigVlaemsch li eken" aanheffen, „ dat juist niet
zuiver van tael en van morael is" . Nooit hoort men er eentje dat ouders is dan een eeuw. Zeeuwse en friese boeren echter bewaren nog veel

(31)Brouwer, o. c. p. 45.
(32)`Oude Nederlandsche volksliederen', in: Mengelingen van vaderlandschen
inhoud, uitgegeven door J.F. Willems, s.l. (Antwerpen), s.d. (1827-30), p.
285-306. We danken Gilbert Hu ens die ons deze bijdrage ter beschikking heeft
gesteld.

„oude nederlandsche liederen en zangwijzen". Naar het voorbeeld van
Engelsen en Duitsers wordt het meer dan tijd „ dergelijke overleveringen
te verzamelen en te benuttigen. Icy toonen ons waerlyk zeer onverschilkg omtrent de kennis van onze oude landszeden en gebruiken". Willems refereert aan het werk van Hoffmann von Fallersleben, die , eene
verzameling ter uitgave voorbereidt, ten dienste van het duitsch publiek". Ondertussen „zingen wy fransch en italiaensch... " ( 33). Om
de smaak bij de lezer aan te scherpen, deelt Willems drie oude
„ volksliedjens " mee uit de verzameling van Van Hulthem. Met de
geannoteerde publikatie van deze minneliederen, geschreven in het
midden van de 15de eeuw, wil Willems nagaan of dit „den lust by het
nederlandsche publiek niet zal doen geboren worden, om nader kennis
te waken met ons Dud nationaal gezang" (34). En om de appetijt nog
wat aan te wakkeren publiceert hij op blz. 291-295 een lijst met ongeveer honderd titels van oude liedboeken (14 de eeuw tot omstreeks
1660 ), aangevuld met plaats en jaar van uitgave.
Deze korte bijdrage is een duidelijk bewijs dat Willems effectief bezig
was met het verzamelen en bestuderen van liederen. Er is zelfs een brief
van de Nederlandse boekhandelaar Jan Immerzeel, waaruit blijkt dat
Willems reeds in 1820 zijn verzamelactiviteit naar liederen was begonnen (35 ), een onderneming die in het buitenland grote verwachtingen
deed rijzen (36). Het is een feit dat het een werk van large adem is geworden, want de eerste aflevering met 48 liederen verscheen pas in 1846
bij de Gebroeders Gyselynck in Gent. Willems was nog met de tweede
aflevering bezig, toen hij totaal onverwacht op 24 juni 1846 in Gent
overleed. Volgens het getuigenis van Ferdinand Augustijn Snellaert had
Willems maar de twaalf eerste liederen van deze reeks, namelijk de
rummers XLIX-LXI, persklaar gemaakt (37 ). De rest heeft Snellaert,

(33)Idem, p. 288.
(34)Idem, p. 289.
(35)De brief is gedateerd op 31 december 1820. Zie J. Bols, o. c. , p. 32.
(36)Er was belangstelling vanuit Nederland (zie Bols, o. c. , p. 316-317,
427-428,469), Duitsland (zie Bols, o.c., p. 483, 486, 499-500) en Frankrijk (zie
Bols, o. c., p. 439 en 496). Vergelijk met A. Deprez, Brieven van, aan en over JanFrans Willems 1793-1846. Algemene inleiding II. Brugge 1965, p. 398.
(37)Zie Oude Vlaemsche Liederen ten deele met de melodien (sic) uitgegeven
door J.F. Willems. Gent 1848, p. XXVIII. Voortaan afgekort tot OVL. Zie ook
Hoffmann von Fallersleben, Loverkens. Altniederlandische Lieder. Gottingen 1852,
p. V (root 3) (Horae Belgicae VIII).
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totaal onvoorbereid (38 ), voltooid : „ Overtuigd evenwel van het nut
dat daermede aen den volksgeest te doen was, nam ik aen het begonnen werk te voltrekken" (39). Snellaert als medestander en intimus van
Willems kon zijn aflijvige vriend geen mooiere dienst bewijzen (40).
Maar Snellaert is verstandig en zelfstandig genoeg om deze delicate task
met enige terughoudendheid en kritische zin uit te voeren. Het betreft
hier immers een stuk levenswerk, waaraan Willems „ meer dan het
vierde eener eeuw aen het opzamelen geweest is" (41 ). Maar precies
die lange incubatietijd doet Snellaert nuchter opmerken : „en nogtans
moet ik bekennen dat zyn byeengebragte schat Bering was, in vergelyking van hetgeen by had kunnen verzamelen, zoo uut boeken als onder 't yolk in de steden en te Platte lade" (42 ). En hij voegt eraan toe
dat er onder het yolk nog veel liederen bestaan, maar dat het niet gemakkelijk is het vertrouwen van de mensen te winnen, zodat ze tot medewerking bereid zijn. Verder ventileert hij ook nog een paar kritische
opmerkingen vanwege Edmond de Coussemaker op Willems' eigenzinnige manier om oude melodieen te transponeren (43).
Op de vraag waarom de uitgave van de Oude Vlaemsche Liederen zolang op zich heeft laten wachten, is geen pasklaar antwoord te geven.
We vermoeden dat verschillende externe factoren een vertragende invloed hebben uitgeoefend. Een eerste reden is ongetwijfeld de veelzijdige activiteit van Willems, die tegelijkertijd met heel verschillende zaken bezig was. Denken we maar aan zijn tekstedities en zijn verregaande
engagementen op cultuurpolitiek vlak. De liederen waren daarom wellicht niet zijn eerste prioriteit. Het vertroebelen van de betrekkingen tussen Hoffmann von Fallersleben en Willems vanaf 1839 kan de druk om
het persklaar maken van de verzameling hebben doen afnemen. We
hebben er reeds op gewezen dat de Duitse geleerde in ons land driftig
op zoek is geweest om een job als bibliothecaris of hoogleraar te krijgen.
Willems moest hierbij bemiddelen. Maar aangezien Hoffmann in
Breslau problemen kreeg en zelfs werd ontslagen en zich naar aanleiding
daarvan nogal pedant gedragen heeft, werd Willems voorzichtig en pro-

(38)Idem,
p. XXXII.
(39)Ibidem.
(40)Zie hieromtrent J. Van Bergen, Willems, Snellaert, en de „Oude Vlaemsche liederen "', in: Volkskunde 51 (1950), p. 69-79.
(41)OVL, o. c,.
,XXX.
(42)Ibidem.
(43)Idem, p. XXVII-XXIX (met concrete voorbeelden).
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beerde hij zich in heel die sollicitatiekwestie op de vlakte te houden (44). Verder zouden er ook nog moeilijkheden gerezen zijn bij de
financiering van deze publikatie. Een verzoek tot de Belgische regering
werd als zodanig afgewezen. Wel zou de Belgische Staat intekenen op
75 exemplaren (45 ). Tenslotte is ook mogelijk dat het vinden van een
drukker, die tevens muziekannotaties goed kon reproduceren, niet probleemloos is verlopen. Deze vier totaal verschillende factoren lijken ons
in ieder geval vrij plausibel om het aanslepen van de publikatie van deze
liederenverzameling te verklaren.
Na de dood van Willems duurde het nog ruim twee jaar vooraleer de
Oude Vlaemsche Liederen in boekvorm op de markt waren. Als het
waar is wat Snellaert beweert, namelijk dat Willems zelf maar 61 liederen afgewerkt had — en we hebben geen enkele reden om hieraan te
twijfelen — dan dient Snellaert gefeliciteerd te worden om dit levenswerk in zo'n korte tijd te voltooien. Hierbij willen we een paar kanttekeningen maken : Snellaert heeft niet alleen het beschikbare materiaal
persklaar gemaakt, hij heeft ook nog zelf gevonden en genoteerde liederen eraan toegevoegd. Verder heeft hij een opmerkelijke en instructieve inleiding geschreven, waarin het bibliografisch apparaat, namelijk
Brie soorten bronnen die voor de studie van het oude Nederlandse lied
onontbeerlijk zijn ( blz. XXXIV-LVIII) (46), bijzonder waardevol en
nuttig is. Wat echter vooral diep respect afdwingt, is het feit dat Snellaert zijn naam niet op het titelblad laat verschijnen. Wel ondertekent
hij zijn zestig bladzijden tellende „ Inleiding ", die hij dateert op 25 december 1848. Het is een posthuum kerstgeschenk vanwege een trouwe
vriend, die terloops opmerkt dat de woorden „ Oude " en „ Vlaemsche " in de titel niet strict geinterpreteerd moeten worden en dat hij
zich door dit woordgebruik niet „ gebonden " voelt. Een zoveelste indicatie dat Snellaert zich enige vrijheid heeft veroorloofd.
In verband met de titel merken we op dat Willems al dan niet bewust
gekozen heeft voor het neutrale begrip „Liederen ", en dit in afwijking
van zijn grote voorbeelden Herder, Hoffmann von Fallersleben, Uhland
en Le Jeune, die het alien hadden over volksliederen of volkszangen. Of

(44)Nelde, Flandern..., o.c., p. 65-67.
(45)Bols, o. c,. 467.
(46)Deze bibliografie is een gevoelige uitbreiding van de literatuurlijst, die
Willems in zijn Oude Nederlandsche volksliederen, o.c., p. 291-295 had gepubliceerd.
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we hieraan de bedenking mogen vastknopen dat Willems met zijn liederen andere (meer verheven ? ) bedoelingen had, ligt helemaal niet
voor de hand. Het bijvoeglijk naamwoord „ Oude " in de titel is verantwoord, want de meeste teksten zijn ontleend aan nude liedboeken uit
de 16de tot de 18de eeuw. De term „ Vlaemsch " is enigszins verwarrend. Een Oink deel van de liederen gaat immers terug op Noordnederlandse bronnen. Het valt inderdaad op dat Willems niet zoveel geput
heeft uit Vlaamse liedbundels, met uitzondering van het Antwerps liedboek. Bovendien bevat de verzameling zeven niet-nederlandstalige liederen, namelijk zes Oudfranse (de nrs. 1, 2, 3, 14, 17, 18) en een in
het Latijn (nr. 253).
Willems' liedboek telt op het eerste gezicht 258 nummers. Na controle gaat het feitelijk om 255 liederen, want een lied is tweemaal opgenomen (nr. 15 = nr. 161) (47) en de nummers 78 en 97 zijn
pseudo-liederen. Het betreft hier twee gedichten van de hand van Hoffmann von Fallersieben, die in zijn enthousiasme Middelnederlandse
poezie is beginners schrijven, waarvan zelfs W. Bilderdijk de authenticiteit niet betwijfelde (48).
Zijn materiaal heeft Willems ingedeeld in zes groepen. De eerste categorie vormt de 18 chronologisch geordende „ Vorstenliederen " (p.
3-32) toegeschreven aan drie hertogen van Brabant, Filips de Goede en
Margaretha van Oostenrijk. De 29 „Historische liederen" (p. 33-108)
zijn eveneens chronologisch geordend en handelen over historische figuren en gebeurtenissen van historisch belang zoals de Spaanse tijd. Lied
nr. XL ( „ De tabak " ) lijkt ons een buitenbeentje in deze reeks. De
grootste groep bevat „ Verhalende liederen" (p. 109-323), namelijk 87
nummers. In werkelijkheid zijn het 85 nummers, want liederen 78 en
97 zijn, zoals reeds opgemerkt, falsificaties. Als ondertitel van deze reeks
vermeldt Willems „ sagen, legenden, sprookjes, enz. " (p. 109). Merkwaardig is dat hier de term „ sprookje " wordt gebruikt, een begrip dat
in die tijd weliswaar behoorde tot het courant taalgebruik (49), maar
niet meteen met liederen te associeren is. Bovendien is het ons niet duidelijk op Welke liederen precies het begrip „ sprookje ", dat toch aan bepaalde inhoudelijke en/of formele criteria beantwoordt, slaat. Of moe-

(47)Dit is duidelijk een fout van Snellaert, die hij toegeeft op p. 545.
(48)Hoffmann von Fallersleben, Loverkens, o.c., p. IV-V. Of Willems of Snellaert deze vergissing begaan heeft, is niet uit te makers.
(49)J.W. Wolf en zijn medewerkers gebruiken het begrip. Zie K.C. Peeters, A.
Grootmoederken 1842-Wodana 1843. Antwerpen 1967 (Nederlandse Volkskundige Bibliografie, deel IV).
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ten we hieronder de liefdesliederen en de grappige liederen verstaan ?
Strictu sensu klopt dit evenwel niet. De „Minne- en drinkliederen" (p.
325-411) zijn de tweede grootste groep en tellen 51 nummers, maar na
aftrek van nr. 161, een doublure van nr. 15, komt dit op 50. We noteren dat het aantal drinkliederen beperkt is tot zeven (nrs. 178,
180-185). De vijfde groep telt 43 „ Geestelijke liederen" (p. 413-476),
te herleiden tot kerst-, driekoningen-, passie- en bedevaartliederen. De
30 „ Mengelliederen" (p. 477-536) sluiten de verzameling af. In een
aantekening op blz. 477 noteert Snellaert het volgende : „ Onder deze
Rubriek komen ook enkele liederen voor, onder de vorige afdeelingen
behoorende, Welke of overgeslagen of in deze laetste dagen eerst door
my ontdekt zyn". Zo vinden we hier onder meer historische liederen
(nrs. 229, 230), liefdesliederen (nrs. 231-237, 241) en een drinklied
(nr. 253). Hoewel rond de inhoudelijke rubricering vragen gesteld kunnen worden, heeft Willems als eerste zijn verzameld materiaal in subcategorieen onderverdeeld, en dat is, in vergelijking met zijn voorgangers, een innovatie.
Wat de herkomst van de liederen betreft, blijkt dat Willems heel diverse bronnen heeft aangeboord. Vooreerst zijn er de medewerkers uit
Vlaanderen, Nederland en Frans-Vlaanderen, die hem materiaal hebben
bezorgd. We vermelden onder meer E.H. Cracco (vermoedelijk Dominicus Cracco, 1790-1860) (nr. 258 ), Jacob Frans Heremans (nr. 121),
Lemaire (lid van de Gentse Fonteinisten, de Koninklijke Soevereine
Hoofdkamer van Retorica te Gent, waarvan Willems van 1842 tot 1846
voorzitter was) (nr. 234 ), J.J. Nieuwenhuijz(s)en (Amsterdam) (nrs. 88,
214, 230, 231), Jaak Van de Velde (1817-1893) (nr. 119 ), Van Hulthem (bibliothecaris van de Bourgondische Bibliotheek, Brussel) (nrs.
15-18, 23), Jan Frans Verspreeuwen (Antwerpen, 1807-1860) (nr. 114).
Ook Edmond de Coussemaker heeft actief meegewerkt en Willems materiaal gestuurd, maar Willems/Snellaert vermeldt dit niet of de teksten
zijn verloren gegaan ( 50). Van ruim twintig liederen wordt geen bron
vermeld, wel eventueel de naam van wie Willems het lied heeft bezorgd
(nrs. 13, 33, 52, 96, 119, 124, 136, 137, 174, 181, 232, 234, 240-242,
244, 250, 251, 254-258 ). Bij andere liederen treffen we vage bronvermeldingen aan, zoals bijvoorbeeld „ volksmond " of „ gedrukt blad "
(nr. 49 „Halewijn" ), „verscheidene afschriften" (nr. 50 „De Jager uit
Grieken " ), „ los blad " (nrs. 28, 31, 41, 42, 98, 142, 144, 145), Wil-

(50) E. De Coussemaker, Chants populaires des flamands de France. Gand 1856,
p. 101, 168 (Willems nr. 96 ), 313 (Willems nr. 256), 316 (Willems nr. 257).
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lems' „gezangboek", „liedjesboek" (nrs. 120, 163, 165, 175, 176,
216, 220 ). Er zijn ook heel wat archiefliederen (handschriften) uit de
Koninklijke Bibliotheek Parijs (nrs. 1-12 ), de Bourgondische Bibliotheek
Brussel (nrs. 15-18, 29, 47, 58, 135, 218), de bibliotheek Kamerijk
(nrs. 236, 237) of in het bezit van Serrure (nrs. 25, 61, 77 ), Hoffmann
von Fallersleben (nr. 207 ), Pieter Frans Van Kerckhoven (nr. 43 ), Willems (nrs. 40, 44, 59, 89 ). Veruit de meeste liederen (ruim 120) zijn
ontleend aan oude gedrukte liedboeken ( 51) en andere verzamelingen
zoals die van Hoffmann von Fallersleben (florae Belgicae II), Uhland
en Le Jeune. Maar Willems heeft ook geregeld geput uit gedrukte liedbladen ( onder meer fonds-Van Paemel) (nrs. 45, 73, 91, 93, 104, 107,
130, 132, 134).
Als filoloog heeft Willems bijzonder oog gehad voor tekstvarianten,
ontleend aan publikaties of aan de volksmond. Zo krijgen we aanvullend volledige teksten of fragmenten in het Duits ( dialecten): nrs. 4-12,
19, 32, 48, 49, 51, 53, 55, 60, 70, 82, 110, 122, 130, 254; Zweeds: nrs.
19, 55, 109, 130; Deens: nrs. 70, 71; Latijn: nr. 253 en Nederlands/Vlaams: nrs. 19, 98, 111, 122, 123, 125, 127, 130, 131, 152,
157, 163, 201, 207, 234, 255. Daarnaast worden bij de meeste liederen
taalkundige en inhoudelijke toelichtingen gegeven, die op hun beurt
bijdragen tot een beter begrip van de teksten. Ook in dat opzicht is
Willems vrij zorgvuldig to werk gegaan.
Bij het overnemen van de liederen heeft Willems meet dan eens met
de teksten geschoven ( b.v. uit verschillende teksten een nieuwe versie
gedistilleerd): zie nrs. 19 (p. 57), 37 (p. 84), 48 (p. 113), 53 (p. 137),
56 (p. 147 ), 246 (p. 510) of wijzigingen aangebracht : zie nrs. 138 (p.
333 ), 139 (p. 335 ), 245 (p. 508 ). Zijn meeste voorgangers hebben deze
techniek ook toegepast.
Voor de volkskundige bevatten de Oude Vlaemsche Liederen eveneens
interessante informatie, die we in de verzamelingen van Willems' voorgangers meestal missen. We denken hier in het bijzonder aan de liederen, die ofwel uitsluitend komen uit de orate traditie, of ook aan gepubliceerde bronnen zijn ontleend en nog ten tijde van Willems/Snellaert

(51) De meeste titels hebben we weergevonden bij D.F. Scheurleer, Nederlandsche Liedboeken. Lila der in Nederland tot het jaar 1800 uitgegeven liedboeken.
Utrecht 1977 ongewijzigde herdruk van de editie 's-Gravenhage 1912-1923). Uitschieters zijn : Haerlem's Oudt Liedt-boeck (15 liederen) en Jan Roulans' Liedekensboeck (Antwerpen 1544) ( 23 liederen ).
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gezongen werden. Het betreft 26 liederen (52), die heel verschillende
genres representeren en ook buiten het circuit van de volksliedspecialisten een zekere bekendheid genieten. Als voorbeelden vermelden we
„ Naer Oostland willen wy ryden " (nr. 19 ), „ Heer Halewijn " (nr.
49 ), „Van twee konings kinderen" (nr. 5 5 ), „Ic stout op hooghe berghen" (nr. 56 ), „Het looze visschertje " (nr. 116), „ Al die daar zeidt
„ de Reus die kom' ! " (nr. 128 ), „Maria die zoude naer Bethlehem
gaen " (nr. 189) en „ Ik zag Cecilia komen " (nr. 232 ). Bij dit laatste
lied wordt opgemerkt dat het nog zeer bekend is in Vlaanderen „ vooral
door eene onkiesche parodie" (p. 485 ). Meer informatie wordt helaas
niet gegeven.
Hoe belangrijk het probleem van de oraliteit ook is, voor het y olkskundig onderzoek verdient de contextualiteit eigenlijk nog meer aandacht. Deze onontbeerlijke achtergrondinformatie krijgen we bij een zevental liederen.
Naar aanleiding van het volgens Willems historische lied „Naer Oostland willen wy ryden " (nr. 19) vermeldt hij dat de Brabantse boerenbevolking dit lied jaarlijks nog zingt rond Sint-Jansdag (24 juni ), als de
knechten en meiden van werksituatie veranderen. Dit „ overhalen " van
het dienstpersoneel gebeurt met paard en versierde kar, en wordt door
Willems vrij gedetailleerd beschreven. Dit impliceert dat het oorspronkelijk historische lied een nieuwe functie heeft gekregen en in de loop
der jaren tot een ludiek verhuislied is geEvolueerd. Dit verklaart wellicht
waarom de afgedrukte versie corrupt is, want gecontamineerd. Volgens
F. Van Duyse (53 ) bevat Willems' tekst stukken van vier verschillende
liederen. Verwijzend naar Hoffmann von Fallersleben en Kalif is hij van
mening dat dit lied niet verwijst naar de trek van duizenden Viamingen en Brabanders in de 12de-13de eeuw naar Oostland, d.w.z. het
noorden van Duitsland. Het zou hier bijgevolg niet gaan om een historisch gegeven, maar om een oorspronkelijk minnelied.
In verband met het „Reuzelied" ( „ Al die daer zeidt : „ de Reus die
kom' ! " ) (nr. 128) merkt Willems op dat dit lied reeds „van onheugelyke tyden gezongen (werd)" en dat men het thans nog hoort in vele
steden van Oost-Vlaanderen en Brabant, als het yolk de reus rondvoert
in de ommegangen ( blz. 299 ).

