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Het gevecht met de taal
Over schrijvers, taal en schrijven
Een verkenning
G. Geerts, lid van de Academie
Samenvatting
In taalgemeenschappen waarvan de leden meer dan één taal(variëteit) kennen, kunnen
schrijvers de voorkomende variëteiten op verschillende manieren gebruiken en
exploiteren.
Een bepaalde variëteit kan worden gereserveerd voor een bepaald genre, voor een
bepaalde stijl, of - wat waarschijnlijk wel het meest voorkomt - om een bepaald
personage mee te karakteriseren in verband met het markeren van de
cultuurverschillen tussen stad en platteland.
Het gaat hier om een stilistische traditie die haar wortels heeft in de klassieke
oudheid. In de middeleeuwen is die in de Zuid- en de West-Europese literatuur
overgenomen en tot grote ontwikkeling gebracht. Deze ontwikkeling heeft in de
moderne tijd in verband gestaan met de vorming van de standaardtalen. Vooral de
verschillen tussen de standaardtalen en de nietgestandaardiseerde volkstalen - de
dialecten - worden als instrument van de stilistische variatie geëxploiteerd.
Aanvankelijk gaat het daarbij vrijwel uitsluitend om de contrastieve typering van
burgers en buitenlui. Hoewel andere sociale factoren ook een rol kunnen spelen,
staan daarbij meestal komische bedoelingen voorop. Er wordt dan meestal genoegen
genomen met een vrij sterk geconventionaliseerde, slechts vaag te lokaliseren
taalvariëteit.
In de 19e eeuw worden de toepassingen van het procédé geleidelijk en in aanzienlijke
mate verruimd. Behalve de plattelandsdialecten gaan dan ook achtereenvolgens de
variëteiten van het proletariaat, de bourgeoisie, en, in de tweede helft van de 20e
eeuw, allerlei subculturen een stilistische rol in de literatuur spelen.
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0. Inleiding
Dat schrijvers bezig zijn met taal is een gemeenplaats van de eerste orde. Maar de
vraag hoe ze daarmee bezig zijn - behalve door te schrijven dan - blijkt toch tot
verrassende antwoorden te kunnen leiden.
Want toen ik mijn materiaal een beetje begon te ordenen constateerde ik dat ik
aan een verkenningstocht was begonnen die telkens weer nieuwe perspectieven
opende. En aangezien mijn kennis van het literaire landschap vrij beperkt is, was ik
lang niet altijd in staat daar volledige beschrijvingen van te geven. Het verslag dat
ik nu van mijn werkzaamheden doe, lijkt dan ook sterk op een gatenkaas. Ik hoop
dat ik later nog in de gelegenheid zal zijn voor de nodige vullingen te zorgen en dat
anderen suggesties zullen willen doen om de gegevens en de interpretaties te
vervolledigen.
Ik behoor tot de lezers die zich laten afleiden door de taal. Dat is natuurlijk
beroepsmisvorming. Die is voor een deel te wijten aan mijn verleden als
WNT-redacteur, en mijn werkzaamheden aan de Grote Van Dale, voor een ander
deel - en wat mij betreft - het interessantste, door mijn belangstelling voor
sociolinguïstische verschijnselen. Ik beschouw de literatuur als een belangrijke bron
van informatie over de verhouding van taal en maatschappij. Ik hoop dan ook dat
we voor het Nederlands nog eens zullen kunnen beschikken over een reeks studies
zoals die voor het Engels onder impuls en naar het voorbeeld van het werk van
Simeon Potter tot stand zijn gebracht, waarin het taalgebruik van alle belangrijke
auteurs van Chaucer over Thackeray en Scott tot Lawrence en Joyce en van
verscheidene literaire genres en periodes wordt beschreven en geanalyseerd.
Wat ik van een dergelijke sociolinguïstische lectuur van literaire teksten verwacht
heb ik al eens eerder laten zien in mijn stukken over de taal van Het Verdriet van
België (Geerts 1986b en 1987a en b). Nu zou ik met enkele grote trekken een - te
ruwe, maar hopelijk achteraf nog te verfijnen - schets willen maken van de elementen
die bij het onderzoek aandacht zouden moeten krijgen.
Achtereenvolgens komen hierna aan de beurt: de (veranderende) rol van de taalvariatie
(op macro- en microniveau), de problemen van de schrijver die niet in zijn moedertaal
wil, kan of mag schrijven, en de positie van de auteur die zich in de periferie van een
taalgebied bevindt.
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1. Het gebruik van taalvariëteiten: Macroniveau
1.0 Inleiding
Schrijvers kunnen gebruik maken van of inspelen op de aanwezigheid van twee of
meer talen in hun taalgemeenschap. Ook kunnen ze de beschikbare variëteiten van
de gemeenschappelijke taal stilistisch exploiteren. Zij doen dan op papier ongetwijfeld in de meeste gevallen met opzet - wat alle leden van die gemeenschap
in hun mondelinge interactie voortdurend toepassen: van code wisselen, zoals dat in
de interactionele sociolinguistiek heet. De beschikbare taalmiddelen worden daarbij
niet alleen aangewend om zakelijke boodschappen over te dragen, maar tegelijk - en
heel vaak zonder opzet - om niet verbaal geëxpliciteerde betekenissen te symboliseren.
(Voor een analyse de functies van taalwisselingsverschijnselen verwijs ik voorts naar
Giesbers 1996).
We kunnen, als het om teksten gaat, een onderscheid maken tussen variatie op macroen variatie op micro-niveau. Een auteur kan bepaalde teksten in één bepaalde
taal(variëteit) schrijven, andere teksten altijd in een andere. Ook bestaat de
mogelijkheid dat in één bepaalde tekst passages in verschillende variëteiten elkaar
afwisselen (zie 1.2.1.). Dat is vooral een voor de hand liggende techniek als
personages sprekend worden opgevoerd (zie 1.2.3.). Van variatie op micro-niveau
kunnen we spreken als kleine tekstdelen (zinnen en woorden) gebruikt worden, vaak
als hint, om de bedoelde wisseling eerder te symboliseren dan te activeren (zie 2.).
Zowel op macro- als op micro-niveau staat de schrijver bij toepassing van de techniek
van de codewisseling wel eens voor technische problemen. Het kan b.v. de vraag
zijn of zijn bedoelingen herkend zullen worden. Voorts kan hij zich afvragen of de
betekenis van de variatie tot de lezers zal kunnen doordringen(verg. Schmitt 1992).
Het kan ook de vraag zijn of de verstaanbaarheid van de tekst niet verminderd of
belemmerd wordt door het gebruik van elementen uit andere variëteiten1. Ook aan
deze vragen en aan de middelen

1

Dat het zelfs met de onderlinge verstaanbaarheid van verwante variëteiten kan tegenvallen
is pas nog gesignaleerd door Van Bezooijen en Van den Berg, die moesten ervaren dat
informanten die een tekst te vertalen kregen uit een hun onbekend dialect ‘hele stukken’
oversloegen ‘omdat men er, naar men zei, helemaal niets van kon maken’ (Van Bezooijen
en Van den Berg 1999, 30)
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die gebruikt worden om moeilijkheden te voorkomen, wordt verderop aandacht
besteed (zie 2.4.).