(52)Het betreft de nummers 19, 20, 45, 49, 54, 55, 56, 89, 93, 104, 114, 116,
121, 123, 125, 128, 129, 173, 189, 191, 215, 232, 233, 247, 253, 256.
(53)F. Van Duyse, Het oude Nederlandsche lied. Hilversum 1965, deel 1, p.
713-714 (onveranderde herdruk van de uitgave 's-Gravenhage-Antwerpen 1903).
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Het legendelied nr. 131 „Van Sinte Geertrudes Minne " verklaart de
herkomst van het drinken op Sinte-Geertes minne, wanneer iemand op
refs vertrekt en van zijn vrienden afscheid neemt. Dank zij de H. Gertrudis verliest een verliefde ridder zijn ziel niet aan de duivel, die na zeven jaar zijn pand voor het gesloten pakt komt opeisen.
Het planten van de mei op de vooravond van 1 mei is een „ gewoonte " , die aldus Willems, in Gent „nog levendig onder het yolk
(is)" ( blz. 330 ). Hij vermeldt evenwel niet of het lied nr. 131, nl.
„ Meiplanting " bij die gelegenheid ook nog gezongen wordt.
Bij een 14de-eeuws driekoningenlied uit de verzameling-Van Hulthem noteert Snellaert dat het driekoningenzingen in Vlaanderen nog
ieder jaar druk beoefend wordt. Een van de verklede kinderen draagt
dan een large stok waaraan een „geoliede papieren star is vast gemaakt" en die hij bij het zingen heen en weer „ schommelt ". De oude
tekst volt Snellaert aan met een driekoningenliedvariant die hij zich uit
zijn Kortrijkse kindertijd herinnert en die hij in 1848 nog in Gent heeft
horen zingen (blz. 436 ).
Naar aanleiding van een „Kerslied " (nr. 204 ) vermeldt Willems het
gebruik in sommige kerken waar voor Kerstmis een octaaf wordt gevierd
„gedurende Welke onder het sermoen en het lof een transparent op het
hoogaltaar staet, waerin dagelyks een aen den bybel ontleend attribuet
van den Heiland staet aengeteekend" (blz. 442 ).
Het feest van Sint-Anna, patrones van de naaisters en de kantwerksters, wordt gevierd op 26 juli. Op die deg worden er ( speciale )
koeken gegeten, waarvoor men het hele jaar heeft gespaard ( blz. 530).
Het is bekend dat Willems muzikaal geschoold was. Bovendien zong
hij zelf graag (54) en stimuleerde hij het liedzingen in de huiskring (55).
Geer wonder dat hij speciale aandacht had voor de melodieen. Van de
255 authentieke liederen zijn er 106 of 41,5 % met muziekannotatie (56). In vergelijking met wet zijn voorgangers hebben gepresteerd, is

(54)Snellaert alludeert hierop in verband met lied nr. 143 „Hartverheffing",
dat Willems „aendoenlyk" moist to zingen. OVL, o.c., p. 342.
(55)Zie S. Top, Nawoord en registers bij J.F. Willems, Oude Vlaemsche Liederen
(Gent 1848). Antwerpen 1989, p. I (Herdrukken oude Vlaamse liedboeken, deel I).
(56)Muziek bij de nrs. 1, 15 = 161, 16, 19, 24, 26, 28, 33, 34, 35, 36, 40, 45,
48, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 66, 69, 72, (78), 80, 89, 93, 94,
96, 98, 101, 104, 108, 109, 113, 116, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127,
128, 129, 131, 134, 136, 139, 143, 150, 151, 152, 158, 159, 161=15, 162, 163,
164, 165, 170, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 178, 179, 187, 189, 192, 193, 197,
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dit een grote stap voorwaarts, ook al klinkt af en toe kritiek op zijn manier van transcriberen (57). Inzake de melodieen zijn er immers af en
toe aanpassingen gebeurd, die onder meer door Edmond de Coussemaker duchtig worden bekritiseerd (58).

Bij wijze van besluit kunnen we het volgende stellen :
Willems was in ons land de eerste om in het spoor te treden van gerenommeerde buitenlandse volksliedverzamelaars zoals Percy, Herder,
Arnim en Brentano, de gebroeders Grimm, Le Jeune, Hoffmann von.
Fallersleben en Uhland. Hij deed dat op een persoonlijke en wetenschappelijk verantwoorde manier door veelvuldig naar de bronnen te
verwijzen, interessante varianten mee te delen, taalkundige, inhoudelijke en volkskundige aantekeningen te maken. Vooral het feit dat hij
bij tientallen liederen muziekannotaties geeft, is een enorm pluspunt en
tegelijkertijd innoverend. We overdrijven dan ook geenszins als we
schrijven dat Willems' werk een mijlpaal betekent voor de Vlaamse
volksliedstudie ( 59 ). Dat F.A. Snellaert in die eer deelt, zal niemand
betwijfelen. Hij heeft er trouwens voor gezorgd dat Willems' muzikaal
testament uitgevoerd werd. De manier waarop hij deze zware en delicate opdracht heeft aangepakt en voltooid, verdient eenieders waardering. Bovendien heeft Snellaert met zijn indrukwekkende inleiding Willems' werk nog meer wetenschappelijke allure gegeven en de lezer tegelijk belangrijke bouwstenen aangereikt om zelf aan het zanten en het
bestuderen van liederen te gaan. In ieder geval zijn hun inspanningen

209, 213, 219, 220, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 232, 233,234, 236, 237 , 241,
242, 245, 246, 247, 250, 251, 253, 254, 255, 256, 257, 258.
15 = 161: doublure door Snellaert vastgesteld in „Verbeteringen en byvoegsels"

(p. 545
0: falsificatie (tekst van Hoffmann von Fallersleben)
se, o. c., p. IX.
(57)Van Du se
(58)Zie OVL, o.c., p. 342-343 met betrekking tot het lied nr. 143 „ Hartverheffing " en De Coussemaker, o.c., p. 369 in verband met lied nr. 232 „Ik zag
Cecilia komen van Willems. Van deze discussie tussen De Coussemaker en Willems maakt Snellaert melding in zijn inleiding op de OVL, o. c, p. XXVII-XXIX.
(59)Dit betekent niet dat men alle teksten, melodieen en commentaren klakkeloos ma en kan overnemen. Waakzaamheid blijft geboden! Zie ook onze opmerkin en: Top, o. c. p. III-IV.

(20)
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niet vergeefs geweest en zijn een paar dozijn liederen dank zij deze verzameling tot op vandaag de dag zeer populair gebleven (60). Het
grootste compliment voor Willems is wellicht de vaststelling dat zijn
werk niet alleen op een originele manier perfect aansluit bij de internationale romantische traditie van de 18de-19de eeuw, maar dat zijn Oude
Vlaemsche Liederen op hun beurt de aanzet en de hoeksteen vormen
van een eigen Vlaamse volksliedtraditie, die in de 19de eeuw voortge,62 \,) Jan Bols (63 ) met als
zet wordt door Snellaert (61 ), Lootens-Feys k
voorlopig sluitstuk het driedelige levenswerk van F. Van Duyse (64).
Om al die redenen was een heruitgave van Willems' verzameling verantwoord (65 ) en betekent de BRT-CD (66 ), samengesteld door Dree
Peremans, een posthume hulde aan het adres van de twee pioniers Jan
Frans Willems en Ferdinand Augustijn Snellaert.

(60)Voorbeelden hiervan zijn o.m. : „Ghequetst ben is van binnen" (nr. 16),
„Naer Oostland willen wy ryden" (nr. 19), „Wilhelmus van Nassouwen" (nr.
33), „Het daghet in den Oosten (nr. 48), „Heer Halewijn" (nr. 49), „Van
twee konings kinderen (nr. 55), „Aen d'oever van een snellen vliet" (nr. 91),
„Daer was een sneeuwwit vogeltje" (nr.96), ,
Des winters als het reghent" (nr.
1 „Wel Anne Marieken, waer gaet gy naer toe ? " (nr. 119), „Zeg Kwezel ! "nr
kom'
(.
ken, wilde gy dansen! " (nr. 123), „Al die daer zeidt: „de Reus dieom
128), „Maria die zoude naer Bethlehem gaen" (nr. 189), „Herders, hy is geboren" (nr. 194), „Nu zij wellekome Jesu, lieve Heer" (nr. 198), „Ik zag Cecilia komen" (nr. 232), „De boerkens smelten van vreugd en plezier" (nr. 247).
(61)F.A. Snellaert, Oude en nieuwe liedjes. Gent 1852 ; Gent-'s-Gravenhage
1864, tweede vermeerderde uitgave.
(62)A.-R. Lootens- J.M.E. Feys, Chants Populaires Flamancis (Brugge 1879).
Antwerpen 1990 (Herdrukken oude Vlaamse liedboeken, deel II).
(63)J. Bois, Honderd oude Vlaemsche Liederen (Namen 1897). Antwerpen
1992 (Herdrukken oude Vlaamse liedboeken, deel III).
(64)Van Du se O.C.
(65)Naar aanleiding van deze editie hebben wij een Nawoord (p. I-V) geschreven en registers met de verschillende liedgenres en de namen opgesteld (p. VIXIV ). Zie Top, o.c.
(66)CD 906801 is een produktie van de BRT en het Willemsfonds, en kwam in
1989 tot stand.

DE TWEEDE GENERATIE WESTVLAAMSE PARTICULARIS1 EN
door
Roland WILLEMYNS
Lid van de Academie

1. INLEIDING

Het is geen toeval dat Vlaanderen in het algemeen en West-Vlaanderen
in het bijzonder op het erode van de 19de eeuw het toneel waren van
ver doorgedreven en emotioneel zwaar geladen taalplanningsactiviteiten.
Men was er inderdaad pp zoek naar een nieuw evenwicht tussen drie belangrijke en concurrerende taalvarieteiten, waarvan de gebruikswaarde
en het prestige in snel tempo aan het veranderen waren als gevolg van
zowel politieke verandering als van doelbewuste, maar tegenstrijdige pogingen tot taalplanning. Bedoeld zijn
- de Vlaams-Brabantse schrijftaal die sinds de Middeleeuwen was overgeleverd en die vooral door literatoren, culturele verenigingen en, in beperkte
mate, door de nationale en regionale administratie werd gebruikt;
- de Nederlandse algemene schrijftaal, zoals die in Nederland was ontstaan
en functioneerde en door bepaalde taalactivisten als na to volgen voorbeeld
werd aangeprezen, maar toch eerder zelden werd gebruikt;
- het Frans, de taal die door de sociaal hogere en ontwikkelde bevolkingsgroepen als cultuurtaal, en meestal ook door de overheid als ambtstaal
werd gebruikt.
Als spreektaal fungeerde voor de overgrote meerderheid der Vlamingen
in alle niet heel formele domeinen het plaatselijke dialect. In principe
moet men van een diglossische situatie uitgaan : als „L " een dialect, als
„ H " ofwel Frans ofwel een „ gentendeerde standaardtaal " , die in de
praktijk eigenlijk alles kon zijn dat „ hoger " of „ formeler " was dan dialect.
Dank zij de Vlaamse Beweging werd voor de moedertaal der Vlamingen (met een gallicisme meestal , Vlaams " genoemd ), alsmaar meer
plaats ingeruimd in de administratie, het culturele Leven en het onderwijs. Op die manier nam die taal in toenemende mate taalfuncties over,
die voordien door het Frans werden uitgeoefend.
Er ontstond dus bijna gelijktijdig een dubbel taalconflict en wel tussen het „ Vlaams " en het Frans aan de ene, en tussen ( de aanhangers
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van) de Belgische en de Hollandse varieteit van de ( geschreven) Nederlandse standaardtaal aan de andere kart.
West-Vlaanderen nam in deze ontwikkeling een bijzondere plaats in.
Het zogenaamde „ Westvlaamse particularisme van de tweede generatie" werd totnogtoe onvoldoende onderzocht, zodat in bijna alle publicaties over de geschiedenis van het Nederlands in Vlaanderen een verkeerd beeld wordt opgehangen van zowel hun activiteiten als van hun
onderliggende motivatie. Hoewel de meeste onderzoekers totnogtoe zeker geintrigeerd waren door hun luid verkondigde intentie een soort
Westvlaamse schrijftaal te propageren ( en tegelijk eigenlijk te „ maken " ), hebben ze dat toch altijd beschouwd als een weliswaar originele
en afwijkende, maar toch tot de „mainstream struggle " van de Vlaamse
Beweging te rekenen poging om de positie van het Nederlands tegen
het dominerende Frans te verbeteren (1).
Een systematisch onderzoek waar we op het departement „Nederlandse Taalkunde " van de Vrije Universiteit Brussel nu mee bezig zijn
(Willemyns & Vandenbussche 1995 ), van een uitvoerig corpus van in
Brugge op het einde van de 19de eeuw geschreven teksten uit drie verschillende domeinen ( culturele verenigingen, arbeidersverenigingen en
de stedelijke adminstratie ) maakt het niet alleen mogelijk nieuwe inzichten over de linguistische ontwikkeling van het Nederlands, maar ook
over de rol van de bovengenoemde, particularistische beweging te verkrijgen. Daardoor kan de aandacht worden gevestigd op een andere en
totdusver ondergewaardeerde dimensie van ons inzicht in taalevolutie en
taalplanning in (West- )Vlaanderen, met name de invloed van het religieus fundamentalisme, gebaseerd op de principes van het ultramontanisme. Het is de bedoeling na te gaan en te beschrijven van welke linguistische middelen de aanhangers daarvan zich hebben bediend om
hun Joel te bereiken en welke rol dat bij de taalontwikkeling heeft
gespeeld .
De werkhypothesen die ik heb opgesteld en die hier worden geverifieerd zijn o.m.
- de „ verheffing " van een gecultiveerd Westvlaams tot schrijftaal is vooral
bedoeld om de verbreiding van de Nederlandse standaardtaal tegen te
gaan ;

( 1 ) Reynebeau ( 1995, 118) schrijft weliswaar in verband met Gezelle terecht
dat hij , eigenlijk veel meer tot het katholieke integrisme dat tot de Vlaamse beweging" behoort, maar werkt dat niet verder uit. Dat geldt bovendien voor de
hele Westvlaamse, particularistische beweging.
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(3)
- taalplanning wordt niet beoefend omwille van de taal zelf, maar als
politiek-religieus wapen in de ultramontaanse strijd ;
- Het is de Westvlaamse particularisten niet zozeer om de taal zelf, maar
om opvattingen over taal te doen : de particularistische strijd ten bate van
het Westvlaams was immers slechts een middel en geen doel op zichzelf;
- de concurrentie met het Frans wordt niet als hinderlijk ervaren : in alle
domeinen waar het Westvlaams niet bruikbaar zou blijken te zijn wordt
integendeel het gebruik van het Frans in plaats van de Nederlandse standaardtaal voorgestaan. Met de strijd van de Vlaamse Beweging heeft dit
niets te maken ;
- in al deze gevallen blijken er verschffien van opvatting en van strategie
te bestaan tussen de leden van het Sinte-Luitgaardegilde (vooral Duclo en
De Bo) enerzijds en Gezelle anderzijds.

2. HET CULTURELE, POLITIEKE EN SOCIALS KLIMAAT
2.1. Op 18 augustus 1874 kwamen een paar dozijn mannen samen in
het huffs van Dr. E. van Steenkiste (2 ), Frerenfonteinestraat 3 te Brugge
waar ze deelnamen aan de eerste , Algemeene vergadering der werkende
leden " van een genootschap, dat op 13 februari 1874 gesticht was en
de naam „ Gilde van Sinte Luitgaarde " had meegekregen (3 ). In de
eerste omzendbrief, namens de „ raad " verstuurd door „ P.Baes, greffier " wordt meegedeeld dat de vergadering plaatsvindt „Ten einde met
elkander in betrek te treden en eenvoudig weg wat te handelen over de
belangen onzer zaak " . Daarmee bedoelde men „ Beoordeeling van ons
weekblad Rond den Heerd , en onderzoek der middelen om het te verbeteren " (4). Voorzitter Duclos formuleerde het op de stichtingsvergadering poetischer ; de bedoeling van hun samenkomst en van hun genootschap was o.m., zei hij : „de zuivere vlaamsche Maagd te bevrijden
tegen de verpestende invloed van goddeloosheid en zedebederf" ( SLG

(2)Over de rol die deze man speelde wat de taalevolutie in Brugge betreft, zie
men Vandenbussche (1996 ).
(3) Allossery ( 1930, 22): „ gilde voor taal en oudheid onder de kenspreuk
de bescherming van Sinte-Luitgaarde, patronesse der
Rond den Heerd en on ere
dietsche taal en letterkunde " . In voetnoot geeft Allossery een korte biografische
schets van de stichters.
(4) Dit door Gezelle gestichte tijdschrift werd vanaf het eerste nummer van de
zevende jaargang ( 2 december 1871 ) geleid door Duclos. Allossery (1930, 21 ) wijst
erop dat de „ sterke bloeijaren " van het tijdschrift in de periode 1870-1880 vallen en dat dit ook „ was de tijd waar 't gene men genoemd heeft de westvlaamse
taalparticularistenstrijd in al zijne hevigheid heeft gewoed " .

(4)
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I, 57). Toch begint de vergadering prozaisch met mededelingen en
„het eenigste nieuws van bedied dat in onze zittingen heeft meegedeeld geweest, is hetgene betrek had op de onlangs begonnen en altijd
voortdurende kritiek tegen het zoogezeide Westvlaamsch Taalparticularism" (SLG I, 11). Vermeld worden vooral enkele artikelen van Nolet
de Brauwere van Steeland, de antwoorden van de redacteuren van
„ Rond den Heerd " (Lettre, 1874 ) en van De Bo (1874a) daarop en
enkele andere artikelen in verband daarmee. Daarmee was de toon gezet
en een aantal lezingen op deze en de volgende algemene vergaderingen
zou inderdaad handelen over thema's die betrekking hadden op wat
men met de titel van de inleidende toespraak van de erevoorzitter D.G.
Meersseman kan omschrijven als , Over de rechten van het Westvlaamsch in de algemeene Nederduitsche taal " . Toch zou het een vergissing zijn te menen dat het gilde zich uitsluitend met problemen in
verband met taalontwikkeling en standaardisering bezig hield. Meer
zelfs, wat met de taal gebeurde was eigenlijk slechts een onderdeel van
een streven dat door Baes in zijn administratieve mededelingen als volgt
werd omschreven : , door malkander ondersteund en versterkt datgene
helpen vervoorderen wat wij begeeren, te weten de goede christelijke zeden en godsdienstigheid bij middel van vlaamsche spraak die er de spiegel en weerklank van is en blijven moet " ( SLG I, 12 ). Daarmee is het
echte Joel van het zgn. Westvlaamse particularisme accuraat weergegeven : het gaat om een streven ter bevordering van de godsdienst en de
kerk ; de taal is belangrijk in zoverre zij als een middel kan dienen om
het hoofddoel te realiseren, maar ook slechts daarom.
2.2. In 1874, het stichtingsjaar van het SLG was in Belgie een zgn.
„ gematigd katholieke " regering (Witte e.a. 1990, 63) aan het bewind.
In Brugge zou in 1875 het liberale gemeentebestuur door een katholieke
meerderheid vervangen worden ( Allossery 1930, 241). Sociaal gezien
wordt de situatie gekenmerkt door de allerbelabberdste situatie van de
industriele proletariers in grote bedrijven. De overvloed aan ongeschoolden leidde tot een moordende concurrentiestrijd tussen de arbeiders onderling en tot catastrofale crises bij elke recessie. Zelfs een „ welgestelde " arbeider besteedde in deze periode tot 85% van zijn inkomen
aan elementaire behoeften. De helft van de gezinnen beschikte slechts
over een kamer, de levensverwachting was laag ( ca. 45 jaar), het sterftecijfer hoog. Even erg, zoniet nog erger was de arbeidssituatie van de
thuisarbeiders. „ Zonder gevaar voor overdrijving kan zelfs gesteld worden ", zeggen Witte e.a.(1990,
68) „ dat de levensstandaard van de arbeiders in deze fase van de industriele revolutie een dieptepunt had bereikt, dat in de eeuwen voordien nooit geevenaard was " .
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2.3. In Brugge, dat toen zowat de armste stad van Belgie moet zijn
geweest (Steevens 1985 ), was het uiteraard nog erger. In 1870 waxen van
de 48.939 inwoners 14.066 officieel behoeftig, d.w.z. 28,74%, in 1880
was dat 29,66 % . Michiels merkt op : , Het ziekteproces van de Brugse
economie situeert zich tussen de jaren 1870-80, met als dieptepunt
1874, jaar waarin de Bank Dujardin failliet ging ... Ze sleepte in haar
ondergang verscheidene andere lokale banken met zich mee. Ze bracht
tevens de genadeslag toe aan het hele toenmalige economische Leven van
Brugge en omgeving ". ( Michiels 1979, 153). 1874 was ook het jaar
waarin het Sinte Luitgaarde gilde gesticht werd !
Verder was er natuurlijk ook een gegoede burgerij en in de schaduw
daarvan ontwikkelde zich een zeer heterogene „ hulpklasse ", die mee
profiteerde van het nijverheidskapitalisme en binnen bepaalde marges
toch een zekere opwaartse sociale mobiliteit kende. Ook deze groep zou
zich erop toeleggen haar sociale dynamiek om to zetten in politieke actie " (Witte e.a. 1990, 67 ). Dit is, samen met de priesters, de groep
waaruit de Luitgaardisten recruteren.
Die Luitgaardisten nu, hadden niet de minste belangstelling voor de
sociale misere. In geen enkele lezing of commentaar gedurende de 4 jaren waarvoor we notulen hebben, wordt er ook maar met een woord
over gerept.
2.4. In 1874 werd Belgie nog altijd exclusief in het Frans bestuurd (de
zgn. gelijkheidswet zou pas meer dan 20 jaar later worden goedgekeurd ). Er waren al wel enkele taalwetten in het parlement goedgekeurd. In 1873 werd het gebruik van het Nederlands in het strafrecht
toegelaten, in 1878 verscheen het Nederlands in het openbaar bestuur
in Vlaanderen ( 5) en in 1883 werd het Nederlands de onderwijstaal van
enkele vakken in het officieel middelbaar onderwijs (Depaepe e.a.
1994 ). Het ging bier om tactische toegevingen vanwege de Franstaligen
de verfransing van Vlaanderen werd er geenszins door stopgezet en zelfs
de garanties voor een tweetaliger Vlaanderen waren miniem, aangezien
de meeste van die wetten niet werden geimplementeerd. Zoals de
meeste andere Vlamingen kenden echter ook de meeste Bruggelingen
geen Frans. Volgens de officiele gegevens van de volkstelling waren er
in 1880 1,72% eentalig Franse Bruggelingen en 15,21% gaven op twee-

(5) Over de heel langzame invoering van het gebruik van het Nederlands op
het Brugse stadhuis, dat pas helemaal op het einde van de 19de eeuw begon, zie
menVandenbussche (1996 ).
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talig te zijn. Als tweetalig werd echter beschouwd iedereen die enige noties van Frans had (6). 76,76% gaf op enkel „le flamand " te kennen
(de volkstellingsgegevens werden pas vanaf 1890 in het Nederlands genoteerd). 1,24% van de Bruggelingen behoorde tot het vreemde slag
dat geen van beide landstalen machtig was. Voor de Nederlandstaligen
was „ Vlaams spreken " wel het juiste woord : lezen en schrijven was er
meestal niet bij aangezien in 1880 48,2% van de Brugse bevolking analfabeet was, d.w.z. 60% van de laagste sociale klasse, de Nederlandstaligen (7 ). In een dergelijke situatie kon het niet anders of de Vlaamse
Beweging zou geleidelijk aan wortel moeten schieten. Het flamingantisme werd, „ een van de kanalen waarlangs machtsbewuste middenklassers politiek bedreven " (Witte e.a. 1990, 97 ) . De leiders uit deze deelgroep waren afkomstig uit en richtten zich tot die sociale lagen in Vlaanderen die nog niet verfranst waren. Die begonnen gevoelig te worden
voor de sociale frustraties die het gevolg waren van de taalbarriere (door
de aanstelling van Waalse ambtenaren in Vlaanderen bijvoorbeeld) en
wensten zich te bedienen van het „ Vlaams " als cultuurtaal in het onderwijs, voor de lectuur, het toneel en in culturele verenigingen. De relatieve democratiseringstendens die in al die sectoren merkbaar was,
maakte dit flamingantisme steeds krachtiger. Vooral in steden als Antwerpen en Gent had de toename van de Vlaamsgezinde stemgerechtigden na 1848 electorate implicaties. Op enkele uitzonderingen na (E.
Moyson in Gent bijvoorbeeld) bleef de Vlaamse ontvoogdingsstrijd echter ook in deze periode losgekoppeld van de arbeidersstrijd (Boeva,
1994 ). Maar zelfs dat flamingantisme is niet een beweging waar de Luitgardisten zich in konden herkennen !
2.5. Aangezien vele priesters - ook die van het SLG - ook leraren waren, werden ze uiteraard met de taaltoestand in het onderwijs geconfronteerd. Gedurende het eerste decennium na de onafhankelijkheid verdween het Nederlands als voertaal nagenoeg volledig uit het Vlaamse
middelbaar onderwijs, ten gunste van het Frans, maar aan het onder-

(6) In „het onderrichtingsboekje " van 1890 (Gent : Boek&Steendrukkerij F&R
Buyck) kregen de , volksoptellers " de volgende raadgeving mee : , Om beschouwd
te worden als kunnende eene dezer talen spreken, is het niet nodig, ze ook te kunnen schrijven nosh het meerendeel barer regels of harer woorden te kennen ... Hij,
die daarbij, al ware het gebrekkig, eene andere landschtaal spreken kan ... moet
bijgevolg dit verklaren " (Vandenbussche 1996).
(7) al deze cijfergegevens uit de volkstellingsformulieren die op het Brugse stadsarchief worden bewaard ( zie ook Vandenbussche 1996).