1.1 Verschillende talen of variëteiten voor verschillende teksten en stijlen
1.1.0 Het gebruik van verschillende talen voor verschillende teksten
Het gebruik van een vreemde taal, in plaats van de eigen taal of omgekeerd, bij de
beoefening van bepaalde genres kan ongetwijfeld wel een symbolische functie hebben
- zie verderop over de auteurs die een dergelijke keuze welbewust maken - maar het
kan toch pas dan als een vorm van taalwisseling beschouwd worden, als het om het
invoegen van anderstalige passages gaat.
Als in het oude Griekenland epische en elegische teksten in het Ionisch en lyrische
teksten in het Dorisch werden geschreven, zou men ook nog wel van taalwisseling
kunnen spreken. En ook toen Daniel Heinsius in het begin van de zeventiende eeuw
niet het Latijn koos voor zijn Nederduytsche Poemata was dat een symbolische daad.
Maar als in de Europese middeleeuwen de aanwezigheid van het Latijn en het begin
van de schriftcultuur in de Europese volkstalen de diglossie op het papier brengt, of
als in onze dagen iemand als Leo Vroman poëzie schrijft in zijn moedertaal en zijn
wetenschappelijke teksten in het Engels, is dat een keuze die in een andere sfeer ligt,
omdat het dan om teksten gaat die voor totaal verschillende lezers zijn bedoeld.
Toch leidt de middeleeuwse diglossie ook tot taalwisseling: als voor de onderwerpen
die volgens de klassieke opvatting in de hogere stijl behandeld werden, het Latijn
wordt gebruikt, wordt de volkstaal het medium voor minder verheven zaken. Het
ligt dan ook voor de hand dat de neiging om de volkstaal als vervanger van het Latijn
te gaan gebruiken bij de behandeling van minder alledaagse stof, de behoefte doet
ontstaan - of dat die ontwikkeling daar althans toe bijdraagt - die taal daarvoor
geschikter (kunstiger, om niet te zeggen kunstmatiger) te maken en de natuurlijke
volkstaal te reserveren voor de beschrijving van het gewone alledaagse leven, van
het komische, het boertige, het vulgaire en het platte.
Tot ver in de moderne tijd blijft het Latijn (b.v. in het domein van kerk en wetenschap)
de hoger gewaardeerde, en de volkstaal (daardoor) de lager gewaardeerde taal. En
op het moment dat de hogere domeinen ook voor de volkstaal toegankelijk worden,
ontstaat - zo zou je bijna kunnen zeggen en
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daarmee ook enigszins een causaal verband suggereren - de standaardvariëteit van
de volkstaal om als evenknie van het Latijn te fungeren. De hogere onderwerpen zijn
dan het domein van de standaardtaal, terwijl de niet gestandaardiseerde variëteiten
van de volkstaal nog slechts geschikt geacht wordt voor boertigheden.

1.1.1 Passages in van de hoofdtaal verschillende talen
Volgens een bondig overzicht van de Duitse romanist W.T. Elwert van klassieke,
middeleeuwse en moderne teksten waarin het verschijnsel van de van taal wisselende
passages is aan te treffen, is deze techniek al door de oude Grieken bedacht (Elwert
1973, 231-234.). Maar omdat het effect ervan uiteraard afhankelijk is van de
aanwezigheid bij het publiek van de kennis van meer dan de eigen taal, kan het slechts
met succes worden toegepast in min of meer polyglotte samenlevingen. Of uitsluitend
om het verrassende effect van de onverstaanbaarheid te gebruiken om het publiek te
amuseren.
Het invoegen van passages in vreemde talen in middeleeuwse teksten in de Europese
volkstalen moet hoofdzakelijk die amuserende functie hebben gehad. Het is bekend
dat het vreemde op zichzelf voor de middeleeuwer al komisch is: ‘Le Moyen Age
ne connaissait que le comique primitif de la langue étrangère. Dans les mystères les
propos en des langues inexistantes devant faire rire par leur inintelligibilité sont très
courants.’ (Baktine 1970, 465). In Maître Pathelin spreekt de hoofdfiguur ‘bretons,
limousin, flamend, lorrain, picard et normand et, pour terminer, le latin macaronique
et le grimoire, c'est-à-dire une langue inexistente’ (id., ib.) En Panurge antwoordt
Pantagruel in zeven talen, waarvan twee die niet bestaan.
Ook in het begin van de moderne tijd blijft het opnemen van passages in een vreemde,
of zelfs in een verzonnen taal een vaak toegepaste lachtruc. Het gebruik van het
Latijn in teksten in de volkstaal heeft niettemin ook andere bedoelingen gehad. Zo
wordt, o.m. in de Divina Comedia, het Latijn gebruikt om religieuze onderwerpen
te behandelen, om bepaalde personages extra gewicht te geven, of om hun heiligheid
te beklemtonen. Het komt uiteraard ook voor om gewichtigdoenerij te symboliseren.
Ook komt daarin in de beschrijving van het vagevuur een passage voor in het
Provençaals ‘qui vise à la création d'une atmosphère, l'illusion de la réalité’ (Elwert
1973, 250).
Dichters van amoureuze poëzie in de volkstaal schrijven bepaalde passages in een
andere vreemde taal dan het Latijn om verschillende gevoelens een eigen
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stem te geven. In een aan Dante toegeschreven gedicht formuleert de dichter zijn
klachten in drie verschillende talen om zodoende ‘donner plus de publicité à ses
griefs’ (Elwert 1973, 244). Bij sommige amoureuze dichters, zo constateert Elwert
ten slotte, ‘le désordre intérieur pouvait aussi s'exprimer par un désordre linguistique’
(a.w. 243).
Auteurs die voor een publiek met een ruime talenkennis schrijven, kunnen vreemde
talen met heel wat meer bedoelingen inzetten. Elwert vat de mogelijkheden in de
volgende termen samen: ‘l'allusion à un personage, à une oeuvre de poésie, à un
genre littéraire; l'évocation d'un milieu ou d'un ordre d'idées; la démonstration de
l'authenticité du récit; le témoignage de respect ou d'amitié envers un personnage ou
un milieu à l'occasion d'un événement social particulier; le besoin de briller et d'étaler
ses connaissances linguistiques; le désir de prouver la parenté et l'affinité de certaines
langues; l'intention de peindre le plus vivement possible un certain milieu, un caractère
ou un type; enfin, le regret d'un milieu linguistique et l'effort que doit faire l'auteur
pour s'arracher à lui.’ (Elwert 1973, 236).
In concrete gevallen kunnen vanzelfsprekend meer factoren tegelijk in het geding
zijn. En het zal niet altijd evident zijn waar het de auteur precies om te doen is
geweest. Zo signaleert Keersmaekers de Courante Serbande, een gedicht uit Apollo
of Gesangh der Musen [Amsterdam 1615], waarin ‘vier strofen lang’ Nederlands,
Frans, Italiaans, Spaans, Duits en Latijn ‘dooreenwemelen’, wat hij niet anders weet
te kwalificeren dan met ‘een gek mengelmoes’, omdat niet duidelijk is welke functie
deze taalvermenging te vervullen heeft. (Keersmaekers 1968, 258).

1.1.2 Het gebruik van verschillende talen voor verschillende personages
Taalvariatie is als stilistisch procédé het best herkenbaar te gebruiken als verschillende
personages ermee gekarakteriseerd worden. Maar hoewel ook voor deze toepassing
al voorlopers in de klassieke oudheid zijn aan te wijzen, m.n. bij Aristophanes, en
bij Plautus2, wordt dat in de middeleeuwen nog nauwelijks gedaan, omdat personages
slechts zelden sprekend worden opgevoerd. Zelfs als het duidelijk is dat ze uit
verschillende streken komen en een verschillende maatschappelijke status hebben,
vinden we daar meestal geen

2

In zijn komedie Poenulus, zo heeft Prof. M. Stol me geschreven, voert Plautus opeens een
Carthager sprekend in het Punisch op: ‘Voor moderne Semitisten een kapitale bron voor de
kennis van het Punisch; voor de Romeinen in het theater een bron van gelach.’
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weerspiegeling van in de weergave van wat ze te zeggen hebben. Zelfs de verfransing
van de Angelsaksische adel, die het gevolg is van de verovering van de Normandiërs,
blijkt niet geleid te hebben tot het aanwenden van het toch wel duidelijke taalverschil
om verschillen tussen personages aan te geven.
Waarschijnlijk zal hierbij ook een rol hebben gespeeld dat aan de basisvoorwaarde
voor het gebruik van vreemde talen slechts zelden voldaan was: van toeschouwers
kon waarschijnlijk nog minder dan van toehoorders en zeker minder dan van lezers
verwacht worden dat ze voldoende kennis bezaten van een (bepaalde) vreemde taal
om meertalige stukken te kunnen volgen en appreciëren.
Een illustratie van het probleem vinden we nog b.v. bij Bredero. Zoals bekend had
die met de Spanjaarden willen laten lachen. Maar ‘nu also wy geen Spangjert en
hadden of omdat de ghemene man niet en souw hebben kunnen verstaan, hebben wy
dese namen, de plaatsen en de tijden, en den Spangjert in een Brabander verandert,
om dies-wille dat, dat volkjen daar vry wat na swijmt’ (geciteerd uit Keersmaekers
1969, 172).
Dat betekent overigens niet dat het procédé al niet heel oud kan zijn: Elwert verwijst
naar de Geschichte der indischen Literatur van M. Winternitz waarin gezegd wordt
dat in het oude Indische drama Sanskriet werd gesproken door de elite en Pankriet
door de personages uit de lagere sociale klassen. Er kan zelfs sprake zijn van een
combinatie van deze sociale distributie met het behandelde onderwerp. Zo kan een
Pankriet sprekend personage dat een verheven onderwerp ter sprake brengt overgaan
op het Sanskriet. De bedoeling van de Indische auteurs is dus, aldus Elwert, ‘de
reproduire aussi fidèlement que possible les conditions normales de la vie réelle’
(Elwert 1973, 232).
Het procédé is ook al in de middeleeuwen toegepast zegt Elwert en hij verwijst
daarvoor naar Die Anwendung fremder Sprachen und Mundarten in den französischen
Mysterien des Mittelalters (1910) van K. Bardenwerper, waarin herders optreden die
een van de tekst afwijkende taalvariëteit spreken, waarvan het zeker alleen maar de
bedoeling is de authenticiteit van de figuren te verhogen (Elwert 1973, 255). Voorts
bespreekt hij de manier waarop Dante het procédé heeft toegepast. In de Divina
Comedia laat deze b.v. de dichter Arnaut Daniel een aantal verzen in het Provençaals
zeggen en hij legt de duivels een taal in de mond die hij zelf heeft gemaakt met
Hebreeuwse elementen. De onbegrijpelijkheid daarvan is, volgens Elwert (1973,
250), een middel om het demonische en het dreigende te karakteriseren. Nimrod
heeft
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zelfs een hoogst persoonlijke taal: ‘un résidu de la confusion babylonienne des
langues’, waarvan Vergilius dan ook niets begrijpt.
Buitengewoon frequent treffen we er voorbeelden van aan in de Nieuwe Tijd, vooral
in de Romaanse wereld. In Venetië b.v., ‘ville cosmopolite s'il en fut’ zo constateert
Elwert ‘on était tenté de se moquer des étrangers non italiens; la aussi le poète pouvait
être sûr de son public. [...] déjà au XVIe siècle on trouve des poésies satiriques en
vénitien mêlé de slavon, d'allemand, ou de grec, pour faire le satire des lansquenets
de ces nationalités aux services de la Sérénissime’ (Elwert 1973, 240-241). Voorts
wordt het procédé veelvuldig toegepast in de commedia dell'arte (‘a chaque masque
est attribué un dialect différent’ Baktine 1970, 465). Spaanse comedieschrijvers als
Torres Naharro en Gil Vincente maken er gebruik van. De eerste in stukken die hij
naar het voorbeeld van Plautus schrijft in Rome ‘à l'intention d'un public cultivé,
cosmopolyte et polyglotte, mais très restreint. Naharro peut donc se permettre, pour
caractériser ses personages et pour conserver toute leur saveur, de mélanger l'espagnol,
le catalan, l'italien, le portugais, le latin et le latin macaronique’ (Elwert 1973, 239).
Gil Vincente laat zijn personages Portugees, Catalaans en Castiliaans spreken - en
Picardisch ‘le patois picard, dont le commerce et les guerres avaient dû répandre la
connaissance.’ (id.ib.). Ook bij Lope de Vega, Calderon en enkele anderen komen
passages voor in vreemde talen (o.m. in het Duits en het Nederlands).
In het zestiende-eeuwse Frankrijk ‘c'est Rabelais, avec Panurge et l'écolier limousin,
qui nous régale d'une macédoine linguistique’ (Elwert 1973, 232; zie daarover ook
Baktine 1970). In de 17e eeuw laat Molière deze en gene in Le Bourgeois gentilhomme
en Le Malade Imaginaire een mondje buitenlands praten, wat ook Shakespeare doet
in Henry V en in The Mary Wives of Windsor.
Met het opkomen van de nationale standaardtalen ontstaat in Spanje en Frankrijk
ook wat Elwert noemt ‘un purisme linguistique et littéraire’ (Elwert 1973, 240) dat
de meertaligheid eerst uit de lyriek verbant en daarna ook uit de komedies. In de
Italiaanse comedia dell'arte en naar het voorbeeld daarvan ook in het komische theater
in de Germaanse landen worden de verschillen tussen standaardtaal en dialect
geleidelijk aan geëxploiteerd om dezelfde, vervreemdende of - vooral - komische
effecten te bereiken.

1.1.3 Het gebruik van verwante regionale variëteiten
In de klassiek Latijnse literatuur wordt de lagere stijl - waarmee dan bepaalde
verschijningsvormen van één taalvariëteit worden bedoeld - zoals
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we op zijn minst sinds Auerbach (1957) weten - gebruikt om concrete alledaagse
onderwerpen in te behandelen en om realistische, satirische, komische of obscene
taferelen mee te beschrijven. Het ligt voor de hand om ook hier weer aan een
voortzetting van een traditie in onze geschiedenis te denken. Maar het is niet duidelijk
of er in de volkstalen op dezelfde manier stijlniveaus zijn onderscheiden. ‘La
civilisation de la langue vulgaire était dans une large mesure celle de la parole clamée
à toute voix en plain air, sur la place publique en dans la rue’ zegt Baktine (1970,
185), en de onderwerpen die zodoende kunnen worden besproken zijn dan ook niet
erg gevarieerd, laat staan genuanceerd.
Wat wij nu de regionale variëteiten van de eigen taal noemen zijn voor de
middeleeuwse schrijvers en lezers waarschijnlijk vreemde talen geweest. Ze zouden
dan ook met precies dezelfde bedoelingen aangewend kunnen zijn als de vreemde
talen: het gaat er ook kennelijk niet om de ‘vreemde’ sprekers belachelijk te maken.
We treffen daar een voorbeeld van aan in een dertiende-eeuws gedicht van Cecco
Angiolieri, waarin een marktscène wordt beschreven met boeren uit Florence, Lucca,
Sienna, Pistoia, Arezzo en Rome die allemaal een paar verzen in hun eigen ‘taal’
spreken3 - talen die wij nu dialecten van het Italiaans zouden noemen - waarbij het
kennelijk uitsluitend de bedoeling is de authenticiteit van de figuren te vergroten.
En bij ons voert Cornelis Everaert Troostich Confoort ten tonele, een zeeman
‘sprekende Zeeusche tale’ - volgens Muller en Scharpé (1898, 186-189) het eerste
via zijn taal gekarakteriseerde personage in onze literatuur - en ook daarvan is de
bedoeling duidelijk niet humoristisch.
Alleen in een Canzonetta in diversi dialetti uit Venetië, dat zich superieur voelt, ‘on
raille tour à tour le padouan, le milanais, le vénitien, le trévisan, le vicentin, l'ascolain
et les pêcheurs de Chioggia et de Malamocco’ (Elwert 1973, 240).
Omdat de verstaanbaarheid in dit soort gevallen zeer waarschijnlijk veel minder een
probleem was dan bij het gebruik van vreemde talen (verg. Schmitt 1992), had het
gebruik ervan veel ruimer kunnen zijn. Toch zijn er niet veel voorbeelden van te
vinden. Dat heeft misschien wel met technische problemen te maken: de geringe
verschillen tussen de variëteiten in kwestie zijn op papier immers niet gemakkelijk
weer te geven. Aangezien de volkstaal nog niet gestandaardiseerd is, zijn de
verschillen - waarvan we op grond