234

(7)

wijs in het Nederlands werd gaandeweg toch meer belang gehecht. In
een aantal colleges heerste overigens een Vlaamse geest (Depaepe e.a.,
1994 ). De wet van 1850 maakte van het Nederlands in de officiele en
gesubsidieerde scholen in Vlaanderen een verplicht vak. In de regel volgden ook de vrije katholieke scholen de wet van 1850, die twee uren Nederlands per week voorschreef (Depaepe e. a. 1994, 100 ). Maar nog in
1878 herinnerde de bisschop van Brugge er zijn priesters in de colleges
aan dat „ l'usage de la langue francaise est obligatoire, dans tous nos
etablissements d'eclucation. Les elêves qui parleraient le flamand, soit
en recreation, soit en promenade, iraient a l'encontre de notre volonte
la plus formelle. Le flamand n' est employe qu'en classe, pour l'enseignement du Catechisme et du flamand lui-meme " ( 8). De sfeer in de
Brugse colleges bleef dus ook tijdens de werkingsperiode van het SLG
door en door Frans, ook al iets waar men in hun beraadslagingen geen
klachten over hoorde.
2.6. De boven al genoemde min of meer flamingantische middenklasse smeedde ook in Brugge instrumenten om aan politiek te doen.
Eerst werd de de „Katholieke Burgersgilde " en als tegenzet in januari
1872 de Brugse afdeling van het „ Willemsfonds " opgericht. Uit de actie van het Willemsfonds ontstonden achtereenvolgens de „Liberale
Vlaamsche Bond " en „ Het Van Gheluwe's Genootschap " (1878). Van
katholieke zijde kon daartegenover gesteld worden : de , Vlaamse
Bond ", het "Burgersgilde ", het „ Donatiusgilde ", het „ Blauwvoetgilde " en het „Xaveriusgilde " (Michiels 1979, 187 ). De stichting van
de „ Vlaemsche Broederbond " op 16.2.1862 markeert het schuchtere
begin van het socialistische verenigingsleven in Brugge. Voor wie dat al.lemaal te hoog gegrepen was bestonden er ook zgn. „ VerlustigingsMaatschappijen ". Voor 1887 by . telde Michiels volgende bonden : 54
kaartspelers, 61 holders, 53 biljart, 6 toptafels, 6 duivenliefhebbers, 3
kanarievogels, 5 vinkeniers, 2 zaalschutters, 2 balpijp- en balboogschutters, samen 192. „ Bijna alien werden ze opgericht in de tweede helft
der XIXe eeuw " (Michiels 1979, 412 ), die niet voor niets de eeuw van
het verenigingsleven wordt genoemd.

(8) rondschrijven van bisschop JJ. Faict, dd. 20 juli 1878, opgenomen in de
Collectio Epistolarum Diocesis Brugensis 1885, p. 107-110.
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3.

PARTICULARISTEN EN INTEGRATIONISTEN

3.1. Aangezien naar de leden van het SLG sours met de naam „ Tweede
generatie particularisten " wordt verwezen, wat duidelijk maakt dat van
hun werking vooral het taalkundige aspect aandacht van buitenuit zou
krijgen, wil ik ook aan de linguistische problemen en de taaltoestand
van dat moment enige aandacht besteden. In het jonge Belgie werd
Vlaanderen met twee uitdagingen geconfronteerd : die van het Frans en
die van het noordelijke Nederlands. Na 1830 duiken inderdaad heel wat
problemen tegelijkertijd op en een daarvan interesseert ons hier heel in
het bijzonder : het Nederlands, zoals dat in het Zuiden was overgeleverd, had vooral als een verzameling dialecten overleefd en was duidelijk
onvoldoende uitgebouwd om de functies waar te nemen die de Vlaamsgezinden ervoor wilden verwerven. J.F.J. Heremans had, in een
toespraak tot het Algemeen Nederlands Congres in Rotterdam (1865 )
een van de problemen als volgt verwoord : , de Vlaamsche puritein (sic)
bevindt zich, ondanks al zijnen goeden wil en al zijne inspanning, menigmaal in groote verlegenheid : hij bezit zijne eigene taal dikwijls niet
genoegzaam, om te weten, of er al dan niet een woord, eene uitdrukking bestaat, om het Fransch woord, de Fransche uitdrukking, die hem
gestadig voor den geest komt zweven, weer te geven... zijne onwetendheid is het natuurlijke gevolg der opvoeding die men aan de Nederlandsche bevolking van Belgie sedert 1830 heeft gegeven , het Nederlandsch
wordt nauwelijks in Belgie bij het onderwijs gedoogd ". Van de logische
conclusie dat het daarom nodig was dat Nederlands uit te bouwen tot
een modern communicatiemiddel, dat in staat zou zijn alle functies uit
te oefenen, die de taal in een moderne, geindustrialiseerde staat in principe uit moet kunnen oefenen, waren zich slechts enkelen bewust en het
vreemde is dat het argument nauwelijks ooit met zoveel woorden werd
genoemd in de vele en vaak bitsige polemieken die werden gevoerd
(Willemyns 1993 ).
Door de lange periode van taalcontact met de prestigetaal van de
Zuidelijke Nederlanden, het Frans, was het Nederlands dat na het ontstaan van Belgie in Vlaanderen werd gebruikt inderdaad overwegend een
uit het Frans vertaald of in het Frans gedacht Nederlands (Willemyns
1996 ). Dat was natuurlijk vooral een probleem voor diegenen die het
Nederlands op een andere manier wensten te gebruikten dan als dialectisch communicatiemiddel. Die 19de-eeuwers hadden nog de bijkomende zware task te proberen een spreektaal te laten groeien uit wat essentieel een schrijftaal was. In het taalgebied als geheel had het Hollands
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dan al een schrijftalig overwicht of zelfs een hegemonie verworven. Het
Hollands van de 19de eeuw was de voortzetting van de taal uit de pruikentijd en dus (in geschrifte althans) inderdaad vaak nogal stroef. Wat
de Westvlaamse particularisten (terecht) aanklaagden was hetzelfde als
wat ook Kloos en de Tachtigers zouden aanklagen. Het Westvlaamse
pleidooi voor een „ levend taalgebruik " had dus op zichzelf inderdaad
zinvol kunnen zijn, ware het niet dat de situatie van het algemene Nederlands hen helemaal niet interesseerde. Waar het ze echt om te doen
was, was fundamentalistisch-religieuze actie en al de rest was daar ondergeschikt aan.
3.2. Vrij vlug werd het de gangmakers van de jonge Vlaamse Beweging duidelijk, dat het nodig was de positie van de in Vlaanderen gebruikte taal t.a.v. de Noordelijke variant te bepalen en ook dat men
dringend de binnenlandse situatie van het Nederlands t.a.v. het dominerende Frans diende te verbeteren (Elias & Willemsen 1973 ). Daar ongeveer hield de eensgezindheid op en met name de overtuiging dat het
daartoe nodig was de banden met Noord-Nederland aan te halen werd
door velen zeker niet gedeeld. Voor deze tegenstanders gebruikte en gebruikt men meestal de verzamelnaam „ particularisten " , maar aangezien ook die het onder elkaar vaak oneens waren en uiteenlopende
oplossingen voorstonden is dit een naam geworden die vele ladingen
dekt en dus nogal onprecies is. Zo heeft men het o.a. over een „eerste
generatie " particularisten die actief waren in de periode onmiddellijk
na de Belgische Omwenteling. Het bekendste was het trio Leo de Foere,
Pieter Behaegel en Frans Bon die de toon aangaven in de eerste , spellingoorlog " (Couvreur 1975 ; Geldhof 1960 ). Zij bekampten hartstochtelijk de 'ketterse' en 'orangistische' spelling van het Taelcongres van
1841 te Gent, die door een Koninklijk Besluit van 1 januari 1844 aanvaard werd als de officiele spelling voor de Vlaamse vertaling van de wetten en besluiten (Willemyns 1991). De naam „ particularisten " wordt
echter ook gebruikt voor de bovengenoemde leden van het SLG en in
het algemeen ook voor alien die ervoor pleitten niet zo maar het Standaardnederlands uit het Noorden over te nemen, maar te proberen het
„ zuidelijke aandeel" daarin omhoog te krikken (Willemyns 1996a).Dat
maakt er het gebruik van de term niet makkelijker op !
3.3. Suffeleers (1979, 148-164) zegt in zijn kapittel over „Het Westvlaamse particularisme en het algemene Nederlands " het volgende
"Strikt genomen is er geen verschil tussen de algemeen Zuidnederlandse
particularistische tendens en het z.g. Westvlaamse taalparticularisme. Beide
zijn centrifugale bewegingen die de algemene Noordnederlandse norma-
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tieve taal in haar bestaande vorm geheel of gedeeltelijk verwerpen. Aileen,
in West-Vlaanderen kreeg dit particularisme een hoogstaande literairartistieke uitdrukking. Bovendien was de 'taalloyaliteit' meet geprononceerd gewestelijk dan elders in Vlaanderen, waar in de regel aan een Zuidnederlandse inbreng in het algemeen Nederlands werd gedacht. Verder
valt ook de conservatief rooms-katholieke motivering van het Westvlaamse
streven in het oog " (148-49)

I.t.t. Suffeleers geloof ik dat „ strikt genomen" het Westvlaamse particularisme van de generatie De Bo wel degelijk iets anders was dan het
„ algemeen Zuidnederlandse particularisme ". Hoewel Suffeleers en ook
anderen wel gewag maken van het religieuze aspect, komt nergens voldoende tot uiting dat voor De Bo en de zijnen het taalaspect slechts een
bijproduct was van een religieus fundamentalistische beweging. Het was
hen te doen om het behoud van het ultramontane, katholieke karakter
van West-Vlaanderen. De taal speelde daarbij slechts in zoverre een rol,
dat men geloofde dat het naar voren schuiven van het Westvlaams, c.q.
het weren van het algemene Nederlands een onontbeerlijk wapen in die
strijd was. De echte rechtvaardiging achter de oprichting van het „ particularistische " gilde was inderdaad niet linguistisch, maar religieuspolitiek. Gildevoorzitter Duclos : „ ... dragen wij ons oud Dietsch eene
zoo vuerige liefde toe, 't is omdat het onze diepingewortelde overtuiging is dat het oude vlaamsche kleed het bekwaamste is om de zuivere
vlaamsche Maagd te bevrijden tegen de verpestende invloed van goddeloosheid en zedebederf" (SLG I, 57).
4.

HET GILDE VAN SINTE-LUITGAARDE

4.1. Van de vergaderingen van het Gilde zijn vier bundels notulen gepubliceerd ( 1874 tot en met 1877 ; SLG I-IV) ( 10) en daaruit komt
duidelijk het beeld naar voren van een uitermate paranoid gezelschap,
waar men het voorstelde alsof de ondergang van het katholieke West-

( 10) De statuten van het gilde ( „ wet " genoemd) zijn o.m. gepubliceerd in
Geldhof (1959, 302-303 ). De vierde was meteen ook de laatste vergadering. Allossery (1930,25) deelt mee : „ In 1879 moest de vijfde algemeene vergadering
plaats hebben, maar bij besluit door den raad, genomen 5 Juli, wierd ze opgezegd ". In een voetnoot op dezelfde bladzijde wijst hij erop dat er bij de publicatie
van dat besluit in Rond den Heerd Bd. XIV, bl. 264 en 279 Been woord uitleg
wordt gegeven en vraagt ook hij zich af: „ Waarom dit plotseling en onverwacht
opzeggen ? Onmogelijk daarover bescheid te geven ".
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Vlaanderen nakend was. Het is een studiekring naar de beeltenis van de
oprichters (") : extreem katholiek en fanatiek in alles waar ze zich over
uitlieten. De discussies waren meer ideologisch dan praktisch. Men krijgt
nooit de indruk dat ze bij hun klachten ( zowel over de taal als over de
„ vervolging " waaronder de kerk te lijden zou hebben) over iets concreets spreken, maar eerder dat op dogmatische wijze een volkomen
abstract probleem wordt aangesneden. Wat de praktische consequenties,
c.q. gevaren zouden zijn van meer taaluniformering b y ., wordt nooit
gespecificeerd ( 12 ). Wanneer, zoals vaak gebeurt, met gloed Westvlaamse uitspraakgewoonten worden verdedigd, doet men alsof de oppositie zou zijn Westvlaams tgo. Hollands ; de echte oppositie is natuurlijk veeleer [ + 'VC/via ] > < [ -Wvla ] ( 13 ) ; bij de discussie wordt dat
onderscheid uiteraard niet gemaakt. De polemieken met de integrationisten maken overduidelijk dat het niet de Hollanders zijn die met het
Westvlaams problemen hebben, maar deze Westvlamingen hebben wel
problemen met de Hollanders, of althans met het beeld dat zij zich zelf
van de Hollanders en hun taal hebben gevormd. Het gaat hierbij, zoals gezegd, om een abstractum, dat meestal als een „ stramme, gedwongene, stijve, gezochte tale " wordt gekarakteriseerd. Nooit wordt et echter een enkele auteur geciteerd, nooit wordt zelfs maar het kleinste excerpt aangehaald, dat zou moeten aantonen dat de in Holland geschreyen taal ( en die van die Vlamingen die zich erbij aansluiten) inderdaad
de karakteristieken vertoont die zij eraan toeschrijven. En het gaat werkelijk slechts om een hersenschim : het Hollands is niet ,,strain, gedwongen, stiff en gezocht " omdat zulks na analyse zou zijn gebleken,
maar omdat het zo moet zijn om te beantwoorden aan het „Feindbild "
dat deze verontruste burgers kennelijk nodig hebben. Over wat ze in
plaats daarvan verkiezen zijn ze al even weinig concreet. Wat daar in-

( 11 )ten minste 49 van de 77 eerste „ werkende leden " (63,63 % ) zijn
priesters, zo blijkt uit de ledenlijst van de eerste algemene vergadering en „ alle ledenvan het bestuur waren nauw met het St.-Lodewijkscollege verbonden" ( Geldhof 1959, 301).
(12)Gezelle brengt het wel onder woorden, maar ook hier gaat het om beweringen, niet om „ harde " feiten: „Waar wilt dat naar toe ? Naar de verhollandsching van 't yolk, voor 't yolk, voor wat taal aangaat, en bijgevolg, godsdienst en
ze n". De rest van het citaat infra p. 245.
(13)N.a.v. de volkstellingen geeft Duclos zijn lezers de raad het gedeelte over
de taal beter zelf in te vullen en te schrijven „Vlaamsch of beter nog W estvlaamsch" (Rond den Heerd XVI, 47 ).

(12)

239

tern over gezegd wordt komt zo meteen aan bod. Naar de buitenwereld
toe formuleert Duclos het, in een in het Gezellemuseum bewaarde brief
van 8.11.1871 as volgt (") :
"Wij en moeten niet schrijven zoo men spreekt. Dat is een axioma van
studenten, die wilden Gezelle navolgen en hem niet en verstonden ; maar
wij moeten de sprake voor steun nemen van de tale, waarop zij de voorhand heeft in den tijd. Sprake is v6Or schrijven, de schrijftale steunt op de
sprake. Wij moeten de sprake zuiveren : uit de sprake de elementen nemen
van one schrijfstijl, dat is de waarheid, maar wij en moeten noch en mogen niet schrijven zoo men spreekt. Immers •: Er is en er moet eene litteraire tale zijn. Wij verschillen van onze tegenstrevers dat wij sommige vormen aanwenden die ons Westvlaamsch eigen zijn ... Maar dat verschil en
is een grondverschil. Het grondverschil is dat onze wendinge ( 15 ) de
zelfste niet en is als de Hollandsche, immers gelijk de Hollandsche de
Duitsche niet en is, enz. No tans op voorwendsel van onze wendinge to
nemen en mogen wij onzen stijl niet slepende maken, zoo wij ongelukkiglijk het somtijds gedaan hebben. Wij moeten zien en zorgen dat onze
schrijfwijze state weze en vaste zonder daarom hard en onhoorlijk te
worden " (16)

4.2. Wat in de interne discussies naar voren komt is duidelijker geformuleerd. Sommige lezingen getuigen van een zekere vakbekwaamheid,
zolang het tenminste over dingen gaat die niet direct iets met religie to
maken hebben (maar zulke dingen zijn heel zeldzaam). Het Gilde van
Sinte Luitgaarde was in die zin Ban ook een verzameling van intellectuelen. Maar misschien is „ geleerden " een juister woord, omwille van
de schrijnende discrepantie tussen het vele wat ze weten en de geborneerdheid van hun kennis. Van zodra de sprekers (bewust of onbewust)
de mening toegedaan zijn, dat ze hun geloof en de erop berustende
maatschappelijke orde moeten verdedigen, komt de paranoia naar boven
en reageren ze alsof de defloratie van de „ Westvlaamse maagd " immanent is.
4.3. 1k wil dat nu met enkele concrete voorbeelden aantonen. Er behoren tot dat gezelschap een aantal mensen die vele vreemde talen kennen en ook vrij goed op de hoogte zijn van de historische grammatica

(14)Allossery zegt niet aan wie die brief is gericht
(15)Deze term wordt heel vaak gebruikt ; er lijkt iets als „ het idiomatische " ,
het „ volkseigene " mee te worden bedoeld.
(16)Dit lijkt mij een brief voor extern gebruik te zijn en, dus, heel wazig. Wat
betekent een taal die weliswaar „ statig en vaste " maar niet „ hard en onhoorlijk "
is ?
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van de Germaanse talen, zo by . ene De Carne, „professor in 't kleen
seminarie to Rousselaere ". Uit zijn lezing „ Over den invloed van het
duitsch op de nederlandsche tale" (SLG III, 77-86 ) blijkt dat hij zeker
met een deel van de toenmalige Forschung bekend is ; wat hij met die
wetenschap doet is echter hemeltergend ( als ik dat woord in dit verband
mag gebruiken ). Zo vindt hij by . dat de diftongering in het Duits een
kwalijke zaak is. Dat het Duits [ wain] zegt is een verkapte steun aan de
Hollanders die met hun [ wein ] ook al een diftong bezigen en dus eigenlijk een stoot onder de gordel van de Westvlamingen die nog altijd
[ wien ] zeggen.
"En inderdaad, van Luthers tijd voort, ziet men overal de nude, zuivere,
voile Swaabsche klanken der Minnesdnger en Heldendichter plaatse maken
voor de nieuwopkomende saksersche sonanten.
De alemannische lange i, gelijk wij ze, West-vlamingen nog op onze
lippen hebben, ging over in ei, die eene snort van tweeklank is, gesproten
ui het versmelten der scherpe a met i ( 17 ). Waar Kudrun, het Rolandsli ed,
de Nibelungen schreeven" Min lib (mijn lijf), din wib (dijn wijf), thie
wile (de wijle ), sin rich (zijn rijk ), dat wierd nu mein Leib, dein weib , die
wale, .rein Teich enz.
De lange il (de weersplete van onze uu) kreeg van 's gelijke eene a of
a (e in 't vl. ) voor klankgenoot, en wierd alzoo in au of au (de hollandsche ui) herschapen : Zoo stond rumen in rdumen (ruimen), liiten in lauten (luiden), .rumen in siiumen (ver-zuimen), hk s in hour, its in aus (uit)
verkleed.
De middelhoogduitsche tweeklank iu wierd vervangen door het nieuwe
eu : fiur (vier) wierd fewer; Bute (lieden, fr. gens) wierd leuten ; niuwe,
neue; tiure, theuere enz.

De diftongering in het Duits is dus des duivels en wel omdat Luther,
de „ Duitse antichrist " , voor die diftongering verantwoordelijk zou zijn.
Vooraleer hij zijn bijbel schreef, zegt De Came, zei men in Duitsland
[ wien ], het Saksisch van Luther maakte daar [ wain ] van
"Luther schreef en dichtte: Luthers tale wierd evangelie gelijk zijne leetinge ; en van toen of was het Middelhoogduitsch dood en begraven. Alle
duitsche dialecten moeten onderdoen en duim leggen voor het eenig uitverkoorene Hoogsaksersch. W at een mensch toch vermag op de wereld"
(cursivering van mij , RW).

De Came voegt daar nog een hoogst originele bedenking in verband
met taalverandering aan toe. Taalveranderingen, zo merkt hij (terecht )

( 17) De Came verwijst hierbij in voetnoot naar Franz Bopp en Moritz Heyne
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op, Buren meestal lang, maar in Bit geval ging alles bliksemsnel en was
de diftongering „ in eene halve eeuwe, of nog niet toe " beklonken.
Hoe dat komt ?
"Dat komt hierdoor, dat de taal heur voegt naar het yolk : de tale immers
weerkaatst het gedacht, het gevoel, het leven en de ziel van een yolk. Blijft
dit gedacht, dit gevoel, it le en onveranderd, de tale zal weinig of niet
veranderen. Maar verandert gij het yolk, keen gij zijn gedacht, zijn leven,
't zij zijn stoffelijk of zijn zedelijk leven, met eenen verandert gij zijne
taal. at wonder dan, Mijne Heeren, dat het Luthersgezinde Duitschland
in korten tijd Luthers tale gesproken heeft ? Het eene volgt noodzakelijk
het andere ".

Dat een diftong ketters en een monoftong katholiek is blijkt volgens De
Came overigens ook in de Nederlanden waar het natuurlijk de heidense
Hollanders zijn die de diftongering hebben ingevoerd : „De Hollanders
nu hebben stap voor stap hunne overrhijnsche gebeurs gevolgd, en onze
oude nederduitsche klanken hebben gevaren juist gelijk de onde hoogduitsche : zij wierden verdreven door het zegevierende Saksersch "
( o.c.,p.80). De Carne weet ook wie in de Nederlanden Luthers rol
speelde : , Marnix van Ste Aldegonde schreef uy en ij. Van toen voort,
gaat de lange u en de lange zuivere 1, in de geleerde taal, verloren : de
saksersche au en ei aleen worden fatsoenlijk geheeten ". En wat daar de
consequenties van geweest zijn kan De Carne heel mooi verwoorden
"En alzoo en is de tale geen straal meer uit het herte, maar een gekunsteld
en getuitemantooid puppenhoofd " (o.c.,p.85 ).

Redeneringen van dat slag vind je te kust en te keur in alle lezingen en
tussenkomsten. Je kunt het zo gek niet bedenken of het staat erin. Bovendien blijft dat snort redeneringen niet beperkt tot , taal(particularistische) uiteenzettingen " en dat is nu juist wat al te vaak uit het nog
wordt verloren. Deze godsdienstfanatici beginner alle redelijkheid te
verliezen telkens ze in hun parandide ijver menen dat Christus en al zijn
apostelen belaagd worden door een of andere mysterieuze vijand. Een
paar staaltjes:
- ene De Poorter, „professor van Wijsheid in 't kleen Seminarie van Rousselaere " houdt een redevoering „over de lezingen die den Vlamingen
meest dienen " ( de , lectuur " wordt daarmee bedoeld) en fulmineert
daarbij tegen een bepaald schoolboek voor het lager onderwijs. Dat leerlingen leren lezen aan de hand van zinnetjes als „ hij at ijs ", „de kat is
een Bier" of „het bier is in de kan" vindt hij vreselijk en eerst heb je er
als lezer het raden naar wat daar nou zo verschrikkelijk aan is. Voor leerlingen van de derde klas blijken zinnetjes als „de hond loopt op de

242

(15)
straat " , „ de hals van het peerd is kort " of ,,nooit ben ik boos noch doe
ik kwaad " totaal verwerpelijk te zijn. Terwijl je als lezer alsmaar nieuwsgieriger wordt welk taalcomplot de E.H. De Poorter it zijn hoe hoed zal
toveren, blijkt het plotseling over iets totaal anders to aan. Meedelend dat
„ die methode een snoodige aanslag is op ons vlaamsch geloove, en op
onze vlaamsche zeden " legt de Eerwaarde De Poorter nu uit dat het
>> Vlaamsche kind " in kwestie dus al 58 volle bladzijden geleerd heeft
„ vooraleer een enkel woord voor zijne oogen verschenen, in zijn ooren geklonken heeft, een enkel woord dat hem sprak van zijnen christenen Godsdienst, van zijn vlaamsch vaderland. De zoete en lie naam van Jesus, de
gebenedijde naam van Maria, die zoo menigmaal van moeders lippen in
het kinderherte vloeiden, zijn it die lessen gebannen " ( SLG I, 43).
Daarop volgt an o.m. nog de he the uitroep : „ Neen ! als Vlaming,
als Christen en als priester, kan ik zulke doening over mijn herte niet
krijgen ".
- A. Duclos, voorzitter van het geleerd maar bovenal vroom genootschap
en iemand die als historicus een zekere faam heeft, houdt in 1877 een lezing Over de vaderlandsche geschiedenis onder de penne der Geuzen (SLG
III, 63 - 76) waarin hij enkele dingen wil rechtzetten die, door het boosaardige streven der Geuzen, tot geschiedvervalsing zouden kunnen lei n.
Tot die „ geusche " fabels behoren o.m. :
- dat „ Gallilee " (sic) het slachtoffer van de „ onwetenschappelijke
dweepzucht van het ho van Roomen en van de H.Kerk " zou zijn
geweest,
- dat de „ Barthelmeeuwsnacht " zou behoren tot de „ gruwelen en
moorddaden die de Kerke ten lasteliggen "
- dat er bij de Inquisitie slachtoffers zouden zijn gevallen •; >>de
mannen door de Inquisitie, zoo gezeid, ter dood gebracht " zegt
kwade
voor alle volken- en
Duclos „m
waren
zulke diedaden
o
staatsrecht strafbaar waren en weerdig aan den beul overgeleverd to
worden "
en nog veel meer van dat fraais.

Dat sommige leken niet voor hun „ eerweerde " Gildebroeders onder
moesten doen, daarvan wil ik slechts een voorbeeldje geven. De heer
Minnaert is de uitgever van „ De Gazette van Thielt " en houdt een
spreekbeurt over, hoe kan het anders, „Het schrijven van a'agbladeren"
( SLG II, 52-64 ). Zijn uitgangspunt is „De Kerke wordt nu bitter vervolgd " ( je moet er maar op komen in het Brugge van de 19de eeuw)
en de pers is een belangrijk wapen zegt hij (in zijn eigen woorden
„ daarom is er aan de gazetten zoo machtig vele gelegen " ). Nu zijn er,
en dat weten wij zelfs vandaag nog, , goe gazetten " en , slechte gazetten " . Die laatste snort „ en houdt geene rekening van God en zijne
Kerke " maar zo een gazet „ lastert God en bespot zijne wetten ; zij verwerpt 't gezag van de Kerk en beschimt hare bedienaars ; zij wekt op tot
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ongodsdienstigheid en baldadigheid van geest en Leven". Maar belangrijker, zowel voor zijn toehoorders als voor ons, is natuurlijk wat een
„ goe gazette" is. Vanzelfsprekend moet ze „ eenvoudig en klaar geschreven zijn, in de tale van 't yolk waarvooren dat ze schrijft. Geene
gedwongene, stijve, gezochte tale, maar de oude, ronde, vloeiende
vlaamsche tale, de tale die de vaders spraken, 't Vlaamsch dat wij leerden op moeders vlaamschen schoot ". Na dit obligate nummertje over
de taal lezen we dan waar het echt op aan komt : , Hij die een gazette
maakt, 'k wil zeggen de opsteller, en moet niet alleen van katholieke
Bingen spreken en in alles de ware leerstelsels volgen ; hij zelve moet
diep doordrongen zijn van de waarheden van onzen heiligen godsdienst ; hij moet blaken van de liefde tot God ; de verkleefdheid aan
Paus en Kerke moet hem in merg en been zitten, om die gesteltenissen
aan zijn blad te kunnen meedeelen. 't Vat geeft uit dat 't in heeft, en
een halve of een flauwe katholieke, en kan eene gazette maar half of
flauwkens goed maken. Eene oprechte goe gazette en moet trouwens
niet alleene vurig katholiek zijn in hare artikels, maar ook in hare staatkundige berichten, in hare nieuwmaren, in hare markten en in hare annoncen " . En de heer Minnaert uit Tielt besluit : „En 't en is algelijk
maar de gazetteer die vurig katholiek is, die dat kan doen ; de andere en
zou er nooit op peizen " ! Dat alles werd, zo stipt het verslag aan „met
veel goedkeuring aanhoord en toegejuicht ".
4.4. De Luitgaardisten kan het eigenlijk niet zoveel schelen hoe iets
geschreven wordt, maar veeleer wat er geschreven wordt : onmin met de
inhoud, met de boodschap, leidt tot kritiek op de taal en dat is de kern
van het Westvlaamse taalparticularisme. Het gaat om fanatieke en geborneerde lieden, die alles aan hun godsdienstwaanzin ondergeschikt
maken. E.H. Johan Leemans de Montflin drukt het in zijn lezing over
„Het drietal in de Vlaamsche Beweging " (SLG, III, 62 ) als volgt uit
„ Onze taal, katholiek in hare wording en ontwikkeling, en kan in eenen verdwaalden geest, die zich van de kerk gescheiden heeft, niet gedijen ".
Leonardus de Bo, vandaag een van de bekendste Luitgaardisten, is
een trouw en ijverig spreker. Zijn redevoeringen zijn meestal wel linguistisch van acrd, zij het dat ook hij niet nalaat er telkens met zoveel
woorden op te wijzen, dat de taal slechts een wapen in zijn strijd is. Hij
was zeker niet minder schizofreen dan de anderen : enerzijds blijkt hij
inderdaad een en ander over taal en taalkunde te weten, anderzijds
schrijft ook hij over talige onderwerpen de grootst mogelijk onzin. Enkele staaltjes uit zijn lezing over Waarom er geene eloquentie in het
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letterkundig Nederlandsch is (SLG II, 19-27 ) mogen dit aantonen :
„ ... de Waarheid en de Valschheid hebben noodwendiglijk elk hunne
taal... Omdat het Protestantisme eene dwaalleer is en geene waarheid,
daarom kon de predikatie van het Protestantisme... niet eenvoudig, niet
natuurlijk, niet rechtzinnig zijn. Daaruit moest dan volgen - zoo 't met der
daad gevolgd is - dat de taal van die predikatie belemmerd en stram wierd,
verwrongen, gezocht, gekunsteld, hoogdravend, vol wind en declamatie.
... En 't is bemerkensweerdig dat zij, die hier in Belgie die taal willen inbrengen, ook al lie en zijn die van de waarheid niet veel maken ; zij gevoelen instinctieflijk dat deze taal hunne taal is, de taal van de kwade
trouw en van de verwaande en hooveerdige miswetendheid.
( ... )
't Letterkundig hollandsch, dat zommigen hier trachten in te voeren, is
kwapenning ... Die als redenaar wilt lukken, doe gelijk David : geen belemmerend geveerte, geene taal die dwingt en wringt ; maar de taal die
hem vrij, natuurlijk en eenvoudig uit het herte vloeit en van de tonge rolt,
de ware nederduitsche taal, de catholijke taal van de catholijke Vlamingen ".

4.5. Een tweede, algemeen verbreide misvatting over die zgn. particularisten is dat zij de doelstellingen van de Vlaamse Beweging mee wilden realiseren. In het milieu van De Bo, Duclos en Gezelle werd het
Frans echter nauwelijks als een bedreiging ervaren, en men was met de
feitelijke situatie eigenlijk best tevreden : het gewone yolk kende hoe
dan ook geen Frans, dus het gevaar van beinvloeding door het „ wufte "
was gering. Algemeen Nederlands verstaan zou echter maar een geringe
inspanning vergen en precies daarom moest dat veel hardnekkiger worden bekampt. Duclos wees erop dat de hoofdbedoeling was: „het tegenwerken van het Hollandsch op taal- en letterkundig gebied " ( Allossery 1930, 108 ). Voor de Westvlaming was Nederlands de enige reele
mogelijkheid om met de buitenwereld contact te krijgen en dat moest
te alien prijze worden vermeden : „ In een gesloten taalreservaat is het
nu eenmaal makkelijker om de ideeencirculatie te controleren ", merkt
ook Reynebeau ( 1995, 117) op. Het hoeft dan ook geen verbazing te
wekken, dat towel Duclos als Gezelle expliciet verklaren dat ze nog eerder Frans willen gebruiken dan ( algemeen ) Nederlands of zelfs, zoals
ze zelf zeggen „ algemeen Vlaamsch " .
Dat Duclos Frans boven algemeen Nederlands verkiest, schrijft hij
met zo veel woorden in een brief die hij stuurde naar het Algemeen Nederlandsch Congres van Mechelen in 1879:
"En denkt men dat wij onze taal gaan verloochenen voor eene, 't zij
Welke, nieuwe, vreemde, zoogezeide moedertaal ? Neen wij ! fransch, zul-
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len wij liever leeren lezen en schrijven, fransch zullen wij zijn duizendmaal eerder en liever, als op zulken wijze vlaamsch of 't zij hoe men 't
heeten wil " (18)
Hij heeft zijn bekendste boek, Bruges: histoire et souvernirs, in 1910
dan ook in het Frans gepubliceerd en uit de „ Boekenschouw " ( d.i.
Duclos' publicatielijst in Allossery 1930, 362-433) blijkt in elk geval duidelijk dat Duclos, die voordien bijna uitsluitend in het „ Vlaamsch "
had geschreven, vanaf 1904 nog uitsluitend in het Frans publiceert (op
een occasioneel krante-artikel na) (19)
Gezelle van zijn kant schrijft in een brief:
"Ik ben geheel zeker dat de tijd allengskens gekomen is dat wijlieden, al
te maal katholieke nederlanders, behooren op malkaar te steunen, liever
als voortdurend Haar het half joodsch, half heidensch Hoog-Holland te
gaan om steun en goedkeuring. Af moeten we daarvan en verder of Haar
mijnen dunk, als van den franschen vijand". (C.Gezelle 1918, 200-201)

En Gezelle gaat op zijn elan door :
"Waar wilt dat naar toe ? Naar de verhollandsching van 't yolk, voor 't
yolk, voor wat taal aangaat, en bijgevolg, godsdienst en zeden. Wat middel daartegen ? Lin allien, dat wij die van 't yolk, die met 't yolk, die het
yolk zijn, ons te werke stellen, om die vreemdelingen het yolk ondoordringbaar te maken met volkstale te plegen, te vereeren, bekend te maken.
Door die schutshage en zullen zij niet breken, ze'n kunnen niet, en 't is
't eenigste dat ze niet en kunnen ; 't is ons eenigste redmiddel. Eenheid
van taal zoo ze het heeten is taalkundig, yolks- en zielkundig gesproken,
eene dwaasheid en ware die dwaasheid uitvoerbaar, een groot ongeluk en
besmettelijke kanker ! " (C.Gezelle 1918, 200-201).

Zijn artikel in het tijdschrift Le Museon, waarin hij dergelijke opvattingen ook aan Franstalig Belgie openbaart, wordt onder verder besproken.

'18 )
k

geciteerd in Allossery (1930), voetnoot 2) van p. 133
(19) Bij zijn dood schreef Biekorf: „Hij gevoelde het nieuwere sterker geworden
dan 't oude en, een als stee p, geen man om mee te veranderen, van toen of hield
hij hem stom, bijzooverre dat hij niets meer belangrijks stelde sindsdien, oftenis
... in het fransch" (jg.1925, 70). Zelfs Allossery (1930, 278) heeft het daar moeilijk mee en meldt dat het verschijnen van „Bruges, histoire et souvenirs" in het
Frans nogal wat mensen, ook onder zijn vrienden, mishaagde. Maar als onvoorwaardelijke apologeet van Duclos voegt hij daaraan - zonder verdere verklaring toe : „ hem daarom verdenken dat hij niet vlaamschgezind meer was is een te ver
gaande gevolgtrekking ".
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De meeste Westvlaamse particularisten waren dus allesbehalve flaminganten en hun romantische liefde voor hun eigen dialect had helemaal
niets te maken met de Vlaamse Beweging. Dat de situatie van de
volkstaal te lijden heeft onder de Belgische taaltoestand komt weliswaar
in enkele lezingen tot uiting, maar daar wordt nauwelijks aandacht aan
geschonken. De verfranste Belgische staat was uitermate geschikt om de
betrachting van het gilde te realiseren, nl. het (West )vlaamse yolk te
houden zoals het was : dom, achterlijk en van de wereld afgesneden (20 ). De Bo's oud-leerling G. Flamen ( "onderpaster in Ruysselede " ) resumeert in een lezing „ 't uitgeven van een tweemaandelijksch
tijdschrzft voor Taal- en Letterkunde" (SLG II, 65-75) perfect hoe men
daarover dacht. Over „de slechten of haters van den Godsdienst " zegt
hij
- >> nu gebruiken zij hetgeen zij de vlaamsche beweging noemen om het
kwaad te doen aangroeien. Zij stichten schouwburgen en weten ons geld,
bij een katholijk bestier, af te troggelen om zedelooze en tegen de vaderlandschliefde strevende toneelstukken, onder de dekmantel van vlaamschgezindheid op te voeren "
en verder klaagt hij aan
- „ de slaven van de officieele godheid of taalknoeiers , gezeten in stauidh
zen en in de kantoren van het staatsonderwijs, le en al hun verstand te
gare om allengskens uit een mengelmoes van vlaamsch, hollandsch, fransch
en nog wat anders, dat een name en heeft in geene der europische talen,
dat wat zij het nieuwe vlaamsch, het officiele vlaamsch, het vlaamsch van
'tgouvernement noemen , te doen opgroeien."
Daarmee mag duidelijk zijn waar het de tweede generatie Westvlaamse
particularisten werkelijk om te doen was. De „ greffier " van het gilde,
E.H. Baes had het overigens al in de uitnodiging gezet : „Niemand en
twijfelt over de hardnekkige pogingen der boozen om van de vlaamsche
beweging meester te worden, volgens 't woord der vrijmetselaarslogie
it faut s'emparer du mouvement flamand " (SLG III, 8-9 ). Datzelfde
citaat, dat in deze kringen ongemeen populair was, vindt men ook in

(29 Reynebeau (1995, 97-98 ) ziet zelfs als algemeen kenmerk voor de katholieke kerk in Belie in de 19de eeuw, de overtuiging „ Elk contact van de kudde
met 'de wereld' kon slechts tot antigodsdienstige besmetting leiden ... Om de gelovige voor de verleidingen van de wereld te vrijwaren, besloot de kerk om diens
levenssfeer zoveel mogelijk te controleren ".

(20)
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de Brugse ultramontaanse kraut „ L' echo de Bruges" (21 ) die op
25.8.1877 een verslag brengt over de derde jaarvergadering van het SLG.
Het wordt aan de lezers voorgesteld als een vereniging die „ n'a rien de
commun avec ses associations qui, sous pretexte de mouvement flamand, ne cherchent qu'l liberaliser le peuple ". Het Gilde heeft integendeel, zegt het blad, een heel andere bedoeling : „Son but principal,
au contraire, est d'opposer une digue aux efforts tentes pour la realisation de cet ordre donne par les loges 'Il faut s'emparer du mouvement
flamand'. La Gilde de Ste-Lutgarde voulait travailler a remettre en honneur notre belle langue flamande mais en meme temps a conserver au
peuple flamand ce qui fait son honneur : sa foi, ses vieilles moeurs chretiennes " (22).
Gezelle, van zijn kart, heeft van de Vlaamse Beweging - ook zonder
maconnieke inbreng - geen hoge hoed op. Er is nog al wat te doen geweest rond de rede die hij uitsprak n.a.v. de De Bo-huldiging te Tielt
in september 1885 en waar hij vooral jonge Vlaamsgezinden nogal kapittelde
"Te veel Vlamingen zijnder, wier nuttelooze beweginge te vergelijken is
een eel vreemde sprongen en aardige tuimelperten, ja bij naamloos
bee
guitenwerk en verwaande ruitebrekerije van machtelooze kinders wier ouders naderhand de boete betalen " (Gezelle 1885a, 353).

Deze kritiek op de Vlaamse Beweging, die hij nog enkele keren liet herdrukken werd hem door velen erg kwalijk genomen en de term „ ruitebreker " werd bijna een symbool. Ook sommige zijner Westvlaamse
companen vielen hem hier af. Verriest zegt o.m. „ Alzoo spreken was
van uwentwege eene groote misse " (23 ). Duclos Wilde daarover in
Rond den Heerd schrijven, maar Gezelle raadde hem aan dat niet te
doen. Zijn jonge medestander Jer. Noterdame gaf hij dezelfde raad en
een boodschap die Gezelles Vlaamse standpunten in een toch heel bijzonder Licht stelt

(21)Dit weekblad ( zie Van Eno 1961) stet zichzelf, in het eerste nummer van
es donc, s'il est permis de tenir ce
de eerste jaargang, als volgt voor : „Nous so
es non seulement catholiques, mais clericaux et ultralangage, nous so
montanes "(4.3.1876).
(22)Het artikel is niet ondertekend.
(23)in De Vlaamsche Vlagge (Nieuwjaarnummer) 1886, p.7.
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"Zoek maar aan en wacht u voor strijden, vechten en queste ( 24) zoeken.
Zijt aan overheid altijd (25 ) onderdanig, maak van 't vlaamsch geene
hoofdzaak maar eene bijzake, eene hulpzake " (26).