3

Zie ook noot 8.
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van de ervaringen van moderne dialectologen met onze eigen regionale variatie, toch
wel mogen aannamen dat ze gehoord werden - moeilijk zichtbaar te maken.
Die variëteiten worden immers geschreven in schrijfcentra (m.n. kloosters) die over
het hele land verspreid zijn en wat hun taalgebruik betreft net zo autonoom zijn als
het gewest waarin ze gelegen zijn. Zij zijn geen verantwoording verschuldigd aan
enige centrale instantie. Er is geen hogere spraakmakende gemeente. Er is dus ook
helemaal geen sprake van enige centripetale tendens. En zelfs van de plaatselijke of
de regionale uniformiteit moeten we ons niet al te veel voorstellen, want de scholen
leggen zich toe op het leren schrijven van het Latijn, niet van de volkstaal. De
boekdrukkunst moet nog worden uitgevonden en, zoals bekend, worden met de hand
geschreven teksten bij het overschrijven meestal in meerdere of mindere mate aan
het taalgebruik van de beoogde nieuwe lezers aangepast. Waarom zouden we niet
mogen zeggen dat ze keer op keer weer vertaald worden? Als de auteur al de bedoeling
zou hebben gehad een regionale variëteit te gebruiken om een stilistisch effect te
bereiken, dan is de kans groot dat het verschil de kopiisten in andere gewesten niet
zou opvallen. En zelfs als dat wel het geval is, moeten we toch aannemen, aldus
Blake (1981, 27), dat het na nog een paar keren overschrijven wel verdwenen zou
zijn, als gevolg van de assimilerende taalvermenging, waar het kopiëren meestal wel
toe leidt. We moeten ook niet uit het oog verliezen dat er geen gestandaardiseerde
spelling is. Door een verschil in schrijfwijze gesuggereerde variatie kan daardoor
helemaal niet functioneel zijn.
Het heilige ontzag waarmee wij een tekst behandelen, overtuigd als we zijn van het
geestelijke eigendom én het copyright van de auteur, bestaat al evenmin. De schrijver
is dus op andere middelen aangewezen dan formele taalsubtiliteiten om zijn doel te
bereiken.

1.2 Het gebruik van autochtone variëteiten
1.2.0 Stilistische codewisseling
Pas als de standaardtaal zich als een duidelijke zelfstandigheid begint te manifesteren
kunnen de andere, dan als regionale en/of sociale variëteiten gewaardeerde taalvormen,
elkaar in een en dezelfde tekst afwisselend, met stilistische bedoelingen gebruikt
worden.
Om deze functieverdeling mogelijk te maken moet men tot de overtuiging zijn
gekomen dat de ene variëteit beter, hoger kan zijn dan de andere. Volgens
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Haugen (1966, 250) is die opvatting ook uit de Griekse oudheid overgenomen, net
zoals overigens de term ‘dialect’, die voor de niet gestandaardiseerde volkstaal in
zwang komt, in de vroege zestiende eeuw (Haugen 1966, 238). Dit idee komt in de
late middeleeuwen krachtig opzetten. We vinden er aanwijzingen voor, aldus Blake
(1981, 27), in de Engelse dertiende eeuw.
Dan wijst Ranulph Higden er in zijn Polychronicon op dat vaders hun zonen Frans
laten leren, omdat de kennis van die taal sociaal aanzien bezorgt. En hij bespreekt
ook de verschillen tussen de Engelse variëteiten, met als conclusie dat de noordelijke
minder aanzien hebben dan de zuidelijke. Blake beschouwt deze gegevens als
bewijzen voor het ontstaan van talige evaluaties en het beschikbaar komen van talige
variatie ter kenmerking van sociale verscheidenheid (Blake 1981, 27). Als de regionale
variëteiten bij onderlinge vergelijking en bij vergelijking met de standaardtaal
beschouwd gaan worden als indicatoren van sociale en/of culturele verschillen kan
bepaalde personages van de standaardtekst afwijkend taalgebruik in de mond worden
gelegd om hen belachelijk te maken of te discrimineren.
Bij de eerste Engelse auteur die zijn personages verschillende variëteiten in de mond
legt, is er nog geen sprake van sociaal discriminerende bedoelingen. Net zoals zijn
Franse voorbeelden, de auteurs van de door hem vertaalde en bewerkte fabliaux,
blijkt Chaucer immers taalverschillen en taalgrapjes te hebben gebruikt met niets
anders dan humoristische bedoelingen. De Engelse variëteiten worden door Chaucer
dus nog behandeld als vreemde talen. De noordelijke variëteit die hij in The Reeve's
Tale [1387] twee studenten uit Cambridge laat spreken, moet volgens Blake nog
uitsluitend gezien worden als een middel om zijn lezers (toehoorders) te amuseren.
Chaucer zou zich nog niet gerealiseerd hebben dat het noordelijke spreken van de
studenten als bespotting van een provinciale herkomst kon worden opgevat. Dat het
niet de molenaar is, maar de studenten die opvallend spreken, de studenten die
bovendien de molenaar te slim af zijn, wijst er wel op dat er nog helemaal geen sprake
is van sociale karakterisering, laat staan van sociale satire (Blake 1981, 29). Daarvoor
zijn in de samenleving eerst een aantal ingrijpende veranderingen nodig. Die zullen
er geleidelijk toe leiden dat het dialect wordt verbonden aan de figuren uit de lagere
sociale klasse en de komische scènes, met als uiteindelijke resultaat dat ‘gewone’
mensen nog uitsluitend in komische situaties optreden. Het duurt tot in de 19e eeuw
eer daar verandering in komt. En we moeten wachten tot in de 20e eeuw eer het
sociolect van de elite in de literatuur te horen is (Blake 1981, 13)(zie 1.3.2.7).
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1.2.1 Stad vs. platteland
Die veranderingen markeren de totstandkoming van de stadscultuur, waarvan
‘beschaving’ het belangrijkste kenmerk is. Het kernbegrip van het beschavingsdiscours
is ‘affectbeheersing’. ‘Affectbeheersing, zo constateert Pleij, wordt gehanteerd als
sociaal distinctief, hetgeen leidt tot privatisering van allerlei gedragsvormen die
eerder in grotere openbaarheid plaats vonden. Men moet daarbij denken aan het sterfen rouwproces, maar ook aan meer alledaagse gedragsvormen met betrekking tot
seksualiteit en toiletgang. Blok laat zien dat reeds de 15e -eeuwse stad scherpe grenzen
gaat trekken tussen wat beschaafd is en wat onbeschaafd moet heten. Door beheersing
en onderdrukking van “natuurlijk” fysische en psychische impulsen ontwikkelt men
een gedragscode die zulke grenzen markeert. En daarmee demonstreert men dat men
machtiger is en meer aanzien verdient’ (Pleij 1982, 10).
Het ligt voor de hand dat de functieverandering van de volkstaal (zie ook Peeters
1990a) door deze scheiding van het natuurlijke en het cultuurlijke bevorderd kan
zijn. We constateren dan ook dat schutttersgilden en rederijkerskamers in hun
reglementen bepalingen opnemen die boeten stellen op vies doen én op het gebruik
van vieze woorden. ‘De Kolvenieren te Leuven laten in 1507 weten dat er een boete
is voor degene die “rispende peeren liete, schete ofte oneerbaer woorden sprake oft
snoere”, boeren en winden dus, oneerbare taal en vloeken. In dezelfde stad delen
rederijkers mee dat niemand zal “onnutte woirden van vrouwen spreken beneden
den gordele”’ (Pleij 1982, 11). Ook het feit dat L-sprekers heel vaak boeren en
buitenlui zijn past in de algemeen-culturele ontwikkeling van de stad, die weliswaar
de plattelandscultuur als voedingsbodem heeft (gehad), maar zich daar in de 15e
eeuw sterk tegen begint te verzetten. ‘De bezwering van de natuur in allerlei rituele
vormen van volksgeloof en volksvermaak, als een overlevingssysteem gericht tegen
de geheimzinnige machten over leven en dood waarop staat en kerk geen bevredigend
antwoord hadden, wordt in de stad geadapteerd, geneutraliseerd en tenslotte verworpen
als onbeschaafd gedrag van boerenpummels. Daarvoor in de plaats ontwikkelt de
stad een eigen, elitaire cultuur die sterk esoterische trekken vertoont en sociaal
distinctief moet werken om beschaafd van onbeschaafd binnen de stad te kunnen
onderscheiden’ (Pleij 1982, 61). Het is dan ook niet te verwonderen dat de
rederijkerskamers, ‘het beschavingsinstituut bij uitstek’ (Pleij 1982, 62), aan de
vorming van een gekunstelde (on-natuurlijke) H(ogere)-taal zo veel moeite hebben
besteed.
Het streven naar beschaving in de stadscultuur kan gezien worden als een uiting van
de behoefte aan ‘een praktische moraalfilosofie’ (Pleij 1982, 38),
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waarin beheersing en gematigdheid tot de belangrijkste deugden gerekend worden.
Centraal lijkt in dat streven te zijn ‘een gefascineerdheid door het begrip orde. Orde
tegenover de chaos in ons eigen gemoed. Die behoefte aan orde is goed voorstelbaar,
als we denken aan de onrust van opstand en oorlog, aan de machteloosheid van de
individuele mens daartegenover en aan de onzekerheid die het loslaten van het éne
katholieke geloof had gebracht’. (Grootes 1984, 49). Het grondbegrip ‘orde’ kan dan
ook beschouwd worden als de fundamentele drijfveer van de schrijvers, geleerden,
vertalers en drukkers die zich met de standaardisering van de H-taal bezighouden.
Anderzijds spelen in dit proces ongetwijfeld ook de economische omstandigheden
een rol: ‘Als Slicher van Bath er in zijn Agrarische Geschiedenis van West-Europa
op wijst “dat vanaf het begin van de 16e eeuw de boeren op schilderijen en tekeningen
op zeer groteske wijze worden afgebeeld”, waarbij de nadruk ligt op de onbeschaafde,
ruwe en wilde aspecten van de taferelen, brengt hij dat in verband met de duurte van
de door de boeren geteelde levensmiddelen’ (Elemans 1972, 14). De rijkdom van de
boeren wordt door de burgers met afgunst bekeken en dezen kunnen die afgunst niet
anders uiten dan ‘door de spot te drijven met de boeren die hun gemakkelijk verdiende
geld aan braspartijen en andere buitensporigheden uitgeven en zich daarbij zeer
ongemanierd gedragen’ (id., ib.).
Het is dan ook zeker geen toeval dat de L(agere)-taal overwegend te vinden is in de
(scabreuzere gedeelten van) de kluchten, waarin de boeren meestal een hoofdrol
spelen.