4.6. Nu is er uiteraard tegen dit snort geexalteerde uitingen ook toen
al wel reactie gekomen en een van de bekendste strijders tegen de Westvlaamse taalparticularisten (27) was de, nochtans ook katholieke, J. Nolet de Brauwere van Steeland, een vriend van J.B.David. In een lezing
voor de Academie Royale in 1874 (28), waarin vooral De Bo het moet
ontgelden, onderneemt hij een „ taalontketteringspoging " . Nolet
constateert met name een treffende analogie tussen de spellingoorlog en
het separatistische Westvlaamse taalparticularisme ... De analogie bestaat
Merin dat opnieuw, na dertig jaar, de verdediging van godsdienst en
volkskarakter (29), de haat tegen en de angst voor het Nederlands moeten verklaren... Wat de particularisten schrijven kwalificeert Nolet als
een „ buiten West-Vlaanderen onverstaanbaar hybridisch mengsel van.
goed Nederlands en Brugs dialect, gelardeerd met archaismen en verzinsels " (Suffeleers 1979, 154) (30)
Ik kan het met Nolets beschrijving van de taal niet helemaal eens
zijn. Enerzijds weet ik niet of die „buiten West-Vlaanderen " inderdaad
onverstaanbaar was en er moet ook nog onderzocht worden of die in de
praktijk werkelijk zo zeer afweek van wat buiten West-Vlaanderen ge-

(24)Westvlaams voor „ ruzie "
(25)door Gezelle drie maal onderstreept
(26)Brief in het Gezellemuseum, geciteerd in Allossery 1930, 98.
(27)de term is overigens door Nolet bedacht
128 ) gepubliceerd als „Notice sur le particularisme linguistique flamand de la
k
Flandre occidentale " in „Bulletin de l'Academie royale 1874, 206-235.
(29)Een van de antwoorden daarop is een open brief van de „redacteurs du
Rond den Heerd" van 15 april 1874 „Lettre a M. le Dr. J. Nolet de Brauwere van
Steeland au suj et de sa Notice sur le particulari sme lingui sti que flamand de la Flanre Occidentale" (Gezelle heeft de drukproeven gecorrigeerd en er aantekeningen
op gemaakt). Er wordt ondermeer in ontkend dat zij een „ salmigondis de Neerlandais et de plat brugeois " zouden schrijven. Een van de bedekte, provocatorische bedoelingen van de Lettre onthult Duclos aan Gezelle in een brief dd
21.4.1874 : „ Het gij gezien dat wij Heremans tergen op bladzijde 11. Dat deze
koste uit zijn kot komen, wij zouden hem ook e. ens afranselen; hij heeft nog entwat to goed " (gepubliceerd in Allossery 1930, 129). J. Heremans was een van de
neer en
„ vrijdenkers " waar Duclos e.a. vaak tegen fulmineerden.
(30)Voor een overzicht van de particularistenpolemiek, zie o.m. Nolet de Brauwere van Steeland (1874, 1874a, 1874b, 1874c,1874d), Lettre (1874), De Bo
(1874, 1874a), Willems (1874 ).
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schreven werd. Bovendien is de manier waarop de verschillende leden
de taal hanteren allesbehalve uniform. Er zijn er die inderdaad doelbewust, op zijn Gezelles, zo Westvlaams mogelijk schrijven, niet alleen in
spelling en woordenschat, maar ook wat morfologie en syntaxis betreft.
Maar er zijn er ook die dat regionale heel erg beperken en wier taal vermoedelijk helemaal niet zo veel afweek van wat buiten West-Vlaanderen
geschreven werd. Bovendien zijn de meesten niet erg consequent en
worden kenmerken als de dubbele negatie in een en dezelfde tekst nu
eens wel, dan weer niet gebruikt. Mijn, op dit moment nog altijd eerder
impressionistische indruk van het taalgebruik in het Sinte Luitgaarde
Gilde is dat velen niet alleen een goed verstaanbare taal schrijven, die
zeker van ervaring met de hantering van het medium getuigt, maar bovendien dat het taalgebruik van velen inderdaad vloeiender, minder
krampachtig en vooral stilistisch vlotter is dan veel van wat elders in het
land werd gepubliceerd.
Verder kan niet worden ontkend, dat ook de tegenstanders van de
Westvlaamse particularisten vooral ideologisch gemotiveerd waren en
evenmin als deze uitgaan van een tekstanalyse van de gebruikte taalvormen, maar van de ideologie die erachter steekt. Max Rooses verklaart by.
tijdens het Algemeen Nederlandsch Congres van 1884 : „De Westvlaamse authenticiteitsbeweging wordt overigens door de meeste flaminganten als een stap achteruit beschouwd in de strijd voor de politieke
en culturele ontvoogding van het Vlaamse yolk " . Hij neemt een praktisch standpunt in : in de strijd voor behoud en verspreiding van onze
taal is dialectische versnippering funest, aangezien onze tegenstanders
het bezwaar van Minister C.Rogier zouden kunnen herhalen, dat de
Vlamingen alleen maar patois hebben, Oen algemene taal ( Suffeleers
1979, 158 ).
In Allossery (1930, 150 vv. ) wordt van de levensbeschouwelijke kart
van de particularistenstrijd een overzicht gegeven. Begonnen wordt met
een woord van de „ Meester " , t.w. een citaat van Gezelle in Biekorf
1897 (Bijblad p. 23 ). Nadat deze daarin eenheid van spelling „zoo niet
noodzakelijk, dan toch wenschelijk " had genoemd, schrijft hij verder :
" Maar dat wij om de 'eenheid van taal' zouden moeten b.v. peerd laten
eaten en paard zeggen of schrijven, klakke verloochenen en pet ijken, enz.
dat is wat anders. De ergste vijanden van onzen stam en van onze Godsdienst begeren dat, niet in Noord-Nederland maar ... hier".
Allossery, die zich niet alleen t.a.v. dit punt, maar ook van alle andere
kritiekloos op het standpunt van zijn negentiende-eeuwse collega's
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plaatst, meent : „ Ofschoon nu die strijd om de ziel van het yolk stellig geen aanleiding heeft gegeven tot den zogenaamden Westvlaamschen particularistenstrijd, is een verband toch niet uitgesloten. Om het
yolk te vrijwaren tegen goddelloozen invloed moest tot het yolk gegaan
zijn door woord en schrift : wilden de Westvlamingen dat doel bereiken,
men mocht geen geijkte boekentaal gebruiken die voor het yolk schier
onverstaanbaar was (31 ), maar wel de eigene volkstaal, zoveel te meet
dat die taal bij het Westvlaamsche yolk zoo schoon en q uiver stond "
( o.c. 151-152). Hij citeert als voorbeeld van laster een bijdrage uit de
„Revue Britannique " ( jan-feb-mrt 1878) waarin o.m. gesteld wordt
" il s'est trouve des ecrivains de merite, comme les abbees Gezelle, De Bo
et Duclos, pour combattre avec un talent tres reel l'unification de la langue Neerlandaise, qu'ils considerent comme attentatoire a leur religion et
a leur nationalite... Le clerge flamand etait en effet trop habilement dirige,
trop savamment discipline, pour persister dans une aventure pareille sans
un plan bien arrete d'avance ("). Sa conduite en tout cela a ete admiraPour bien asseoir sa domination
dans les Flandres
blement
logiq
, it lui
fallait isoler le pays ... Or, cet isolement complet, absolu, a ete en grande
partie realise, grace a cette constitution d'un langage pretendu special, et
c'est a ce langage que le clerge doit, pour une bonne part, son omnipotence dans le pays flamingant ".
Allossery ziet het net omgekeerd. Dat men , 't vlaamsch als de katholieke taal daarstelt tegenover het hollandsch, de taal der protestanten "
is slechts een interpretatie en dat „ velen het gedacht der Westvlamingen
zoo hebben opgevat " heeft tot gevolg gehad „ dat de strijd nog heel
wat is verergerd ". En hij citeert in voetnoot M. D'Haese (in Het TV estVlaams Taalparticulari sme - Ruimte 1920, 35) die schrijft : „in de uit-

(31 ) Dat is overigens een stelling die niemand ooit heeft proberen te bewijzen.
Waarom zou „ het yolk " niet verstaan wat niet in het Westvlaamsch geschreven
was ? En, overt ens over elk „ yolk " heeft men het eigenlijk, wanneer de
volkstellingen uitwijzen dat in de tijd die hier wordt bedoeld ongeveer de helft van
de bevolking analfabeet was.
(32)Suffeleers (1979, 163 ) gaat impliciet van hetzelfde standpunt uit, waar hij
zegt dat een toespraak, waarin Mgr. G.J. Waffelaert de voorstanders van het al emeen Nederlands veroordeelt, als de religieuze motivering van het taalparticularisme kan worden beschouwd. In de opvatting van de bisschop is dat algemene Nederlands het vehikel van de noordelijke demon, van ketterij en rationalisme. Onze
eigen Vlaamse taal is, integendeel, de draagster van het kristelijk gemoed van het
Vlaamse yolk .

(24)
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erste richtingen werd er zelfs gesproken van katholieke pastoorstaal tegenover de belgies-nederlandse geuzentaal ". Men deed er in elk geval
goed aan op zijn hoede te zijn, meent Allossery want „Binds eenigen
tijd immers was de vrijmetselarij op vlaamsch gebied opgekomen. Het
Willemsfonds, onder toedoen van Julius Vuylsteke, was effenaf anti-.
godsdienstig geworden van rond 1874. In de vrijmetselaars logie was eenige jaren te voren het berucht geworden woord uitgesproken : , it faut
s'emparer du mouvement flamand" (33).
Interessant in dat verband is de door Allossery beschreven reactie van
Duclos cs. op de aangekondigde oprichting van de Koninklijke Vlaamse
Academie. Allereerst waren zij er tegen „omdat ze zich afvroegen of die
Academie niet eerder 'de Nederlandsche taal, die toch niemands moedertaal is, lijk Duclos het zegt, zou helpen opdringen " (Rond den
Heerd XX, 131). En in Rond den Heerd XX, 180 herhaalt Duclos nog
eens „ Neen, noch de Vlaamsche taal noch de Vlaamsche geest hebben
iets te winnen bij 't inrichten van zulk een Academie ... De academie
zal eene folterkamer zijn, waar onze dierbare vrije, levende, struische
taal zal gepraamd worden in allerlei knellend getuig tot dat zij , half
doodgesnoerd, noch loopen noch springers meer en zal kunnen, haar
kleur en glans zal verliezen, en langzamerhand aan 't kuchen zal gaan
om, zoo er niet voor gezorgd wordt en goede hulpe toegebracht, uit te
teeren en te vergaan. Moge Minister Beernaert niet helpen zulk werk
verrichten ". Een verdere snoodheid was het feit dat de academie in
Gent zou worden opgericht. Zegt Duclos „dat het dus zal zijn in 't
land der pedanterie en dat die nieuwe poging om 't Vlaamsch te vermoorden ook zal gepoogd worden" (Rond den Heerd XXI, 47).
Maar Beernaert had kennelijk wel goed geluisterd . „ De beknibbelingen ... hadden in regeeringskringen weerklank gevonden. Inderdaad,
als het Staatsblad van 10 Juli 1886 de koninklijke besluiten ter inrichting afkondigde, kon men zien dat op de voornaamste punters waartegen vrees was geopperd de vrees nu verdwijnen mocht " ( Allossery 1930,
192 ). Duclos juicht inderdaad omdat de Academie niet is geworden
„het geuzennest 'pour s'emparer du mouvement flamand' " (Rond den
Heerd XXI, 261-262) dat sommigen volgens hem voor ogen stond. De
18 leden die werden benoemd bevatten „ manners die met kracht de

(33) Dit citaat, dat men bij de negentiende-eeuwers voordurend te lezen krijgt,
gaat ook hier nog mee, zonder enige bronvermelding, zonder dat ooit gezegd
wordt wie dat waar en wanneer heeft verklaard.
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rechten van het Vlaamsch zullen verdedigen tegen sommige hedendaagsche gedachten die uit schoolvosserie spruiten " (34)
4.7. Men kan natuurlijk met het geexalteerde optreden van de gildebroeders van Sinte Luitgaarde wel de spot drijven, maar daarmee is
het nog niet verklaard. Het gaat tenslotte in de meeste gevallen om
gestudeerde mensen, geleerden sours en er kan geen twijfel over bestaan
dat ze door de meesten van hun tijdgenoten als behorende tot de intellectuele elite van het land werden aangezien. Hoe kan men dan verklaren dat ze zulke baarlijke nonsens uitkraamden, zich dikwijls op een zo
laag niveau uitlieten ? Hoe verklaart men dat men ook Gezelle in zijn
polemische geschriften als scheldend viswijf leert kennen in plaats van
als een romantische poeet ? Het heeft veel te maken met de tijdsgeest.
De Brugse particularistische beweging moet temporeel maar ook ideologisch gesitueerd worden binnen het krachtveld van vooral drie stromingen :
- het antiklerikalisme
- de , gewone " katholieke beweging
- het ultramontaanse, fundamentalistische katholicisme

en de actie van het Sinte Luitgaardegilde kadert vooral in de strijd van
het ultramontanisme niet alleen tegen het liberalisme, maar ook tegen
het meer gematigde katholicisme. „ Om de grote weerklank en de impact te begrijpen die de ultramontanen in de periode 1857-1881 hebben gehad, moet de gestage groei van de moderne, gelalciseerde Staat
als orienteringspunt genomen worden " , zeggen Witte e.a. (1990, 90 ).
Ook Reynebeau (1995, 100-101) wijst erop hoe , het publieke domein
stilaan door een rationalistische, rationale debatcultuur werd beheerst,
waarin het kerkelijk-religieuze discours zijn overheersende positie had
verloren " en hij wijst erop dat „ de polarisering de kerk geen goed gedaan [ had ] ; ze had aangetoond dat de katholieke levenssfeer een
kwestie van ( desnoods moreel afgedwongen ) keuze was en niet larger
een evidentie " . Het ultramontanisme eiste daarom voor de godsdienst
een dominerende plaats in de samenleving op. Sinds iets minder dan
twee decennia voor de stichting van het SLG was in Belgie het conflict
tussen de liberalen en de (overwegend ultramontaanse ) katholieken, zo-

(34) Anderen, omgekeerd, betreuren die ontwikkeling en De West-Vlaming uit
Brugge schrijft „ de zoogezegde Vlaamsche Akademie zal nets anders zijn dan een
echtpapennest " (30.10.1886

(2 6)
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wel op lokaal als op nationaal vlak, weer het politieke toneel gaan beheersen (Reynebeau 1995, 143 ). Volgens de ultramontanisten had de
kerk het recht rechtstreeks in te grijpen in het politieke Leven om ook
op die wijze de zondige mens te begeleiden op de weg naar de waarheid
en het heil. De Kerk was dus verheven boven de Staat ( 35 ). Er kan
geen de minste twijfel over bestaan dat dit het uitgangspunt van de
Luitgaardisten was. Wat Witte e.a beschrijven voor het hele land, ni.
„ Zonder enige schroom werd het geloofsleven gemanifesteerd en de liberale maatschappijopvattingen agressief bestreden ... Het Vaticaan versterkte zijn dogmatische en autoritaire houding door middel van de invoering van nieuwe dogma's zoals de pauselijke onfeilbaarheid en de
Onbevlekte Ontvangenis, van nieuwe mirakels, nieuwe heiligenvieringen, jubilea en feestdagen " is het geestelijke klimaat waarin het Brugse
particularisme en de werking van het „ Sinte Luitgaardegilde " gedijde
en moet worden geinterpreteerd. Alles stond in het teken van het agressieve, fundamentalistische klerikalisme, dus ook de taal(kunde ). Dit zogenaamde „ particularisme " is gewoon een van de vele uitingen van het
ultramontanisme die, eerder toevallig, ook met de taal te maken had.
5.

GEZELLE

5.1. De meest prominente afwezige op de werkzaamheden van het gilde
was, zoals in het begin aangestipt, natuurlijk G. Gezelle, die toch door
zo velen als het boegbeeld van het Westvlaamse particularisme wordt
aangezien. In het laatste deel van dit artikel wil ik daarom even uitweiden over de vraag waarom Gezelle, hoewel door het gildebestuur uitdrukkelijk daarom gevraagd (36), nooit op de vergaderingen is verschenen en zich kennelijk zoveel mogelijk buiten al deze disputen gehouden heeft. Men heeft hem als het ware gesmeekt om te komen want
men vermoedde kennelijk iets : „Langs alle kanten wordt er van tijd tot
tijd uitgestrooid dat gij met ons niet en doet " schrijft Duclos hem en
„ wat u aangaat, 't hoofd en de meester van ons alien, wij verlangen u

(35) „ De ultramontaanse stroming, die alleen het gezag van de paus en niet
dat van de burgerlijke overheid erkende, verbreedde nog de afstand tegenover de
staat "(Reynebeau 1995, 102 ).
(36)De bedoeling was dat hi' een lezing zou houden over „ de eigenaardige
wendingen van 't Westvlaamsch die met voile recht in de schrijvende taal mogen
gebruikt worden " ( brief van Baes aan Gezelle ; Viaene 1965, 374 ). Later is dat
kennelijk in >> Eenige Westvlaamsche desiderata " gewijzigd.
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te zien te midden dezer vergadering en er uit uwen mond onderwezen
te worden " (Viaene 1965, 374-375 ). Maar niet alleen komt hij niet, hij
gaat, ondanks vele aanmaningen ook niet in op het smekende verzoek
tenminste zijn stuk te laten publiceren. Baes schrijft hem in een brief
dd 23 . 12 . 1874 o.m. het volgende
"Wij zijn uit der maten verwonderd, en spijtig dat wij uwe verhandelinge
over de W estvlaamsche desiderata nog niet ontvangen hebben ... Welnu,
als de vijanden zullen zien dat Mr. Gezelle daar niet geweest en heeft en
bezonderlijk dat hij zijn stuk niet en laat drukken ten minste als bijvoeg,
zoo dat gemeenlijk gaat in de taalcongressen, at zullen de vijanden dan
zeggen ? 'De Gilde van S.Luitgaarde is eentwat van niet, Mr. Gezelle zelve
lacht er mee' zullen zij ze en ... Geloof mij, overal waar wij van onze
vergaderinge spraken, vroeg men ons eerst en vooral 'Was M. Gezelle ook
daar ?' En wij moesten bij sommigen ons beste doen om te doen verstaan
dat het u volstrekt onmogelijk is geweest de vergadering bij te wonen "
(Viaene 1965, 380-381)

Interessant is niet alleen dat Gezelle zelf een verklaring heeft gegeven,
maar ook en vooral dat de redenen die hij opgeeft op zulke diepgaande
verschillen in opvatting wijzen, dat het onmogelijk is de Luitgaardisten
en Gezelle nog Langer onder de gemeenschappelijke noemer „ Westvlaams particularisme " te brengen of te houden. Gezelle besefte dat
overigens : , In Bien staat van zaken tusschenkomen, weekender hand,
is van over Lang het gedacht en de meening geweest van deze wier bedoelingen in den omzendbrief van Sinte Luitgaarden Gilde beschreven
staan " schreef hij en hij liet er geen twijfel over bestaan dat dit niet zijn
„ gedacht " was.
Deze brief aan Duclos ( dd 20/8/1874), die in SLG I, 86-89 wordt
gepubliceerd lijkt op het eerste gezicht slechts bedoeld om uit te leggen
waarom hij niet ingaat op het verzoek voor het gilde een lezing te houden, maar is eigenlijk veel meer. T.a.v. zijn band met het gilde zegt hij
het volgende : , wij trekken gezaamder hand en gezaamder krachten,
zoo niet aan het zelfste zeel, toch aan denzelfsten wagen ". Het feit dat
hij ook later nooit op de vergaderingen zou verschijnen of een stuk ter
publicatie zou insturen is de uiting van een bijzonder grondig verschil
van mening. En dat Gezelle dat niet Wilde verdoezelen blijkt o.m. uit
zijn slotparagraaf die nogal denigrerend klinkt : „ Ondertusschen staat
het iedereen vrij daarin anders van gedacht te zijn ; elk en voege maar
zijnen string aan den wagen, waar het hem best past ; als ze altemaal
vooruit willen die meetrekken, hij zal en hij moet vooruit gaan " .

(28)
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5.2.1. Verder is opvallend dat Gezelle zijn afwijzing op basis van linguistische argumenten motiveert. In het voorafgaande heb ik duidelijk
gemaakt dat in het Sinte Luitgaarde Gilde de taal slechts secundair was,
de verbreiding van ultramontaanse religieuze opvattingen primair. Met
de ideologisch-religieuze opvattingen van de gildebroeders had Gezelle
in se geen problemen, zodat het logisch lijkt dat hij voor zijn afwijzing
talige argumenten verkiest. Maar zijn opvattingen over taalontwikkeling
stricto sensu en over wat men met taal kan doen wijken zo grondig van
die van het Gilde af, dat hij hun meest fundamentele opzet, ni. de taal
te gebruiken als een wapen in het ultramontaanse proselitisme, ook van
de hand moet wijzen en dus eigenlijk zo ver van het SLG af staat als
maar mogelijk is.
5.2.2. Het conflict draait rond wat we vandaag taalplanning plegen
te noemen. Het afwijzen van de invloed uit het Noorden, het verketteren van alle uniformizerende, standaardizerende tendenzen is het kenmerk van het Westvlaamse particularisme. Het proberen vanuit het
Zuiden in te grijpen in het standaardizeringsproces van het Nederlands
door het promoten van zuidelijke vormen en wendingen is karakteristiek
voor wat men het algemene, Zuidnederlandse particularisme zou kunnen noemen (Willemyns 1996a). In beide gevallen hebben we met
ideeen en strategieen te maken die op taalplanningsmechanismen een
beroep doen, met name het bewust proberen in te grijpen in taalontwikkeling. Gezelle wijst met zijn terechtwijzing van Duclos „Eene tale
ondertusschen en maakt men niet, eene tale wordt" beide strategieen
tegelijk af en in een bijkomende verduidelijking geeft hij zowel een uitstekende omschrijving van wat taalplanning is als een verklaring waarom
hij er niet in gelooft : „De tijd is de smeltkroes waarin die wording
plaats heeft, en de haastige hamerslagen, gelijk de nijdige vijlsteken van
al de taalsmeden van de wereld zullen de nederlandsche tale, zoo zij
ooit worden mag, vele af maar weinig toe doen " .
5.2.3. Aangezien Gezelle met De Bo, Duclos e.a. natuurlijk wel de
politiek-ideologisch geinspireerde afkeer voor het „half heidensch, halfjoodsche Hooghollandsch " gemeen heeft, maar hun strategie afwijst,
kan hij er eigenlijk niet onder uit zelf een alternatief voor te stellen. Hij
doet dat door de laagst mogelijke vorm van taalplanning te kiezen, nl.
door ervan uit te gaan dat het voorbeeld dat hij zelf geeft wat taalgebruik betreft zal volstaan om te overtuigen dat het Hooghollands overbodig is : , Ik wil ronduit bekennen dat ik aan de wording eener toekomende algemeene nederlandsche of nederduitsche tale maar op mijne

(29)
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eigene ( 37) maniere werkzaam geweest en ben. Ik heb namelijk de

overstroomende en overweldigende macht van het hollandsch dialect tegengewrocht met ons dialect, het westvlaamsch, of het vlaamsch, zoo gij
wilt, mond en sprake te verleenen en, door den druk, de nederduytsche
wereld kenbaar te maken ". Hij wil dus niet proberen de Westvlaamse
invloed in een meer algemene taal te vergroten, maar vooral een instrument scheppen waarmee hij kon schrijven en dat eventueel ook door anderen voor die functie kon worden gebruikt. Dat impliceert echter dat
er voor andere taalfuncties een oplossing moet komen die hij niet expliciet vermeldt, maar die er slechts in kan bestaan dat andere varieteiten
die vervullen. We kunnen ervan uitgaan dat hij voor mondelinge cornmunicatie aan het dialect denkt, terwijl er dan voor de meer formele
taalfuncties slechts een mogelijkheid overblijft, nl. Frans te gebruiken.
Die uiterste consequentie uit het afwijzen van een uniformering en standaardizering van het Nederlands heeft hij later dan ook met zoveel
woorden getrokken, niet alleen in de al geciteerde brief, maar nog duidelijker in een artikel in het Leuvense tijdschrift Le Musion [ Gezelle
1885 ], waarin hij niet aarzelt de voorkeur te geven aan het Frans als taal
van de wetenschap en omgang
lui convient
"L'habitant des Flandres park le flamand de ses Peres 11 oil ills
de le parler, mais, quand son idiome natif ne lui suffit plus, dans ses rapports avec la societe, it ne s'adresse nullement a un flamand de commande,
a un neerlandais de haut parage, comme ses freres de Hollande ; non , il
parle tout simplement le franca:* s (Cursivering van mij, RW). Autrefois,
et dans le meme cas, it aurait axle le latin, l'italien, l'espagnol.
- Cette existence, en Flandre, de deux idiomes aussi disparates que le francais et le flamand, loin d'être nuisible a la conservation de celui-ci, lui est,
au contraire favorable

Alles is dus beter dan een algemene Nederlandse taal, zoals Gezelle nog
eens ten overvloede herhaalt
"En Flandre une langue officielle flamande, une langue a l'instar du neerlandais, qu'il est convenu d'appeler het fatsoenelijk Hollandsch (38), ne se
parle pas et ne s'y parlera jamais. Cette situation peut etre differemment

(37)cursief in de tekst
(38)cursief in de tekst
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appreciee d'apres le point de vue ou l'on se place, mais les Flaminguistes (39) sont loin de la deplorer ; au contraire, ils y trouvent un sujet
d'etudes interessantes "

Er is van dit artikel toendertijd niet door velen kennis genomen (49,
maar de vrienden van Gezelle die het gelezen hadden vonden meestal
dat hij hier te ver was gegaan ( Suffeleers 1979,161 ). Boets (1970, 187 )
is, terecht, van mening dat Gezelles stellingen „met geen enkel soort
gezond flamingantisme verzoenbaar zijn" en hij vat ze nog eens als
volgt samen
) "Een Algemene Taal, zelfs een Algemene Vlaamse Taal, heeft in
Vlaanderen, waar de taal van de vaderen nog steeds zuiver is gebleven,
geen reden van bestaan en ook geen toekomst " ;
2) "De in sommige omstandigheden van het maatschappelijk Leven noodzakelijke algemene taal is in Vlaanderen niet het Hollands ( zeker niet ! ),
ook niet een Algemeen Vlaams, maar het ... Frans " ;
3) , Ook in Nederland trouwens is de bloei van de Algemene Taal niet te
waarderen ".
Daar komt natuurlijk nog bij dat hieruit blijkt dat Gezelle inderdaad
de vele Westvlamingen die geen Frans kennen ( 41 ) monddood wil maken. Er is geen reden waarom zij met een andere dan de Westvlaamse
buitenwereld in contact zouden moeten treden, integendeel Een andere taal dan hun dialect hebben ze dus niet nodig !
5.2.4. Gezelle blijkt dus tot op zekere hoogte een Aufienseiter in het
particularismedebat te zijn geweest en dat is natuurlijk een paradox, omdat hij altijd als het paradepaard beschouwd, resp. naar voren geschoven wordt (zowel toen als nu nog ). Gezelle had duidelijk geen hoge
hoed op van wat gebeurde in wat als het centrum van het Westvlaamse
particularistisch activisme moet worden beschouwd. De grote theoretici
daar waren De Bo en Duclos. Pogingen tot een theoretische uiteenzetting over wat een mogelijk alternatief zou kunnen zijn voor de gehate
protestantentaal vindt men uitsluitend van hun hand. Aangezien voor
Gezelle het alternatief Frans was, was voor hem een theoretische onder-

(39)„ Flaminguistes " wordt in het begin van het artikel gedefinieerd als „ un
groupe de chercheurs qui se sont impose la tache d'etudier scientifiquement le flamand, tant ancien que moderne, tant academique que populaire "
(40) „ Gelukkig had het geen te grote weerklank gevonden " schrijft Boets
( 19
(41) go % in Brugge, op het platteland zeker nog veel meer
,70 175)
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bouwing overbodig. Toch heeft hij natuurlijk, niet enkel in zijn gedichten, maar ook in proza een Vlaamse schrijftaal gebruikt. Hoewel dat nog
verder moet worden uitgezocht is het goed mogelijk dat we hier voor
een tweede paradox staan, met name dat het taalgebruik van Gezelle
veel dichter bij het theoretische model van De Bo staat, dan de taal van
veel van De Bo's eigen pennevruchten. De Bo's grammatica (De Bo
1869 ) by. is niet Westvlaams en kan zelfs nauwelijks als , particularistisch " worden beschouwd, niet alleen omdat theoretische beschouwingen helemaal ontbreken, maar ook omdat de opgenomen regels en
voorbeelden van gebruik veeleer als „ algemeen " dan als „ particularistisch " moeten worden beschouwd.
6. CONCLUSIES
6.1. Het uitgangspunt van de SLG-taallogica wordt perfect omschreven
door hun overjaarse volgeling Allossery : , Om het yolk te vrijwaren tegen goddelloozen invloed moest tot het yolk gegaan zijn door woord en.
schrift " , niet in „ geijkte boekentaal, voor het yolk schier onverstaanbaar " , maar in „de eigene volkstaal die bij het Westvlaamsche yolk zoo
schoon en zuiver stond " ( Allossery 1930, 151-152 ). Even belangrijk is
natuurlijk het omgekeerde : door ervoor te zorgen dat de Westvlamingen
nooit de „ geijkte boekentaal" leren, kon men ze zo geisoleerd houden
als men dat wenste. De veranderende tijden en de vooruitgang zijn een
gevaar voor het behoud van de greep van de kerk op de meeste Westvlamingen op dat moment. Er moet dus voor worden gezorgd dat ze
met die vernieuwende ideeen niet in aanraking komen. De analfabetische helft van de Westvlaamse bevolking kon men onder controle houden door ervoor te zorgen dat het analfabetisme bleef bestaan. Voor de
andere helft moest men een andere strategie zien te bedenken om ze of
te schermen tegen invloed van buitenaf. Dus moest men de mythe aanvaardbaar maken dat Westvlaams een eigen taal is die niet alleen niets
te maken heeft met Nederlands, maar ook niet met het algemeen
Vlaams. De Westvlaming moet dus geloven dat hij enkel kan lezen en
verstaan wat in zijn eigen soort Vlaams wordt gezegd en geschreven. Als
die brain washing wil slagen moet men ook voor leesvoer zorgen dat ze
wel kunnen verstaan en dat dus in die Westvlaamse schrijftaal is geschreven. Daarvoor zorgden dan Rond den Heerd, Gezelle en alle leden van
de SLG (42).
( 42 )Herhaaldelijk worden allerlei door pastoors geschreven verhalen in de SLGlezingen aangeprezen en lijsten ervan worden in de vorm van uitgeversreclame achteraan in de Handelingen afgedrukt.
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6.2. Nu werd, wat in West-Vlaanderen gebeurde, ook wel eens van
buitenaf gadegeslagen en het is paradoxaal en tragikomisch dat dat o.m.
gebeurde door het feit dat Gezelle als een goede dichter werd beschouwd en dus de aandacht op zich trok. Indien de uitstraling van zijn
gedichten tot zijn eigen gouty beperkt was gebleven, zou ook aan het
zgn. particularisme allicht veel minder aandacht zijn besteed. Die aandacht van buitenaf mondt veelal uit in een verwerping van het Westvlaamse pastoorsparticularisme, niet zozeer uit medelijden met de arme
Westvlaming, maar omdat de ideeen die in West-Vlaanderen worden
verbreid ook buiten die provincie als nadelig voor o.m. de Vlaamse Beweging worden ervaren. De Flou schrijft by. naar aanleiding van Gezelles taal in „ Vlaemsche Dichtoefeningen " (1858): „ en den anderen,
wien het gebruik van eenen afwijkenden schrijftrant, ja van gewestelijke
taal, als een groot gevaar voor de ieverig nagestreefde eenheid van het
Nederlandsch voorkwam, moest het spijten, ja grieven, dat iemand met
onbetwistbaar talent, al hun pogen kwam verhinderen " (geciteerd in
Allossery 1930, 111).
6.3. Een deel van de energie van het SLG diende dus ook gebruikt
te worden om zich tegen de verwijten van buitenaf te verweren ; daarvoor wordt een dubbele strategie ontwikkeld : een interne en een externe. Die laatste is het eigenlijk waaraan ze de naam „ particularisten"
te danken hebben. De Bo cs. probeerden namelijk naar buiten toe hun
ware bedoelingen te verdoezelen, door ze voor te stellen als „ normale "
eisen van Vlamingen die graag zouden willen zien dat er aan hun eigen
variant bij de uitbouw van de bovenregionale standaardtaal een beetje
meer aandacht wordt geschonken. Dat scherm werd slechts ten behoeve
van de buitenwacht opgetrokken, zodat er geprobeerd diende te worden er een wetenschappelijk tintje aan te geven. Dat was vooral de task
van De Bo, die towel voor een ideologische onderbouwing ( 43) als voor
een lexicografisch apparaat zorgde. Dat is overigens een van de belangrijkste bedoelingen van zijn Westvlaamsch Idioticon (De Bo 1873) geweest.
6.4. Gezelle van zijn kant wil het duidelijk veel grover spelen, hij
doet niet mee met het verstoppertje spelen (of hij begrijpt de strategie

(43) Zijn lezing waarin hij vijf categorieen „ dialectische woorden en wendingen
die burgerrecht in de schrijvende taal verdienen " opsomde ( SLG I, 27-38 ) heeft
mime bekendheid gekregen en werd later door vele „ echte " particularisten geciteerd of geparafrazeerd.
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niet, wat men moeilijk kan geloven ). Hoe dan ook, hij is diegene die
de interne motivering ook naar buiten toe gebruikt en zelfs propageert.
Hij doet ook niet mee aan de lippendienst die aan de Vlaamse Beweging wordt bewezen, maar wijst die brutaal van de hand (de Ruitentikkerij ). Zijn inzichten zijn in zichzelf consistent en hij bouwt een logisch
systeem op, waaruit hij de onvermijdelijke consequenties trekt : mondeling taalgebruik (en poetische taal) : Westvlaams dialect, de andere taalfuncties : Frans want, in godsnaam geen algemene(re ) Nederlandse/Vlaamse taal. Hij ziet in dat een dergelijke diglossische functieverdeling de beste garantie voor het behoud van de bestaande situatie
is. Dat hij zich op die manier niet enkel de woede op de hals haalt van
( bewust of onbewust integrationistisch denkende ) aanhangers van de
Vlaamse Beweging, maar ook die van een aantal van zijn medestanders
die ofwel de logica van zijn systeem niet doorzien ofwel die te grof vinden, neemt hij probleemloos in koop. Enkel naar de massa toe wil ook
Gezelle niet voor duidelijkheid zorgen : „ Geheel de Westvlaamsche beweging is in den grond en van eersten of een christelijke, ja ultramontaansche geweest. [ ... ] Maar van 't hoogste belang is het, na mijn
inzien, dat wij ons eigentlijk einddoel en priesterlijke inzichten voor den
grooten hoop verborgen houden" (44).
6.5. De lezing van Minnaert over „ goe en kwa gezetten" is niet het
buitenbeentje waarvoor men het op het eerste gezicht geneigd zou zijn
te houden (45). De toenemende invloed van de pers maakte het noodzakelijk dat de krant de isolerende rol mee zou spelen. Daarom moet
de „ goe gazette " „ eenvoudig en klaar geschreven zijn, in de tale van
't yolk waarvooren dat ze schrijft ... 't Vlaamsch dat wij leerden op moeders vlaamschen schoot "(p.61). Niet alleen helpt dat de mythe in stand
te houden dat de Westvlaming andere „ gazetten " niet zou verstaan,
er wordt tegelijkertijd voor gezorgd dat de „ goede boodschap " verbreid
wordt via een krant die ze dan wel lezen. Want deze krantenuitgever zei
zelfs woordelijk dat het eigenlijk beter zou zijn dat er helemaal geen

(44)Door Reynebeau (1995, 154, voetnoot 11) geciteerd uit Westerlinck, A ,
De inner/0e wereld van Guido Gezelle. Nijmegen/Brugge: Gottmer/Orion 1977,

46.
7
(45)„Een andere indicatie dat de kerk stilaan terrein verloor in haar culturele
machtsposities is de felle strijd die ze meende te moeten aanbinden teen de literatuur, een andere concurrent in de produktie van symbolische goederen ... Om
die ideeenstroom in te dijken opende de kerk een offensief tegen de 'slechte' boeken en krant n. " (Reynebeau 1995, 101).
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kranten gelezen worden, maar aangezien dat niet verhinderd kan worden, moet men proberen de schade te beperken ( 46). De redenering
moet in beide richtingen opgaan : als de katholieke West-Vlaming geen
andere taal kan verstaan dan zijn katholiek Westvlaams, dan kan natuurlijk de „ vijand " ( binnen of buiten West-Vlaanderen) niet van die
taal houden en zo kan men de aanvallen van buitenaf onschadelijk proberen te maken : „ Onze taal, katholiek in hare wording en ontwikkeling, en kan in eenen verdwaalden geest, die zich van de
kerk gescheiden heeft, niet gedijen " (J. Leemans de Montflin, SLG III,
62 ).
6.6. Zowel Gezelle als het SLG moeten t.a.v. het Frans een andere
houding aannemen dan de sympathisanten van de Vlaamse Beweging.
Exemplarisch daarvoor zijn de opvattingen van Duclos. Allossery
besteedt veel bladzijden en energie om aan te tonen hoe Vlaamsvoelend
Duclos was. Men moet dat woord letterlijk nemen. Duclos heeft inderdaad vaak de voordelen van het Vlaams tegenover het Frans geroemd,
maar met Vlaams bedoelt hij diezelfde „ catholijke taal van de catholijke Vlamingen " en niet het Nederlands of algemeen Vlaams. Tegenover die varieteiten verkiest hij het Frans. Het is een van de ingebakken
interne tegenstellingen voor het hele, ook franskiljonse, Vlaamse katholicisme. Een van de rollen die het Frans namelijk ook speelt is die van
verbreider van de afschuwelijke gedachten van de Franse revolutie en van
de gallische „ wuftheid " . Daarom kan dat Frans alleen maar ter beschikking gesteld worden van diegenen die tegen die verwerpelijke invloed gewapend zijn : de katholieke „ intellectueel " . Voor het yolk echter is het evenzeer uit den boze als het Nederlands of algemeen Vlaams.
Dat verleent aan de redenering het zo kenmerkende schizofreen karakter, dat o.m. verklaart waarom op de bredere Belgische scene de bisschop franskiljon en de onderpaster „ vlaamsch-voelend " kan en moet
zijn.

(46) „ 't ware moeielijk om te zeggen waneer dat Lucifer meest gelachen heeft,
als men bezig was met 't eerste vat genever te stoken, of met de eerste gazette te
drukken" (p. 52 ). „Waarmee houden de menschen hen in zake van geleerdheid
nu nog bezig? Met gazetten. Waarop vests en zij nog voor eenen stond hunne verstrooide aandacht ? Op gazetten. Waaruit is 't dat zij nog iets willen geware worluk; maar
is alzoo, en daarom is
den ? Uit gazetten. Dat is voorzeker
een'tonge
er aan de gazetten zoo machtig vele gelegen" (p.54).
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EEUWIG ZAGEN VOOR DE VLAAMSCHE TAAL
De invloed van Eugeen Van Steenkiste op de vernederlandsing van
de Brugse stadsadministratie

door
Wim VANDENBUSSCHE

Aspirant van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek
Vrije Universiteit Brussel-Neerlandistiek

0. INLEIDING : KORTE BESCHRIJVING VAN DE BRUGSE TAALSITUATIE IN
DE TWEEDE HELFT VAN DE NEGENTIENDE EEUW.

0.1 De taalsituatie in Brugge in de tweede helft van de negentiende
eeuw weerspiegelt de algemene tendens in Vlaanderen in die periode
er is een kloof tussen een kleine Franssprekende sociale bovenlaag en de
Nederlands sprekende 'rest' van de bevolking. De volkstellingen van
1880, 1890 en 1900 gaven de volgende talenverdeling ( 1 ) :
jaartal

1880

totale bevolking

enkel Frans enkel Neder- Frans +

44501

767
(1,72%)
1229
(2,59%)
938
(1,82%)

1890

47497

1900

51657

lands

Ned.

34158
35787
(75,35%)
35528

6773
(15,21%)
9400
(19,70%)
11564

(68,78%)

(22,38%)

(76,76%)

Een cijfer dat hierbij onmiddellijk in het oog springt is het percentage
tweetaligen : 15 a 20 % van de bevolking beweerde beide landstalen to
beheersen. Een mogelijke verklaring voor dat hoge aantal lag bij de burgerij , waarvan een flunk deel zich even graag en gretig als de adel van

( 1 ) Niet vermeld zijn het bevolkingsdeel dat ook Duits sprak, en de groep die
gee van de drie landstalen beheerste. In beide gevallen gaat het om ongeveer 1%
van de totale bevolking. Bron: Bulletin Communal de la Ville de Bruges B.C. ).
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het Frans bediende. Dit blijkt onder meer uit de gemeenteraadszittingen, waar de interventies van de nagenoeg uitsluitend burgerlijke leden
zo goed als altijd in het Frans verliepen. De motivering hiervoor is in de
sociolinguistiek bekend als 'upward social mobility' : het overnemen van
een typisch kenmerk van de hogere kaste -haar taal- vergemakkelijkte
niet enkel het geloof in de schijn iets hoger te zweven op de sociale ladder, maar was meteen ook een radicale breuk met het fransonkundige
gepeupel.
Bij het interpreteren van deze taalstatistieken moet er evenwel ook rekening gehouden worden met de willekeur en subjectiviteit van de
'volksoptellers' . Aangezien de criteria waaraan men moest voldoen om
officieel een voldoende taalkennis te hebben zeer bedenkelijk waren (2), dient het opgegeven percentage tweetaligen dus ernstig gerelativeerd te worden : in werkelijkheid lag het aantal effectief tweetaligen
allicht een stuk lager.
Hoewel het overgrote deel van de Brugse bevolking dus Nederlandstalig was, werd dit niet weerspiegeld op bestuursniveau : de stadsadminstratie werkte nagenoeg eentalig in het Frans. Een belangrijke factor in die situatie was uiteraard de povere nationale status van 'het Nederlands' in de negentiende eeuw. Alle grote inspanningen van de
Vlaamse Beweging ten spijt, zouden de eerste 'grote' resultaten van die
sociale en taalkundige beweging pas na de eerste wereldoorlog te zien
zijn. Ook in Brugge is het duidelijk dat de Nederlandse taal slechts
langzaam in de administratie binnensijpelde.
0.2 In die periode bestond er ook grote en hevige onenigheid over de
eigenlijke aard van 'het Nederlands' . Er bestond in Vlaanderen immers
geen door de eeuwen heen ontwikkelde standaardtaal zoals dat in Nederland het geval was. Na 1830 was er eigenlijk enkel een verzameling
van 'streektalen' , die weliswaar sterke overeenkomsten vertoonden, maar
op geen enkel moment een uniforme standaardtaal vormden naar Nederlands voorbeeld. De discussie over het uiteindelijke uitzicht van het

(2) „ Om beschouwd te worden als kunnende eene dezer talen spreken, is het
niet nodig, ze ook te kunnen schrijven noch het meerendeel harer regels of harer
woorden te kennen ; doch men moet er eene voldoende kennis van hebben om zich
te doen verstaan in den kring der gewone daden van het leven.
Zoo bestaat er schier geen Belg... hoe ongeletterd hij ook weze, of hi' kan, al zij
het gebrekkig, Fransch, Waalsch, Vlaamsch of Duitsch spreken.
Hij, die daarbij, al ware het gebrekkig, eene an re landstaal spreken kan... moet
bijgevolg dit verklaren " .
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'Vlaamse' Nederlands gaf dan ook aanleiding tot een enorme stroom
van geschriften, die in grote lijnen in twee kampen uiteen vielen : een
eerste groep zocht aansluiting bij Nederland en de daar gebruikte
schrijftaal, anderen ijverden voor een eigen 'Vlaams Nederlands' met
behoud van regionalismen en dialectische kenmerken (3).
1. DE POSTME VAN HET NEDERLANDS ALS VOERTAAL IN DE BRUGSE GEMEENTERAAD EN STADSADMINISTRATIE VOOR 1880.