1.2.2 Standaardtaal en dialect
1.2.2.1 De zuidelijke herkomst
Het stilistisch gebruik van de taalvariatie is, volgens Elwert, in Europa tot zijn grootste
ontwikkeling gebracht door de zestiende-eeuwse Italiaanse comedieschrijvers en
door de auteurs van de commedia dell'arte, van wie Goldoni ook in dit opzicht veruit
de belangrijkste is geweest. Hij blijkt in zijn Deense tijdgenoot Holberg zelfs een
navolger te hebben gehad. Het lijkt me dan ook niet onwaarschijnlijk dat zijn invloed
ook de Nederlanden heeft bereikt. Het is echter de vraag of het verschijnsel door
onze filologen wel voldoende in deze internationale context is bestudeerd. Want,
Elwert, die zijn overzicht bij Aristophanes begint en het beëindigt bij G. Tomasi di
Lampedusa, maar toch ook een aantal Engelsen en Duitsers vermeldt, heeft de
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Nederlanders niet weten op te sporen4. Toch zijn in dit verband met Bredero en Hooft
zeker niet de mindere van hun Europese tijdgenoten.
De grote bloei in de Italiaanse literatuur is te danken aan de omstandigheid dat de
Noord-Italiaanse maatschappij, en in de eerste plaats de Venetiaanse, een drukke
smeltkroes is van vogels van alle pluimage en uit alle -zij het niet al te verre windstreken. De Venetiaanse burgerij is dus vertrouwd met velerlei taalvariëteiten
en met de sprekers die erbij horen. ‘Tout ces personages étaient de l'expérience de
tout le monde; en parlant bergamasque, padouan, vénétien, ou italien bâtard ils
gardaient quelque chose de leur nature; et leur parlers, compris dans toute la Péninsule,
donnait ipso facto à leur discours une teinte de ridicule que tout le monde etait à
même de goúter. Les prémisses sociologiques étant restées constantes à travers les
siècles, ce n'est qu'avec l'aurore d'un âge nouveau, au XIXe siècle, que ce genre de
comédie a disparu.’ (Elwert 1973, 237).
Terwijl de Italiaanse taalverhoudingen tot in de 19e eeuw hun middeleeuwse karakter
bleven behouden, zorgt de standaardiseringsontwikkeling in Spanje, Frankrijk en de
Germaanse landen voor een veranderende verhouding tussen de autochtone variëteiten.
Het puristische nationalisme, dat het gebruik van vreemde talen onacceptabel maakt,
treft in Spanje en Frankrijk ook de autochtone variatie: ‘en Espagne, comme en
France, c'est la langue de la capitale qui s'impose. La seule bigarrure admise c'est avec le sayoguès, ou patois coventionnel des bergers, - l'espagnol défiguré et écorché
par les basques et les moriscos, les gitans et les nègres. Le style vizcaíno et morisco
est en même temps accepté et admis pour un certain genre de poésie satirique.’
(Elwert 1973, 240)

1.2.2.2 De ontwikkelingen in de Germaanse landen
In de Germaanse landen ontstaat, in samenhang met de vorming van de standaardtalen,
de sociale interpretatie van de variatie. In de Engelse literatuur begint deze
ontwikkeling omstreeks de helft van de 15e eeuw, als de Londenaren er stilaan van
overtuigd raken het beste Engels te spreken en auteurs uit andere delen van het land
die overtuiging overnemen. De eerste

4

We zullen er wel rekening mee moeten houden dat de informatie daarover niet voor het
oprapen ligt, want in 1991 verwijst Van Vaeck geïnteresseerde lezers naar Verdenius (1927)
voor een overzicht van het komische in onze oudere literatuur.
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sporen daarvan zijn te vinden bij Peter Idley en William Caxton, die allebei hun
herkomst uit Kent noemen als oorzaak van een gebrek aan taalvaardigheid. En Stephen
Hawes is de eerste om door het gebruik van enkele typische Kentse vormen (‘whan
I cham in Kent at home I cham through I be hyther sent’) een van zijn personages
zelf te laten suggereren dat hij van lage komaf is (in Pastime of Pleasure [1506]).
Dat Kent het eerst aan de beurt is om als taalkundige mindere van Londen te worden
beschouwd heeft inderdaad te maken met de standaardisering van de taal van Londen,
die, onder invloed van een sterke immigratie van sprekers uit de oostelijke Midlands
en East Anglia, een aantal zuid-westelijke (Kentse) kenmerken kwijt raakte en zich
daardoor formeel ging onderscheiden van de zuidwestelijke streektaal5.
Maar, anders dan nu, stond Kent ook bekend als een gevaarlijk, barbaars gewest,
zodat het ook in dat opzicht de tegenpool kan vormen van de beschaafde stad. Als
we er dan nog rekening mee houden dat de Londense beschaving de lagere sociale
klassen niet bereikt, terwijl die klassen ook nog de vroegere streektaal blijven
gebruiken, is de associatie van een bepaalde taalvariëteit - als L-taal beschouwd met sociale status volkomen begrijpelijk geworden. Vanaf dat moment is er sprake
van de (burgerlijke) literaire taal - als H-taal beschouwd - als onderscheiden van het
dialect.
Die taal wordt dan ook de taal van de gevestigde orde. De kluchten, waarin het grauw,
boeren en buitenlui figureren krijgen nu waarschijnlijk ook een taalpolitieke
spiegelfunctie: de burgerij te laten lachen met de L-taal en daardoor het eigen gebruik
van die taal belachelijk te maken en dus te bestrijden en meteen ook het gebruik van
de H-taal door de burgers te propageren en te bevorderen6.