1.1 Binnen de vergaderzaal van de Brugse gemeenteraad was het gebruik van het Nederlands tot ver in de tweede haft van de negentiende
eeuw zo goed als onbestaande. Tussen 1859 en 1872 treft men slechts
4 Nederlandstalige passages aan in de verslagen, waarbij het evenwel
nooit spontane reacties van raadsleden betreft, maar wel geciteerde stukken : een tweetalig rouwbeklag bij het overlijden van Leopold I (B.C.
10-13/12/ 1865 ), een ingezonden mededeling van de kerkraad van Sint
Anna (B.C. 14/12/1869) en een beschrijving van het lesonderdeel moedertaal van lagere jongensscholen (B.C. 1870, p. 660-661, 670 - 672,
676 - 677 ). Voor min of meer consequente interpellaties in het Nederlands vanwege een raadslid was het wachten tot 1872. Raadslid Herrebout hield in dat jaar herhaaldelijk Nederlandstalige tussenkomsten,
waarbij hij ook verwees naar mistoestanden op taalvlak. Zo stelde hij dat
'het opstellen van de cohieren van lasten in het vlaamsch niet alleenlijk
een hulde aan onze moedertaal bewijzen is, maar ook eene plicht die
wij moeten vervullen' (B.C. 1872: 35). Herrebout ruilde het Nederlands echter snel voor het Frans ; een van zijn tijdsgenoten, dhr. Van
den Abeele, rechtvaardigde dat later als volgt : „ Nous avons cm devoir
abandonner cet usage ( du neerlandais) parceque nous avons bien plus
l'habitude des expressions administratives justes, nettes, certaines, lorsque nous emplyons la langue francaise... it est essentiel que nos expressions aient une signification bien connue " (B. C. 28/3/1885). Die argumentatie konden de voorstanders van het gebruik van het Nederlands
nauwelijks weerleggen want er was inderdaad geen eenduidigheid over
de vertaling van de rechtsgeldige Franse officiele termen. Elk voorstel om

(3) Veel van de theoretics uit dit laatste kamp zaten in Brugge en hun inzichten en aches worden uityoerig beschreven in Willemyns 1996. Hoe enkele practische aspecten daarvan ook de werking van de Brugse stadsadministratie beroerden
ma duidelijk worden uit wat volgt.
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het Nederlands als voertaal in te voeren in de gemeenteraad, en dus impliciet een aantal Nederlandse termen diezelfde rechtsgeldige status te
verlenen werd op zijn beurt verworpen door een verwijzing naar grondwetsartikel 23 : „ l'emploi des langues usitees en Belgique est facultatif"
(B.C. 1878: 992-993, 1088). Een occasionele terugkeer van Herrebout
naar het Nederlands, om begrepen te worden door 'de werkende yolksklas' leverde hem overigens de sneer op van mederaadslid Cauwe
„ Spreek aan den raad, maar niet tot het yolk, het is hier geene meeting" (B.C. 1879: 923).
1.2 Was het Nederlands in de gemeenteraad het zwakkere broertje
van het Frans, zijn positie in de stedelijke administratie was evenmin benijdenswaardig. Een rapport uit vermoedelijk 1876 (misschien 1878?)
gaf een gedetailleerde beschrijving van het taalgebruik bij het opstellen
van officiele stukken ; we citeren het hier vrij uitvoerig in de overtuiging
dat deze gegevens de toenmalige verhouding tussen Nederlands en Frans
helder weergeven.
De enige twee exclusief Nederlandstalige documenten waren de affiches die respectievelijk de opening van het inschrijvingsregister voor
gratis onderwijs en de verkiezingen van de 'Conseil des Prud'hommes'
aankondigden. Tweetalig waren de examens voor politieagenten en stadhuisbedienden, alle verkiezingsaffiches en -uitnodingen, en de gepubliceerde 'reglementen' (niet gespecifieerd) en politiebeslissingen. De lijst
van eentalig Franse documenten omvatte : de uitnodigingen voor de gemeenteraad en de verschillende raadscommissies, de schriftelijke verslagen van de zittingen van gemeenteraad en schepencollege, de schoolbegroting, de stadsbegroting en het jaarlijks rapport over stadszaken, het
gemeenteblad (waarin Nederlandstalige tussenkomsten wel letterlijk
overgenomen werden ), het register van binnenkomende en uitgaande
post (waarin Nederlandstalige brieven in het Nederlands werden samengevat ), het register waarin alle behandelde secretariaatsdossiers geordend
werden, en, tot slot, de briefwisseling met publieke administratie. Privecorrespondentie werd gevoerd op basis van 'het vermoeden van taalkennis van de geadresseerde" , of in dezelfde taal als de schrijver.
Het stadsbestuur was overigens niet geneigd om aan die ondergeschikte rol van het Nederlands iets te veranderen. In een brief aan provinciegouverneur Ruzette verklaarde het college eufemistisch : „Notre
administration doit etre classee dans la categorie de celles qui emploient indifferemment la langue flamande et la langue francaise, selon les
circonstances... Nous sommes d'avis que dans l'interet meme de la
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bonne administration et de la prompte expedition des affaires, it pourrait difficilement y etre apporte de changements " (4).
1.3 Tegen die taaltoestand werd gereageerd in 1878 met een petitieactie van Brugse Vlaamsgezinde verenigingen. Er werd gevraagd „het
Vlaamsch als de officiele taal voor de gemeente en besluiten te willen
erkennen, en dezelve, voor alle andere, in de besprekingen en redetwisten van den gemeenteraad te gebruiken " ( 5 ). De bevoegde Stedelijke Commissie voor Onderwijs stelde in haar rapport dat voor het
Vlaams in de administratie alles gedaan werd wat mogelijk was, maar
de vraag naar het taalgebruik in de gemeenteraad had blijkbaar ongerustheid gewekt. In het stadsarchief is een brief terug te vinden gericht
aan de gemeenteraad van Dendermonde, waarin gevraagd werd naar de
ware toedracht over de geruchten dat het schepencollege daar een gemeenteraadslid verplicht had Nederlands te spreken. Blijkbaar was men
beducht voor een precedent dat een aantal Nederlandsonkundige en
heel wat graag Franssprekende gemeenteraadsleden in Brugge in nauwe
schoentjes had kunnen plaatsen. Toen het bericht vats bleek te zijn kon
de Commissie besluiten met een vrijblijvend „Het zal ons groot genoegen verschaffen indien de raadsleden die in deze taal (het Nederlands ,
w.v. ) kunnen redeneeren, er doorgaans gebruik van maken " .
Hoewel nagenoeg de hele gemeenteraad dus het Frans bleef aankleven als voertaal maakten een aantal leden bij wijze van grote uitzondering toch of en toe een Nederlandse opmerking. Dit gebeurde dan in
een gebaar van pseudo-grootmoedigheid „ om te toogen dat wij ook
onze moedertaal genegen zijn " (B.C. 1879 : 924 ), of onder invloed van
het onderwerp van de interpellatie. Bij de dood van Hendrik Conscience
bet zelfs burgemeester Visart zich niet onbetuigd. Hij die steeds het
Frans bezigde tijdens de zittingen verklaarde in het Nederlands : „ De
Vlamingen willen den roemrijken voorstaander van onze zeden en onze
overleveringen, met eenen geest en een hert vereeren, en, terzelfdertijd,
bewijzen hoeveel zij aan de vlaamsche zaak verkleefd zijn. Zij weten alien dat de ontwikkeling innig en vast met de moedertaal en de nationale letterkunde verbonden is " (B. C. 22/9/1883). Op dat moment
was er evenwel reeds een raadslid dat al meer dan drie jaar consequent
Nederlands sprak en ijverde voor de concretisering van Visarts romantische verklaring : Eugeen Van Steenkiste.
(4) Brief van het Brugse stadsbestuur aan provinciegouverneur Ruzette dd.
26/11/1876
(5) Petitie dd September 1878 gericht aan het Brugse Stadsbestuur
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2. EUGEEN VAN STEENKISTE (1841 - 1914) ALS POLITLEK VERDEDIGER VAN
HET NEDERLANDS
2.1 Van Steenkiste is vooral bekend als indrukwekkend besnord katholiek voorman en verdediger van het Nederlands als bestuurstaal. Zijn
functie van hoofdgeneesheer van het Sint Janshospitaal combineerde hij
immers met lidmaatschap van zowat elke vereniging die zowel zijn geloofsovertuiging als de 'Vlaamse zaak' verdedigde. Enige nuancering
hierbij is evenwel wenselijk. Zijn katholieke signatuur kwam -naast zijn
partij-engagement- vooral neer op een fanatiek anti-socialisme. Exemplarisch hiervoor was zijn oprichting van de 'Sprekers- en schrijversafdeling' in 1891, die als voornaamste doel had 'het verkondigen, tot in
de verste uithoeken van West-Vlaanderen, van het dringend gevaar en
de goddeloosheid van de socialistische doctrine " (Michiels 1978: 181).
Meer zelfs, alles wat niet beantwoorde aan zijn visie op de -katholiekemoraal was verwerpelijk ; zo weigerde hij in de gemeenteraad elke vorm
van steun aan het stedelijk theater, omdat er „de walgelijkste vuilnissen waarin het gewoon publiek der theaters woelt en plast, als lekkernijen worden opgediend, de schandelijkste wanbedrijven als heldendaden worden voorgesteld... dat al wat eerlijk en deugdzaam en christelijk is, in een woord al wat moeielijk valt aan een bedorven hert, gelasterd, begekt en beschimpt wordt... 't Is in den theater dat de jongeling goeste krijgt naar het kwaad en de weg leert kennen naar die
huizen, waar hij ziel en lichaam gaat bezoedelen " (B.C. 5/4/1884).
Ook de officiele scholen konden bij Van Steenkiste geen genade vinden ;
waar hij daar eerst voornamelijk financiele redenen voor aandroeg (B.C.
24 / 1 / 1885 ) stelde hij later grif dat , de broeders de beste leermeesters
zijn, daar zij onderwijzen uit christelijke liefde en niet uit hoogmoed,
eerzucht of geldzucht, terwijl veel officieele onderwijzers slechts leeren
voor 't geld" (B.C. 7/5/1885).
Hoewel de toenadering die Van Steenkistes 'Katholieke Burgersgilde'
beoogde tussen burgerij en arbeider op paternalistische leest geschoeid
was, moet men hem toch een zeker oprecht sociaal engagement toekennen (Van Eenoo 1959 : 102 ). In de gemeenteraad klaagde hij herhaaldelijk het drankprobleem van vele arbeiders aan (B.C. 16/6/1883,
13/2/1884 ), en hij richtte zelfs een 'Onthoudersbond' op in de schoot
van de Gilde. Hij was ook een fervent verdediger van verplichte vaccinering tegen de pokken bij schoolkinderen ; waar zijn voorstel daarover
in de gemeenteraad afgewimpeld werd met „ il n'est pas necessaire de
jeter un cri d' alarme a propos de l'etat sanitaire actuel " (B.C. 1880:

270

(7)

162 ), schatte hij de belabberde hygienische toestanden in de beluiken
en het bijhorende potentiele gevaar voor een epidemie blijkbaar beter
in ( Steevens 1985: 12).
2.2 Wat zijn inzet voor 'de Vlaamse zaak' betreft, liet Van Steenkiste
het niet bij de folklore van zijn lidmaatschap van de Stedelijke Breydelcommissie (Van Houtryve 1987: 53 ). Hoewel zijn eerste onhandige pogingen als gemeenteraadslid (1878-1914) om het Nederlands te verdedigen verzandden in discussies of men nu wel 'Conscience-wandeling'
of 'Conscience-straat' hoorde te zeggen (B. C. 22/9/1883; 22/11/1884),
stelde hij zich snel consequent op als pleitbezorger van een zeer vergaande vernederlandsing van de stedelijke administratie. Dat radicalisme
leverde hem weinig sympathie op bij zijn collega's : waar hij voor een
verbanning van het Frans op bestuursniveau ijverde, zwakten de andere
raadsleden zijn voorstellen steeds af tot een halfslachtig compromis dat
dan aanvaard werd met eenparigheid van stemmen, op de onthouding
van Van Steenkiste na.
De hardnekkigheid waarmee Van Steenkiste zijn gelijk probeerde
door te drijven blijkt uit een gemeenteraadsverslag uit 1885, waarin hij
een twee jaar oude vraag naar een Nederlandstalige stenograaf weer
oprakelde (B. C. 2 / 6 / 1883 ). Vanuit de vaststeling dat zijn verzoek
volstrekt genegeerd was stelde hij zijn collega's op zeer directe wijze voor
het voldongen feit dat er ondanks mooie beloftes in wezen niks gedaan
werd voor het Nederlands (B.C. 16/3/1885): „Ik veronderstel dat men
in het vlaamsch niet durft of wil spreken... Niets is veranderd ! ... De
lastkohieren zijn doorgaans in het fransch... de briefwisselingen van 't
stadsbestuur met de hoogere besturen geschieden in 't fransch... Het gemeenteverslag wordt uitgegeven alleen in 't fransch... De plakbrieven
worden oorspronkelijk in 't fransch opgesteld... In de bureelen van het
stadhuis geschieden al de geschriften in het fransch ". Tijdens die zitting werd Van Steenkiste respectievelijk uitgelachen -" 'K stel voor eenen vlaamschen stempel te maken, als den franschen versleten is "- en
doorgestuurd met het excuus „ C'est evidemment la une question de
depense, une question d'argent " . Zijn revanche was raak : in een van
uit rethorisch opzicht sterk opgebouwde argumentatie legde hij in de
volgende gemeenteraad een vierpuntenplan voor dat een volstrekte vernederlandsing van een aantal administratieve procedures voorschreef. Dit
hield in
1) alle briefwisseling van het stadhuis zou exclusief in het Nederlands
gebeuren
2) een hele reeks documenten zou voortaan steeds in het Nederlands af-
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geleverd worden, met name : lastenboeken, plakbrieven, alle stukken die
stedelijke diensten moesten afleveren aan de bevolking (geboorte- en
identiteitsbewijzen by. ), uitnodigingen voor gemeenteraden en commissievergaderingen, het 'Rapport sur l' administration et la situation des
affaires de la yule de Bruges' . Ook de opschriften in stedelijke gebouwen en de officiele stempels zouden voortaan in het Nederlands zijn.
3) alle boeken van stadhuis, politiebureau e.d. zouden enkel nog in het
Nederlands bijgehouden worden
4) kentekens, eremedailles en zelfs de knopen van stadsuniformen zouden enkel nog Nederlandstalige opschriften dragen (B. C. 28/3/1885).
In zijn radicaliteit kende dit voorstel geen voorgaande ; het werd daarenboven tactisch dubbel ondersteund. Vooreerst was er de steun van verscheidene Vlaamsgezinde Brugse verenigingen -over de partijgrenzen
heen- onder vorm van een petitieactie. Daarnaast had Van Steenkiste in
zijn pleidooi een genant citaat van burgemeester Visart aangehaald dat
het stadsbestuur nog meer klem zette ; in een commentaar op de drie
taalwetten van 1873,1878 en 1883 had Visart immers verklaard dat 'voor
wat het bestuur, het onderwijs en het gerecht aanging, over eenen tijd
alles nog geschiedde in eene vreemde taal, alsof ons vlaamsche vaderland veroverd en verdrukt geweest was ". Van Steenkiste had zijn burgemeester met dit maneuver blijkbaar zeer in het nauw gedreven : Visarts reactie was er een van zalven en naast de kwestie praten. , La
question soulevee par M. Van Steenkiste est tenement importante qu'il
est impossible de la discuter aujourd'hui... II s'agit de traiter un sujet
fort delicat„ que nous aeons tous a Coeur, et sur lequel plusieurs d'entre nous partagent plus ou moins la maniere de voir de l'honorable M.
Van Steenkiste... Mais it y a des pieces destinees a etre envoyees dans les
parties wallonnes du pays... " (B.C. 28/3/1885). Uit de gemeenteraadsverslagen van de volgende maanden kan afgeleid worden dat de hele
zaak zo goed als doodgezwegen werd. Meer dan 4 maand later was er
immers nog steeds geen rapport van het schepencollege zoals beloofd
(B. C. 8 / 8 / 1885 ), en hoewel Van Steenkistes cynische opmerking hierover weerom beantwoord werd met de belofte dat de zaak bij hoogdringendheid onmiddellijk behandeld zou worden, werd het officiele rapport met aanmerkingen pas voorgesteld op 24/10/1885. De toon van dit
(Franstalige ! ) dossier was gunstig voor het gebruik van het Nederlands,
maar er werd steeds een achterpoortje ingelast om de positie van het
Frans te behouden, zogenaamd om de rechten van het nederlandsonkundige deel van de Brugse bevolking te respecteren. In een vorige paragraaf werd reeds aangegeven dat die groep nauwelijks een paar pro-
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cent van de totale bevolking bedroeg. In vele gevallen pleitte het schepencollege voor een vrijblijvende tweetaligheid waarbij voor het Nederlands gold „qu'il suffit de lui donner la preponderance ". Concreet
werd het volgende voorgesteld
1) Het Nederlands kon overal gebruikt worden, voor zover dit geen nadelige gevolgen met zich meebracht
2) Voor het lastenboek was de commissie tegen een taalregeling ; ze wou
het Frans behouden omdat er gevallen waarin „ou it faut, dans l'interet
des finances communales, provoquer la concurrence d'industriels etrangers " . Het meerendeel van de affiches zou tweetalig blijven omwille van
„ une partie de notre population ( qui) ne comprend pas le flamand ou
ne le comprend qu'imparfaitement, et cette partie 11 a des droits qu'il
faut respecter". Geboorteakten en identiteitsbewijzen zouden opgesteld
worden in de taal die die de aanvrager verkoos. Hierbij werd gesuggereerd dat het Frans overheersend zou blijven. Voor de andere documenten bleef de taalkeuze open 'met overwicht van het Nederlands'. Wat
de uitnodigingen voor de gemeenteraden en commissievergaderingen
betreft was men bereid Van Steenkiste te volgen , si le Conseil le desire ". De vraag naar een Nederlands 'jaarlijks verslag' werd omgebogen
tot een kosten-batenanalyse van een tweetalige versie. Ook voor de opschriften in openbare gebouwen gold dat naast het Nederlands een aantal Franse vertalingen zouden blijven.
3) Over de vraag naar exclusief Nederlandse boeken op het stadhuis en
bij de politie werd niets gezegd
4) Stempels, medailles, e.d. met Nederlandse opschriften zouden er komen na uitputting van de Franstalige voorraad (B.C. 24/10/1885 )
In een uitvoerig en snijdend betoog verwierp Van Steenkiste het rapport in zijn geheel - „ Beloften en vorte appels en kwetsen niemand ".
De reactie van de overige raadsleden was mogelijk nog veelzeggender :
„le discours de M. Van Steenkiste est encore plus absolu que sa proposition... it va plus loin qu' aucun flamingant n'a ete jusqu'ici ". Blijkbaar waren zij, naast de angst om hun Frans te zien verdwijnen, evenzeer geschrokken van Van Steenkistes politieke 'stijl' ; er werd zelfs letterlijk gesteld „ Que l'honorable membre veuille patienter un peu : it
est encore jeune et pourra presenter ulterieurement des propositions
nouvelles ". Tekenend was ook de opmerking van dhr. Van den Abeele
dat het hier ging om „ des aspirations purement linguistiques " die de
waarde van de gemeenteraadsbeslissingen niet zouden verhogen (B.C.
7 / 11 / 1885 ) : blijkbaar was de bekommernis om het behoud van de ei-
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gen taalvrijheid onderhoudend genoeg om ( gewild? ) blind te blijven
voor de sociale aard van de voorgestelde taalhervormingen.
Tot een stemming over Van Steenkistes voorstellen zou het niet komen ; de raad keurde het commentaardossier eenparig goed -op de onthouding van Van Steenkiste na- en besloot „que l'on n'emploiera le
francais que la ou it est utile ou necessaire " . Hoewel de subjectiviteit
van nut en noodzaak voldoende ruimte liet voor een blijvende Franse
verankering, vormde dit vage besluit onmiskenbaar de concrete aanzet
voor de geleidelijke vernederlandsing van de stedelijke administratie.
2.3 Het feit dat het tempo van die omschakeling naar het Nederlands
veel lager lag dan de 'revolutie' die Van Steenkiste voortstond, beproefde duidelijk zijn geduld. In februari 1887 diende hij dan ook nagenoeg hetzelfde voorstel als in 1885 in, ditmaal echter met de expliciete vraag dat het snel gestemd zou worden opdat het niet nogmaals
„ in den doodboek " zou raken (B. C. 26/2 / 1887 ). Interessant hierbij
is de context waarbinnen Van Steenkiste zijn argumentatie plaatste. In
1887 zou te Brugge na jarenlange voorbereiding het standbeeld van
Breydel en de Coninck ingehuldigd worden ; Van Steenkiste stelde dan
ook letterlijk : „ Herinneren wij ons dat het bij eenige maanden is dat
wij de verheerlijking zullen vieren van Breidel en de Coninc, die twee
Brugsche helden, die gansch hun leven gestreden hebben om Brugge en
Vlaanderen van den alverslindenden invloed van Frankrijk vrij te maken.
En ware het geene wraakroepende schande moeste tegen dit tijdstip
onze vlaamsche stad nog bestierd worden in de taal van den franschman? " Ook vele van de verenigingen die Van Steenkistes voorstel weerom steunden met petities haalden dit argument aan. Dit appel aan de
Vlaams-nationale trots van zijn mederaadsleden had echter weinig effect, daar het uiteindelijke besluit van de raad enkel de wens bevestigde
verder te gaan op de ingeslagen weg (B.C. 14/5/1887). Uit de akten
van de gemeenteraad blijkt dan ook geenszins dat men de doorbraak
van het Nederlands in de Brugse administratie met het monument van
Breydel en De Coninck kan verbinden, zoals Duclos dat deed ( Allosery
1930: 434 ). Wanneer men de notulen doorneemt is men geneigd te
stellen dat die verdienste geheel aan Van Steenkiste moet toegeschreven
worden. Het is immers zeer de vraag of er zonder Van Steenkiste enig
initiatief voor de verdere vernederlandsing van de administratie zou genomen zijn in het feestjaar 1887. Zijn manier van handelen werd immers impliciet omschreven als „ se montrer hostile au francais et excercer
une persecution deguisee contre ceux qui n'ont pas le previllege de connaitre les deux langues ". De standeeldviering schiep allicht een klimaat
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waarbinnen Vlaamsgezinde Brugse verenigingen hun taaleisen voor een
groot feestpubliek (waaronder het stadsbestuur) kenbaar konden maken,
en diverse gemeenteraadsleden 'voor de gelegenheid' hun gehechtheid
aan het Nederlands bevestigd zullen hebben. Maar er is nergens een
concrete aanwijzing te vinden dat de feestelijkheden en de bijhorende
Vlaamsgezinde sfeer de gemeenteraad tot een versnelde vernederlandsing van de administratie aangezet hebben. Er is veeleer sprake van een
continue evolutie.
2.4 Ondanks de beweringen van het stadsbestuur dat de rechten van
het Nederlands overal gerespecteerd werden, kreeg de stad in 1888 een
zeer droge brief van de provinciegouverneur waarin verzocht werd om
uitleg over vermeende inbreuken op de taalwet van 1878 ; hij was daarvan op de hoogte gebracht door... de minister van Binnenlandse Zaken.
Het is niet duidelijk wie zijn grieven op het nationale niveau kenbaar
had gemaakt ; er kan dus ook niets gezegd worden of het om een gegronde klacht ging of een fanatieke reactie. Het incident wijst er evenwel
op dat de sfeer rond de talenkwestie zeer hooggespannen was.
In 1889 stuurden 48 Brugse verenigingen van uiteenlopende politieke
en sociale card verzoekschriften naar het stadhuis „ dans lesquelles on
demande avec beaucoup d'insistance que le conseil communal false regner le flamand dans les bureaux de l'hOtel-de-ville et l'emploie exclusivement dans l'administration. Ces societes prient aussi le conseil communal d' employer exclusivement la langue flamande dans les discussions
du conseil " (B. C. 27/4/1887). Men is op het eerste zicht geneigd te
denken dat het hier ging om een maneuver georkestreerd door Van
Steenkiste, aangezien de inhoud van de petitie geheel in de lijn lag van
zijn voorgaande voorstellen, en te meer daar hij van enkele van de verenigingen ( 'De Vrije Vlamingen', 'Vlaamsche Broederbond' ) prominent
lid was (Van Eenoo 1959 : 114 ). In een verslag wordt echter gewag gemaakt van een volksvergadering waarop alle 48 verenigingen ( waaronder ook een liberale ! ) aanwezig waren om een gezamenlijk standpunt
te bepalen ; er moet dus misschien veeleer gedacht worden aan een
eendrachtig initiatief van 'relaties' van Van Steenkiste, waarbij de meest
uiteenlopende groepen zich allemaal samen achter hem schaarden. Men
mag niet uit het oog verliezen dat hij de enige was in een unaniem katholiek bestuur die op de taalkwestie bleef hameren ; allicht konden velen in hem dus over alle ideologische grenzen heen 'de koene verdediger
onzer rechten' zien (6).
(6) Brief van de Vlaamsche Broederbond aan het stadsbestuur dd. 2/4/1885.