1.2.2.3 De ontwikkelingen in de Nederlanden
Als we ervan mogen uitgaan dat de in de nacht van 17 op 18 mei 1302 te Brugge
uitgevoerde taaltest niet puur op toeval berust, lijkt de bewustwording van talige
verscheidenheid in onze gewesten niet veel later tot ontwikkeling te

5

6

We treffen hier een interessante analogie aan met de ontwikkelingen in het zeventiende-eeuwse
Amsterdam en enkele andere Hollandse steden, waarin de Zuidnederlandse immigratie een
belangrijke factor is bij de taalstandaardisering.
Zie ook Van Vaeck (1994, o.m. p. 681, 706, 772 en 862-863).
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zijn gekomen dan in Italië. Zowel in de kloosters en de kastelen als in de steden zijn
de omstandigheden aanwezig die ervaringen met taalvariatie mogelijk moeten hebben
gemaakt.
Wat de adel betreft verwijs ik naar wat Van Oostrom heeft genoemd ‘de dynamiek
van het literaire leven’ (1984, 332). ‘De Middeleeuwse vorsten, zegt Van Oostrom,
reizen veel; niet alleen als er oorlog valt te voeren, maar ook in vredestijd. Binnen
hun territoir gaan ze op inspectiereis, om recht te spreken; daarbuiten zijn ze
veelvuldig onderweg in verband met allerhande feodale verplichtingen: de hofdag
van hun leenheer, de ridderwijding van een neef, de kroning van een zwager, een
bruiloft, een begrafenis, toernooien. De dichters reizen met hun broodheer mee, want
juist bij de galadiners, die - ook nu nog- onverbrekelijk behoren bij een staatsbezoek,
krijgen zij hun kans. Ze beluisteren elkaar, wisselen van gedachten met collega's, en
trekken de aandacht van andere opdrachtgevers. De politieke topontmoetingen zijn
tevens literaire festivals, die resulteren in nieuwe hoofse literatuur, nieuwe
engagementen en literaire uitwisseling.’
Het is wel bijzonder jammer dat we geen verslagen ter beschikking hebben van enkele
van hun taalkundige conversaties. Het lijkt me niet uitgesloten dat er daarvan in het
ene of het andere al dan niet literaire document nog wel iets te vinden moet zijn.
Maar als dat zo is, is niemand totnogtoe op het idee gekomen om dat te signaleren.
Ik heb daar althans geen spoor van kunnen vinden. Maar het ligt wel voor de hand
dat dat dynamische literaire leven ook voor taalcontacten heeft gezorgd en dus voor
kennis van de verscheidenheid.
Ook voor de kloosters geldt dat het centra zijn van ‘bevolkingsmenging en dus
taalmenging’: ‘In de kloosters waren broeders uit andere streken geen zeldzaamheid,
bijv. Johannes van Scoenhoven en Gerard Nagel van Delft in Brabantse kloosters,
de Hollander Hendrik Mande in Windesheim’ (De Vooys 1952, 46). Voorts mogen
we zeker ook aannemen dat stedelijke centra en bevolkingsgroepen van aanzien ook
m.betr.t. het taalgebruik toen ook al als toonaangevend werden beschouwd. Vandaar
dat het b.v. mogelijk is dat bloeiende steden als Ieper, Brugge, Gent of Antwerpen
als voorbeeld voor de kleinere plaatsen hebben gefungeerd en dat, zeker in de
geschreven taal, daardoor de neiging is ontstaan om het taalgebruik van die centra
na te volgen7,

7

Zie ook Willemyns 1997, 179.
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wat voor de grotere weer een bron van spot kan zijn geweest. Ook dat moet weer
geleid hebben tot kennis van verschillen.
De oudste registratie van die ervaringen is niettemin pas te vinden in de Twe-spraack
[1584], waarin de taal van Brabanders, Friezen, Vlamingen, Hollanders en bewoners
van het Sticht en van Gelderland gezegd wordt de ‘de verscheydenheid zó heel gróót
is dat Landsluyden uyt verscheyden plecken by een komende/ alzó elck in dezen zyn
byzonder ghebreck heeft/ elckander an de uytspraack op een prick kennen’ (in Dibbets
1985,209). Maar enkele bekende gegevens wijzen erop dat van die kennis toch wel
eerder gebruik is gemaakt.
Zo zijn, zoals bekend, in sommige middeleeuwse literaire werken - o.m. die van
Velthem en Boendale - terwille van het rijm, vormen uit andere gewesten dan dat
van de auteur gebruikt. Maerlant heeft, niet alleen in ‘het Walsch, latijn griex ende
hebreeus’, naar rijmen gezocht, maar ook in het ‘Duuts, dietsch, brabants, vlaemsch
(en) zeeus’ (verg. Van den Berg en Berteloot 1991, 239-240). Dat kon zeker niet
zonder een bepaalde kennis van talige verscheidenheid.
Of die kennis in de middeleeuwen nog op een andere manier gebruikt is, blijft nog
een open vraag. Vandaar dat, Troostich Confoort, een zeeman ‘sprekende Zeeuwsche
tale’, in 1526, de bewust gehanteerde verscheidenheid in onze literatuur heeft
geïntroduceerd (Muller en Scharpé 1898, 182). Het eerste literaire stuk waarin
‘onvervalst Amsterdams’8 - in twee komische intermezzo's - tegenover de
standaardtaal wordt geplaatst is, volgens Verdenius (1946, 19), Bredero's Treurspel
van Roddrick ende Alphonsus uit 1611.
Net zoals in Engeland valt bij ons de periode waarin het dialect als komische factor
van doorslaggevende betekenis is geweest, samen met de opkomende onderscheiding
van H-taal en L-taal: ‘Het gebruik van zuiver dialekt in de kluchten begint, aldus
Heeroma, omstreeks 1610. Pas door de taalbewustheid die de renaissancegrammatica
had gebracht, zo voegt hij daaraan toe, was men in staat de volkstaal zo objektief,
los van en tegenover de gangbare kultuurtaal te hanteren. Dit is het begin van de
eigenlijke dialektliteratuur,

8

Uit de omstandigheid dat de personages in dergelijke stukken vaak in verzen spreken blijkt
overduidelijk dat we dit ‘overvalst’ met een korreltje zout moeten nemen. En voor
‘Amsterdams’ betreft geldt m.m. hetzelfde: zie noot 11.
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waardoor de volkstaal wel wordt ingelijfd bij de kultuur, maar niet bij de kultuurtaal,
waardoor de volkstaal zelf een bescheiden kultuurtaaltje wordt tegenover de algemene
kultuurtaal.’ (Heeroma 1941, 148-149).
Het is een periode die ongeveer twee eeuwen heeft geduurd. De taalpolitieke analyse
ervan moet nog gemaakt en het verloop ervan nog beschreven worden. Onderzoekers
als Verdenius, Van den Berg en Heeroma hebben de teksten in kwestie immers als
dialectoloog bekeken, op zoek naar het belang ervan voor de geschiedenis van de
dialecten. Maar ook de maatschappelijke en de taalsociologische betekenis ervan
verdient zeker nadere aandacht9.
Het is wel zeker dat ook bij ons de aan de genres toegekende waarden op de gebruikte
taal werden overgedragen. Het gebruik van de volkstaal is dan ook ongeveer twee
eeuwen beperkt gebleven tot de komische teksten. Maar de satire is, net als in het
buitenland, ook sociaal geweest: het dialect dient hoofdzakelijk ‘om zijn spreker,
zoals Heeroma zegt, min of meer belachelijk te maken bij het publiek.’ (Heeroma
1941, 150). Af en toe heeft het ook wel een andere sociale, misschien zelfs wel
politieke functie gehad. Zo wordt erop gewezen dat auteurs als Bredero, Hooft en
Vondel volkstaalwoorden in hun standaardtaal hebben opgenomen ‘met een
particularistische trek’ (Heeroma 1941, 150), waarmee hij waarschijnlijk hetzelfde
bedoelt als Van den Berg, die in verband met Bredero wijst op ‘de sterk
nationalistische inslag van zijn werk, die hem er toe drijft om zijn personages soms
zuivere volkstaal te laten spreken.’ (Van den Berg 1943, 242). Dat zou dan de andere
kant geweest zijn van Bredero's bespotting van de taal van de Brabanders. Hoewel,
de Brabander staat bij Bredero, volgens zijn eigen verklaring, voor de Spanjaard (zie
de al eerder geciteerde passage ‘hebben wy [...] den Spangjert in een Brabander
verandert’ ((geciteerd uit Keersmaekers 1969, 172))). In een gesprek met Robbeknol
zegt Jerolimo overigens ook dat

9

Het zou b.v. wel interessant zijn om te weten wat voor veranderingen in ons taalgebied, op
basis van de volgende stelling van Baktin, hebben plaatsgevonden: ‘Zodra dialecten in de
literatuur worden opgenomen en onderdeel worden van de literaire taal, verliezen ze natuurlijk
hun kwaliteit van gesloten maatschappelijke taalsystemen; ze worden gedeformeerd en
verliezen in feite hun oorspronkelijke dialectkenmerken. Daar staat echter tegenover dat deze
dialecten evenzeer de literaite taal deformeren, omdat ze terwijl ze in de literaire taal opgaan
hun linguïstisch-dialectologische veerkracht, hun heterolinguïstische karakter behouden; ook
de literaire taal verliest haar oorspronkelijke karakter van gesloten maatschappelijk
taalsysteem.’ (Bachtin 1982, 58)
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hij de zoon is van een Brabantse en een Spanjaard en dat Brabanders helemaal op
hun moeders gelijken, maar ook: ‘Wy spreken ghemaynelijck perfeckt ons vayers
taal’ (vers 1612, ontleend aan Stutterheim 1968,20). Dus toch nationalisme! Eerder
dat dan particularisme, omdat Bredero blijkens uitspraken als de volgende van ‘dat
van elck der naaghebuur-steden begheckte Amsterdams’ ook geen al te hoge pet
heeft opgehad. Volgens de Reden aande Latynsche-geleerde (in Moortje) moet dat
Amsterdams ‘niet alleen doen verwonderen, maar misschien een hueghelyck lachen
bereyen, vermidts de soete malicheyt van onse uytspraack duer 't verkorten, of by u
ongewoon of ongebruyck der woorden.’ ((geciteerd uit Keersmaekers 1969, 169).
Ook heeft Verdenius erop gewezen dat in de kluchten ‘meermalen altans een streven
naar typering van standentaal is waar te nemen’ (Verdenius 1927, 163). Crena de
Iongh wijst voorts op het feit dat Van Santen heeft geprobeerd ‘zijn personages
enigszins te nuanceren door te taal, die hij ze laat spreken, een in de kluchten nogal
zeldzaam verschijnsel. De taal van de boer toch bevat zeker minder
dialectverschijnselen dan die van de hem omringende “steelui”. Hij doet zijn best,
als hij tegenover zijn “heerschop” staat, om netjes te spreken. Een kanselarijwoord
als alsoe (vs. 976) zal wel niet tot zijn dagelijkse taal behoren. Naarmate hij dronken
wordt, zakt ook zijn taalniveau.’ (Crena de Iongh 1959, 16-17). Ook in de Warenar
bestaat er volgens De Vooys (1952, 132) taalverschil tussen voorname en minder
voorname personages. Hij wijst daarbij op de tegenstelling tussen de taal van enerzijds
Reym en anderzijds Rijkert en vooral Geertruid.
Maar hoewel getuigenissen als die van Vondel, in zijn Aenleidinge ter Nederduitsche
Dichtkunste (1650) over het onvolwaardige taalgebruik van de kwakzalvers en van
Simon van Leeuwen, die in zijn Batavia Illustrata (1685) de markt- en straatventers
op een lijn plaats met ‘het gespuys van volk, 't welk te voorbeelde van de lispende
en kromtongde wyven, de regte grondtaal verbabbelen’ (in Peeters 1990a, 167), er
geen twijfel over laten bestaan dat men oog heeft gehad voor de sociale verschillen
in de taal10, is van dat inzicht door onze literatoren weinig gebruik gemaakt.

10

Peeters stelt in dit verband dat de taalbeschrijvers al in de 16e eeuw oog hebben voor ‘de
onderscheiden taalvaardigheid van buitenman en stedeling, koopman en handwerker’ (1990,
123).
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Net als in het buitenland, ten slotte, blijkt het als dialectisch bedoelde taalgebruik
ook bij ons in hoge mate geconventionaliseerd te zijn geweest. Daar is op gewezen
door Kloeke11, De Vooys (1952, 129), Heeroma, die spreekt van ‘het toneeldialect
uit de traditie van de Amsterdamse schouwburg’ (Heeroma 1965, 35) en Crena de
Iongh, die overigens wel van Van Santen zegt dat die, net als Coster, ‘reeds een
geheel ongedwongen, natuurlijke taal’ hanteert, die ‘de representant is van een
algemeen gangbare Hollandse spreektaal’ (1959, 11). Omdat de overgrote meerderheid
van de teksten in Holland en meer bepaald in Amsterdam zijn geschreven (De Vooys
op basis van Van Moerkerken), is dat wel Amsterdams Hollands geweest. Het
taalgebruik van de buitenlui luisterde niet zo nauw: waar de komische figuren precies
vandaan kwamen interesseerde de Amsterdammers niet en de inconsequenties in
hun taalgebruik ‘zijn alles behalve zeldzaam’ zegt Verdenius (1927, 166].

1.2.2.4 Herkenbaarheid
Als de tegenstelling tussen (burgerlijke standaard)taal en (boers) dialect eenmaal
gecreëerd is, bestaat er geen behoefte meer aan regionale lokalisering. Het dialect of wat daarvoor wordt gehouden - wordt dan het traditionele taalgebruik om
barbaarsheid, boersheid, lompheid en achterlijkheid mee te symboliseren. Als
taalverschil nodig geacht wordt om het lachen te bevorderen, kan daar, net zoals in
de middeleeuwen, een van de burgerlijke taal afwijkende variëteit voor worden
gebruikt, die door haar vreemdheid de lachlust kan prikkelen zonder dat er boersheid
mee wordt geassocieerd. Het onverstaanbaar zijn van een dialect of een taal kan in
dergelijke omstandigheden opzettelijk worden gebruikt. Het is dan zelfs ook helemaal
niet nodig dat het gebruikte dialect bestaat, laat staan dat het precies gelokaliseerd
hoeft te kunnen worden (zie ook Verdenius 1927).

11

‘Ieder die wel eens de 16de- en 17de eeuwsche kluchten heeft ter hand genomen, weet, dat
de meerderheid evan niet in de zuivere volkstaal, maar veeleer in boekentaal is geschreven.
Maar zelfs bij schrijvers als Bredero, die in hun woordkeus het volk blijkbaar met succes
nabootsen, zal men zich ernstig moeten afvragen, of ze het met de consequentie in de klanken
wel zoo nauw namen.’ (Kloeke 1934,20) Ook over latere soortgelijke ‘spreektaal’ kan
hetzelfde gezegd worden, zoals o.m. blijkt uit De Vooys (1948, 270-271), die Cremers Anna
Rooze ‘een dialektisch gekleurde Veluwsche novelle’ en de taal van diens Betuwsche Novellen
‘een voor eigen, min of meer dichterlijk, gebruik gemodelleerd Betuws dialekt’ noemt.
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Gelet op de te vervullen functies is het voorts ook begrijpelijk dat de wel gebruikte
bestaande dialecten slechts bij benadering worden weergegeven en dat schibbolets
en stereotypen een grote rol spelen. Het is de auteurs niet te doen om een precieze
beschrijving. Het gaat om de suggestie. En die werkt toch pas dan feilloos als het
publiek geen moeite heeft met de herkenbaarheid of met de verstaanbaarheid. Daar
volstaat het voor enkele saillante afwijkingen van de standaardtaal op strategische
momenten neer te zetten. Ook daar blijkt Chaucer al mee begonnen te zijn en aan
het begin te staan van een traditie die tot vandaag voortleeft: ‘frequently, only a
selection of features is used (often overused), features of syntax and special terms,
in the interests of readability. Deviations of spelling12 and punctuation may indicate
accent, if only in a rather impressionistic way. What may result however, is a kind
of stereotyping, or artificial form: “stage dialect”, for instance, as a crude “south-west”
hotch-potch’ (Leech en Short 1981).
Deze basistechniek wordt ook toegepast voor de karakterisering van vreemdelingen,
maar behalve om humoristische effecten gaat het daarbij vaak meer om het oproepen
van het exotische. De aangewende schibbolets hoeven niet beperkt te zijn tot de
vreemde taalvormen. Ook de manier waarop de vreemdeling eventueel de taal van
de auteur spreekt, kan gebruikt worden om de gewenste suggesties op te roepen. En
het vermengen van twee talen is vanzelfsprekend ook een mogelijkheid.