(12)

275

Burgemeester Visart stuurde de kwestie door naar een speciale cornmissie met de opmerking dat het Nederlands in feite reeds de officiele
voertaal van het stadhuis was, en dat de administratie zo vernederlandst
mogelijk was. Wat het taalgebruik in de gemeenteraad betrof werd
evenwel onmiddellijk verwezen naar de grondwettelijk vastgelegde taalvrijheid, en kon een directe reactie op die vraag omzeild worden met het
excuus dat die beslissing buiten de bevoegdheid van de raad viel (B.C.
27/4/1889). Het Nederlandstalige rapport van de stedelijke Commissie van Onderwijs en Schoone kunsten liet weerom op zich wachten.
Van Steenkiste probeerde het overlegproces te bespoedigen met een verwijtende brief naar Visart, waarin hij voor het eerst expliciet verwees naar
de politieke macht van de Nederlandssprekende kiezer : , He wel ! men
heeft groot ongelijk alzoo de Vlaamsche beweging bedektelijk tegen te
kanten, in plaats van ze vrank en vrij mede te werken. In de toekomende verkiezingen zullen wij of te rekenen hebben met de Vlaamschgezinde kiezers die ten langst om talrijker worden ( 7) " . De zwarte
rouwrand rond de brief was allicht meer ingegeven door gevoel voor
symboliek dan door cynisme.
Het uiteindelijke officiele verslag hernam Visarts woorden, maar de
gedane aanbevelingen bevatten een essentiele 'doorbraak' : van het gemeenteraadsverslag zou steeds een Nederlandse vertaling gemaakt worden die voor alle inwoners ter inzage zou liggen. Daarnaast werd aangeraden om waar mogelijk het Nederlands nog meer te gebruiken in de
administratie en in de omgang met de bevolking. In de raadszittingen
zou elk lid vrij blijven om naar eigen goeddunken Frans of Nederlands
te praten (B.C. 9/11/1889 ). De bespreking van de voorstellen van het
schepencollege verliep weerom in een sfeer waarin een compromisloze
Van Steenkiste zich tegenover de rest van de gemeenteraad schaarde. Er
waren nochtans duidelijke tekenen van welwillendheid bij de overige
raadsleden ; Visart verklaarde zich zelfs akkoord met het voorstel , que
la langue flamande strait reconnue comme la langue officiele de nickelde-vine de Bruges et employee toutes les fois qu'il est possible " (B. C.
30/11/1889 ). Die toon was ook in andere interventies op te merken
men krijgt zeer de indruk dat de raad zich reeds verzoend had met de
idee dat het Nederlands in de toekomst zou overheersen in de administratie, en het kwam er nu blijkbaar op aan om het eventuele gebruik
van het Frans in bijzondere situaties mogelijk te houden. Het verslag

(7) Brief van Van Steenkiste aan Visart dd. 27/9/1889
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van de commissie stelde letterlijk : „ De vervlaamsching van het in- en
uitwendig bestuur neemt dagelijks meer en meer toe, en de goede wil
ontbreekt niet om ze zoo volledig mogelijk te maken en des noods de
moeilijkheden uit den weg te ruimen die zouden kunnen beletten dit
doel in den kortsten tijd te bereiken " .
De bekommernis om het taalgebruik in de gemeenteraadszittingen
was blijkbaar veel groter : alle klassieke argumenten voor het behoud van
de vrije keuze tussen Nederlands en Frans werden aangedragen. De verklaring voor dat vastklampen aan de Franse taal was waarschijnlijk veel
minder van practische aard dan de raadsleden beweerden : de angst om
een statussymbool te moeten inboeten en zich voor een 'eerbare'
bestuurstaak te moeten bedienen van dezelfde taal als het werkvolk zal
allicht doorslaggevender geweest zijn.
Van Steenkiste Wilde evenwel van geen Frans weten en formuleerde
een alternatief voorstel, dat nagenoeg unaniem verworpen werd (op zijn
eigen stem en af en toe die van een medestander na). Het originele ontwerp van het schepencollege werd daarop aanvaard met eenparigheid
van stemmen ( op Van Steenkiste na). Archiefstukken tonen dat de uitvoering ervan keurig gerespecteerd werd : de handgeschreven notulen
van de gemeenteraad waren op 30 november 1889 voor het eerst Binds
de Belgische onafhankelijkheid in het Nederlands opgesteld. De
Vlaamsgezinde Brugse verenigingen zouden achteraf nog reageren op
Van Steenkistes afwijzing met nog maar eens een massale petitiecampagne. Van Steenkiste zelf zou in de eerstvolgende jaren zijn taalgerichte activiteiten in de gemeenteraad beperken tot enkele aanmerkingen
op vertalingen van stadsreglementen (B.C. 8/8/1891, 5/9/1891).
2.6 De grote doorbraak van het Nederlands op Brugs bestuursniveau
zou er pas komen in 1897. Na jarenlange tegenstand was er een consensus gerijpt over drie fundamentele taaleisen
1) „Het vlaamsch is de ambtelijke taal van het gemeentebestuur van
Brugge "
2 )„ De bijeenroepingen van den gemeenteraad en van de verschillige
commissien, de verslagen der zittingen, de opstel van het gemeenteblad
zullen in het vlaamsch gedaan worden "
3) „ Alle besluiten en verordeningen van den gemeenteraad worden in
het vlaamsch gelezen en uitgeveerdigd " (B.C. 8 / 5 / 1897 )
De voorstellen werden aanvaard, maar Van Steenkiste stemde tegen.
De precieze toedracht van die beslissing is niet duidelijk uit de gemeenteraadsverslagen af te Leiden. Hij was het kennelijk oneens met enkele
detailpunten uit drie andere besluiten die samen met de bovenstaande
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als e'en geheel gestemd werden. Die overige voorstellen garandeerden
onder meet dat „ alle stukken en geschriften van het gemeentebestuur
en van de besturen en berekken ervan afhangende " eentalig Nederlands
zouden zijn, net als het overgrote deel van de stadsbriefwisseling. Hierbij werd gevit over de draagwijdte van de uitzonderingen op die regels
die men vanuit practisch oogpunt wou behouden, en over de mate
waarin de gemeenteraad het recht had om taalverplichtingen op te leggen aan het schepencollege. De discussie veroorzaakte onduidelijkheid
over specifieke toepassingen van de voorgestelde regels : men krijgt zeer
de indruk dat iedereen het eens was over het algemene principe, maar
dat geen enkel raadslid echt goed moist hoe men de details mocht invullen. Die sfeer van onduidelijkheid zal waarschijnlijk bijgedragen hebben tot Van Steenkistes tegenstem : radicaal als hij was wou hij allicht
geen besluiten stemmen die eventueel een achterpoortje voor het Frans
open konden laten. Wat de eerste grote overwinning zou worden voor
de Nederlandse taal werd zo door zijn alles-of-niks-houding een persoonlijke nederlaag.
3. „ER MOST EEN BETER WOORD BESTAAN, MAAR ' T EN KOMT IN MIJN
GEDACHT NIET " (B. C. 31/12/1886): VAN STEENKISTES VISIE OP
TAAL

3.0 Uit het voorgaande mag blijken dat Eugeen Van Steenkiste ontegensprekelijk een verdienstelijke rol speelde bij de vernederlandsing van de
Brugse stadsadministratie. Naast zijn politieke bedrijvigheid vOOr de taal
waagde hij zich echter ook op het taalkundige vlak met heel eigen
ideeen over de taal. De koppigheid die hem in beide domeinen kenmerkte leverde hem een respectabele plaats op in de hedendaagse politieke herinnering , een even glorierijke carriere als linguist was hem
evenwel niet beschoren. Zijn mening over het uitzicht en het karakter
van het Nederlands kwam vooral naar voren in besprekingen van officiele Nederlandse vertalingen van stadsreglementen. Een representatief
voorbeeld hiervan is de polemiek rond de Nederlandse versie van het
reglement op de slachthuizen uit 1886.
3.1 Hoewel de stadsdiensten het 'Rêglement sur l'abbatoir' van een
Nederlandse vertaling voorzien hadden, had Van Steenkiste zich „ de
moeite gegeven de verordeningen van het slachthuis in goede vlaamsche
taal te zetten " (B. C. 19/6/1886 ). Dit schaduwwerk was ongetwijfeld
het gevolg van zijn ergernis over de letterlijk uit het Frans vertaalde formuleringen die hij herhaaldelijk in vroegere Brugse stadsdocumenten

278

(15)

aantrof. Burgemeester Visart moet met die dubbele versie zeer verveeld
geweest zijn : de keuze voor een van de teksten had immers steeds netelige gevolgen. De goedkeuring van Van Steenkistes werk zou een vernedering betekenen voor de administratie en een bevestiging van Van
Steenkistes kritiek op de gebrekkige vernederlandsing van de stadsdiensten , anderzijds kon hij bij het aanvaarden van de stadsversie een
marathonzitting van de gemeenteraad verwachten waarbij diezelfde Van
Steenkiste over elk detail koppig zijn wil zou doordrijven. Een en ander had tot gevolg dat beide versies doorgestuurd werden naar „ un
homme tres competent, specialement charge de traduire les documents
legislatifs " (B.C. 19/6/1886 ):
Die man was Odilon Perier, opsteller van het „ beknopt verslag " van
de wetgevende kamers (Van Steenkiste 1886 : 5 ). Verdere biografische
gegevens tonen dat Perier naast zijn advocaatsfunctie te Brussel ook
'juge-suppleant' was bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde. Relevanter in deze context is zijn lidmaatschap van de Maatschappij der Nederlandse letterkunde te Leiden. Men kan vermoeden
dat zijn bedrijvigheid in die vereniging verwaarloosbaar was, aangezien
hij een van de weinige leden is Wiens levensbeschrijving niet opgenomen
werd in de verslagen. (Van nagenoeg elk lid bestaat een levensbeschrijving, behalve van diegenen die er niets opzienbarends verricht hebben
of een vermelding geweigerd hebben ; dat laatste is onwaarschijnlijk aangezien Perier zijn titels graag vermeld zag op zijn publicaties ).
De motieven van Visart om precies Perier aan te schrijven in deze
zaak zijn volstrekt onduidelijk omdat van de eerste contactbrief geen afschrift bewaard is gebleven in het stadsarchief. De meest voor de hand
liggende hypothese volgt uit het feit dat Visart senator was : het is niet
denkbeeldig dat hij de vertaler van de kamerverslagen persoonlijk
kende, en hij kon die man zeker zonder problemen contacteren. Men
kan nog enkele andere mogelijke verklaringen bedenken, maar die berusten volledig op gissingen. Uit wat hij hoorde in de gemeenteraad en
las in de kamerverslagen kon Visart de taalopvattingen van zowel Van
Steenkiste als Perier afleiden. De onderstaande bespreking zal duidelijk
tonen dat beide heren lijnrecht tegenover elkaar stonden in die kwestie
ze belichaamden de oppositie tussen Westvlaams taalparticularisme en
de Noordnederlandse standaard. Het was dus te voorspellen dat Periers
verslag vernietigend zou zijn voor Van Steenkiste. Het zou eventueel
kunnen dat men poogde om Van Steenkiste onderuit te halen, vooral
als men zijn bijtende kritiek op de trage vernederlandsing van de stadsdiensten in aanmerking neemt. Als dit correct zou zijn, is er nog een
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ander politiek element dat meegespeeld kan hebben. Van Steenkiste was
een notoir en fanatiek burgerlijk katholiek, terwijl Perier in progressieve
kringen verkeerde : hij was lid van het vrijzinnige „ Taalminnend Studentengenootschap : 't Zal wel gaan " (Monteyne1934 : 18) en nam het
in een publicatie op voor de democratisering van het rechtssysteem (Perier 1892 ). Het zou kunnen dat Perier ook hiervan op de hoogte gebracht werd.
Wat er ook van zij, de officiele verklaring luidde dat Perier gekozen
werd om „ l'experience que vous avez des affaires judiciaires, l'habitude
acquise d' avoir sous les yeux des textes de lois, et votre position de reviseur du compte rendu analytique " (8). Perier had op zijn beurt verklaard dat hij de taak zeer graag op zich wou nemen, en -opvallend„ j'entends de le faire a titre absolument gracieux ” (9). Beide teksten
werden in hetzelfde handschrift en enkel gemarkeerd met 'A' en 'B'
naar Brussel gestuurd.
Periers antwoord was beleefd afwijzend voor Van Steenkiste : zijn tekst
werd bestempeld als 'middelmatig'. De vertaling van de stadsdiensten
kon Periers goedkeuring wel wegdragen, maar hij voegde er zelf nog een
eigen derde versie bij 'ter goedkeuring'. De verhouding tussen de drie
teksten is het best beschrijfbaar aan de hand van een taalcontinuiim,
waarbij Van Steenkistes tekst naar de pool van het Westvlaamse taalparticularisme neigt, terwijl Perier eerder aansluit bij het Noordnederlands.
De versie van de stadsdiensten bevindt zich ergens tussenin.
Van Steenkiste reageerde minachtend op het oordeel van Perier, en
nam vooral aanstoot aan de 'fransche woorden en... wendingen' in zijn
alternatieve 'ellendige' vertaling (B.C. 10/7 /1886 ). Die tegenaanval inspireerde Perier tot een merkwaardige zet : hij publiceerde de drie vertalingen met een commentaar van zijn hand en een paar smalende uithalen naar Van Steenkiste opdat , het Nederlandsche publiek in laatste
beroep zal kunnen beslissen " (Perier 1886 : 2 ). Naar alle waarschijnlijkheid is dit ook nog zeer snel gebeurd na de desbetreffende gemeenteraadszitting : het archiefdossier bevat een telegram waarin Perier reeds
5 dagen later vraagt om per express de drie vertalingen op to sturen.
Enige tijd later gaf Van Steenkiste op zijn beurt een wederwoord uit.
Hoewel uiteindelijk de vertaling van de stadsdiensten aanvaard zou
worden, en de 'petite histoire' rond deze kwestie meet met gekrenkte

(8) Brief van het Brugse stadsbestuur aan Perier dd. 2/6/1886
(9) Brief van Perier aan het Brugse stadsbestuur dd. 28/5/1886
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eer dan met taal te maken had, leverde Van Steenkistes ultieme antwoord een interessante staalkaart van zijn visie op het Nederlands.
3.2 De taal die Van Steenkiste voorstond zou doordrongen zijn van
lexicale en grammaticale regionalismen. In het licht van zijn vertrouwdheid met de particularistische beweging hoeft dit niet te verwonderen
hij was werkend lid van de Gilde van Sinte Luitgaarde (Willemyns
1996 ), en de stichtingsvergadering van dit genootschap ging zelfs bij
hem thuis door ( Gilde... 1874 : 5, 8, 85) ( 1 °). In deze kringen kwam
hij ook in contact met mensen als de Bo en Gezelle op wie hij zich tijdens zijn verdediging in de gemeenteraad herhaaldelijk beriep (B.C.
10/7/1886, Van Steenkiste 1886: 37 ). Zijn verkleefdheid aan Gezelles
oordeel over taal bleek overigens uit een brief waarin hij een aantal
'vlaemsche' vertalingen van rechtstermen aan de dichter voorlegde
„ Eerwaarde Heer en Meester, En zijt toch niet kwaad op mij en zeg
niet : Is hij daar nog eens die eeuwige zage met zijn vertalingen? Om
de liefde Gods peis toch : ten eerste dat ik maar een sukkelaar ben en
ten tweede dat ik in mijn eigen zelven geen trouw en heb, 't is misschien de eenigste gave die ik bezit ( 11 ) "
Zijn betrachtingen om het zogenaamd 'vreemd onkruid' uit het Nederlands te bannen, hadden onder meer een fel verzet tegen elk gebruik
van Franse woorden en zinswendingen als gevolg : „Wilt gij in twee
woorden mijn gedacht weten over het inbrengen van vreemde woorden
in onze taal? Nooit en zal ik die bastaardwoorden gebruiken, 't en zij
als er hoegenaamd geen eigen, gangbaar dietsch woord en bestaat "
(Van Steenkiste 1886: 8 ). In de -naar zijn mening- al te letterlijke vertaling van Perier wou hij termen als 'proces verbaal' (proces-verbal),
'college van schepenen' (college echevinal) en 'reglement' (reglement)
vervangen zien door respectievelijk 'schriftelijk verslag' , 'schepenraad'

(10) Van Steenkistes rol in dit genootschap blijft onduidelijk. Hi' deelde de particularistische visie op het Nederlands, maar in tegenstelling tot de meeste le en
was hij zeker geen ultramontaan en stond zijn oprecht engagement voor de
Vlaamse Beweging buiten kijf. Er zijn ook geen aanwijzingen dat hij ooit een lezing gegeven heeft binnen de gilde. Da hij toch gedoogd we door de Luitgaardisten had misschien met beleefdheid te maken : hij was door zijn alomtegenwoordigheid in elke Vlaams- en katholiekgezinde vereniging in het Brugse bijna een
'verplicht nummer'. Anderzijds was zijn -bij de stichting van de Luitgaardegilde
nog beperkte, maar later enorm toegenomen- sociale en politieke invloed allicht
moos meegenomen voor een vereniging die haar ultramontaanse denkbeelden wou
opdringen aan het yolk. (Willemyns 1996
( 1 0Brief van Van Steenkiste aan Gezelle dd. 2/4/1887
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en 'voorschriften'. In de reeds geciteerde brief aan Gezelle vertaalde
Van Steenkiste zelf evenwel 'cabinet', 'concierge' en 'substitut' als...
'cabinet', 'concierge' en 'substitut'.
Van Steenkistes pijlen waren evenzeer gericht op 'de onhebbelijke
voogdij der Hollanders', in de zin dat hij vreesde voor een standaardtaal naar Hollands model, waarbinnen geen plaats zou zijn voor typisch
Vlaamse uitdrukkingen. Het gevolg was verregaande gekunsteldheid bij
het zoeken naar 'schone, echt dietsche woorden' voor officiele vertalingen. Idiotica en het Middelnederlands woordenboek, maar vooral zijn
eigen kennis van het Brugse dialect fungeerden hierbij als bron.' Zo
moest 'agent de police"schadebeletter' worden, wat een vernederlandste vorm was van het Brugse 'schabletter'. Het 'Reglement op de
openbare wandelingen' had het, op aansturen van dezelfde Van Steenkiste, jarenlang over 'wielpeerden', nadat hij verkregen had dat 'trapwagen' afgewezen werd als vertaling voor... 'velocipede'.
3.3 Hoe hevig zijn verdediging van een eigen 'dietsche' taal ook
mocht zijn, men mag nooit uit het oog verliezen dat het bier vooral een
imaginaire constructie betrof, een ideaalbeeld van taal dat allicht veel
levender was in Van Steenkistes hoofd dan in zijn alledaags taalgebruik.
In tegenstelling tot zijn vertalingen van ambtelijke stukken waaraan een
overdachte schriftelijke voorbereiding voorafging, stonden zijn spontaan
gesproken interventies in de gemeenteraad helemaal niet bol van doorwrochte woordenschat. Er is veeleer sprake van een tussentaal, een
oprechte poging tot het spreken van een algemeen Nederlands waarin
met grote regelmaat kenmerken uit het Brugse dialect opduiken. Die regionale invloeden hadden waarschijnlijk veel minder met opzet to maken dan Van Steenkiste liet uitschijnen. Hij verklaarde zelf herhaaldelijk
dat hij in het Frans opgevoed werd (B. C. 19/6/1886 ); zijn sociolinguistische 'competence' zal dan ook bestaan hebben uit het Frans als
'hogere taalvariant' , en het Brugse dialect als 'lagere taalvariant' (Willemyns & Vandenbussche 1995 : 642 ). Wanneer hij onder invloed van
sociale en politieke motieven naar een evenwaardige Nederlandse 'hoge
variant' streefde, lag het verste punt dat hij op het taalcontinuiim kon
bereiken nog steeds vrij dicht bij de dialectpool. Vormen als 'dertienste'
en 'kwaadkeuren' voor 'dertiende' en 'afkeuren', en werkwoordsvormen
als 'miek' en 'geeten' voor 'maakte' en 'gegeten' (Van Steenkiste 1886:
4, 25, 31, 32 ) waren dan ook geen bewuste keuze maar wel voorbeelden van ontlening uit het dialect. Zijn consequent gebruik van de dubbele negatie ( 'al wat geen nederlandsch en is', 'hij laat nooit geene andere beesten binnen' ) hoorde hier ook bij. Een en ander had zelfs als
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gevolg dat burgemeester Visart zich openlijk afvroeg of de stadsreglementen in het Brugs dan wel in literair Vlaams moesten opgesteld worden... (B. C. 14/8/1886 ). Lectuur van de gemeenteraadsverslagen toont
evenwel dat de standaardkwaliteit van Van Steenkistes Nederlands er fel
op vooruitging in de volgende jaren ; een vergelijkende analyse van een
doordeweekse tekst van Van Steenkiste en Perier uit de late jaren 90 zou
in deze context misschien wel eens aan kunnen tonen dat de effectieve
verschillen tussen hun alledaags taalgebruik veel geringer waren dan ze
allebei hoopten.
4. BESLUIT
De vernederlandsing van de Brugse stadsadministratie was een proces dat
zich in de laatste twintig jaar van de negentiende eeuw voltrok. Waar
het Nederlands in 1876 nog volstrekt ondergeschikt was aan het Frans
als administratieve voertaal, hadden de stadsdiensten bij de eeuwwisseling een nagenoeg eentalig Nederlands uitzicht gekregen. Hoewel Eugeen Van Steenkiste ontegensprekelijk de grote gangmaker was van die
omschakeling, werden zijn opeenvolgende pogingen om langs politieke
weg een doorbraak van het Nederlands te forceren gefnuikt door zijn radicalisme. Brugge leende zich blijkbaar niet voor een taalrevolutie ; de
eerbiediging van de taalrechten van de Nederlandstaligen was veel meer
een gevolg van een langzaam maar continu rijpingsproces in de hoofden
van de overige gemeenteraadsleden. Het aanvaarden van een marginalisering van het Frans op administratief vlak ging hierbij hand in hand
met een grote bekommernis om het vrijwaren van de postitie van het
Frans als spreektaal in de gemeenteraadszittingen.
Parallel met de strijd voor het Nederlands onstpon zich in Vlaanderen ook een discussie over het Nederlands, waarin de zogenaamde taalparticularisten en integrationisten tegenover elkaar stonden. Van Steenkiste kleefde de ideeen van de eerste groep aan, en liet dit herhaaldelijk merken in de gemeenteraad. De praktijk toonde evenwel dat zijn
opvattingen over taal meer met goede bedoelingen dan met effectief
taalgebruik te maken hadden.
De figuur van Van Steenkiste is vandaag vooral bekend als respectabel
burger en taalstrijder. Zijn acties voor het Nederlands bevestigen dit
beeld gedeeltelijk, maar tonen ook een compromisloos man die er bewust voor koos om zijn taalstrijd niet diplomatisch maar hard te spelen.
Het fanatisme dat daaruit voortvloeide heeft zijn goede taalbedoelingen
ongetwijfeld geschaad, zonder daarom het vernederlandsingsproces van
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de administratie to vertragen. Naar zijn mederaadsleden toe weigerde
hij elke toegeving aan gebaren van goede wil, maar de eensgezindheid
binnen de gemeenteraad zorgde ervoor dat zijn alleenstaande tegenstem
de compromisvoorstellen niet kelderde. Een 'eeuwige zage' , zoals hij
zichzelf bij Gezelle introduceerde, was Van Steenkiste dus ongetwijfeld,
maar dat hij 'in zijn eigen zelve geen trouw en kon hebben' was op zijn
minst overdreven.

Met vriendelijke dank aan de heer Jan D'hondt (Stadsarchief Brugge)
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