1.2.2.5 Stilistische toepassing
Het is overigens geenszins uitgesloten dat menig auteur (nog steeds) niet over de
nodige taalkundige en technische kennis beschikt om de variatie preciezer weer te
kunnen geven. Echte vaardigheid in het getrouw weergeven van de taal van zijn
personages begint de schrijver pas echt te verwerven op het moment dat hij het
taalgebruik nauwkeurig leert observeren. Dat begint in de romantiek vanaf het moment
dat het de schrijvers niet meer te doen is om het komische effect, maar om
authenticiteit.
In de 19e eeuw wordt het dan ook mogelijk de oude, landelijke dialecten te gebruiken
om het leven op het land in al zijn verscheidenheid te karakteriseren. Het gebruik
van boerse of vreemde taalvariëteiten met alleen maar humoristische bedoelingen is
dan voorbijgestreefd. Het zijn nu subtiele stilistische middelen geworden. Het juiste
gebruik ervan behoort tot de

12

Verg. Blake: ‘The most important aspect of non-standard lanuage in literature is the use of
spelling to suggest a deviant pronunciation.’ (Blake 1981, 15)
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ambachtelijke vaardigheden van de schrijver. En de ermee te bereiken effecten zijn
zowel de realistische weergave als gevolg van de ‘copieerlust des dagelijkschen
levens’ bij Nicolaas Beets, die Noord-Hollandse boeren, vissers, schippersknechten
e.a. volksfiguren schetst ‘met een mondje dialect hier en daar dat 't uitstekend doet’
(Elemans 1972, 43)), en de ‘couleur locale’ [zie daarover verderop 2.0], bij J.J.
Cremer, die ‘met de ogen van 'n eenvoudige landman’, kijkt en dan ook diens taal13
gebruikt om de schilderachtigheid van het decor te verhogen, als het oproepen van
de geslotenheid van een gemeenschap (in De Man, Het wassende water (Elemans
1972, 92) en het verbeelden van de misdeeldheid van de ‘kinderen van zijn volk’
(bij Anton Coolen (id., 113)).
Afhankelijk van de omstandigheden kunnen hulpeloosheid of onbetrouwbaarheid
gesuggereerd, medelijden of vertedering opgeroepen worden. Dat is ook het geval
als, nog later, typische groepstalen als Bargoens en slang en, sinds de tijd van de
eerste industriële revolutie, de sociolecten van het proletariaat nodig geacht worden
om het realiteitsgehalte van de beschrijvingen te verhogen. Streekroman en stadsroman
krijgen in dit opzicht een gelijke behandeling: Zola heeft ook La terre geschreven;
bij ons zijn er - naar het voorbeeld van Zola - de naturalistische novelle De
Biezenstekker [1890] en de roman over het plattelandsproletariaat Menschenvee
[1903] van Querido.
Het gaat daarbij aanvankelijk nog om boeren. Al in de tweede helft van de 18e eeuw
treft men volgens Heeroma overigens ‘In de Spectatoriale geschriften [...] soms wel
dialektliteratuur met nobeler inhoud aan. De volkstaal dient dan om aan een boer of
een andere eenvoudige ziel, die in zijn eenvoudigheid het verstandige woord spreekt,
de nodige lokale kleur te geven. Het moraliseren in dialekt is in de plaats getreden
van het roddelen in dialekt.’ (Heeroma 1941, 150).
Maar pas in de 19e eeuw vinden er maatschappelijke veranderingen plaats die het
gebruik van het dialect om andere dan komische doeleinden mogelijk maken. Het is
opvallend dat een van die veranderingen in de taalwetenschap aangetroffen wordt.
Van prescriptief wordt de taalwetenschap dan immers descriptief. Daardoor zal de
waardering van het dialect als achterlijke

13

‘en wat hij zegt is: poëzie.’ (zo wordt daarbij nog aangestipt) en dat wijst er meteen ook op
dat de weergave niet helemaal echt kan zijn! (Zie ook noot 11)
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afwijking van de standaardtaal plaats gaan maken voor het inzicht dat ‘dialect’ een
sociale categorie is en geen linguïstische.
Er wordt dan ook studie van gemaakt. In 1822 verschijnt van de hand van de Friese
dominee M.Th. Laurman een Proeve van kleine taalkundige Bijdragen, tot betere
kennis van den tongval in de Provincie Groningen, in 1836 Hoeffts Proeve van
Bredaasch Taal-eigen. In 1837 stelt Ph.C. van den Bergh de eerste bibliografie van
de Nederlandse dialectliteratuur samen. In hetzelfde jaar publiceert J.F. Willems de
Parabel van de Verloren Zoon in het Brussels, het Gents, het Antwerps en het Leuvens
en J.J. Lambin, ‘de eerste eigenlijke Vlaamse dialectwoordenlijst, een lijst van Ieperse
woorden’ (Claes 1991, 79). Omstreeks het midden van de 19e eeuw leidt de
wetenschappelijk-taalkundige belangstelling voor het dialect tot een herwaardering
daarvan, wat o.m. tot uitdrukking komt in de publicatie in 1853 van de eerste jaargang
van Die Deutschen Mundarten, het eerste dialecttijdschrift in Europa. En bij ons
verschijnt in 1865 het Algemeen Vlaamsch Idioticon van Schuermans, goed twintig
jaar nadat Serrure er zich over had beklaagd dat er sinds Kiliaan geen dialectwoorden
meer in de woordenboeken waren opgenomen (verg. Claes 1991).
Veranderingen treden er ook op in de visie die men heeft op mens en maatschappij.
De romantiek cultiveert een grote belangstelling voor het leven en het wezen van de
gewone, niet door de cultuur besmette mens. Ook vanuit dat perspectief groeit de
waarderende belangstelling voor de taal van de gewone man, en meteen ook de kritiek
op de verstarde taal van de burgerij. ‘De romantiek, zo constateert Elemans, wekt
niet slechts belangstelling voor de natuur en de natuurmens, maar ook voor de taal
die deze natuurlieden gebruiken: het dialect.’ (Elemans 1972, 32).
In 1812 publiceert Halbertsma zijn Twentsch Bruiloftslied, in 1816 Staring zijn
Tuchtiging der Algerijnen op den 27 van Oogstmaand 1816, een idylle in het
‘BoerenZutphens’ zoals hij dat zelf heeft genoemd, dat is ‘het plat [...] [dat] de meeste
overeenkomst heeft met hetgeen omstreeks Vorden en Lochem wordt gehoord’ aldus
Staring zelf, maar volgens Schaars is her eerder geschreven in het dialect van Starings
geboortestreek, de streek rond Gendringen en Doetinchem. Hoe dan ook, toch: ‘het
eerste gedicht in het Achterhoeks dialect’ (Schaars 1980, 127)
Bij een auteur als Conscience constateert Elemans een oprechte belangstelling voor
het leven en de psychologie van de boer: ‘Hij hoort hun verhalen
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in de herberg, luistert, maakt aantekeningen en zo worden zijn dorpsnovellen geboren.’
(Elemans 1972, 23). Het is dan ook opvallend dat de boeren in De Loteling (1850)
b.v. toch geen dialect spreken. Gezelle zou Conscience dat kwalijk hebben genomen,
omdat dat afbreuk deed aan de waarachtigheid van de beschrijvingen. Meertens is
van oordeel dat de bedoelingen van auteurs als Conscience wel realistisch zijn wat
het onderwerp betreft, maar dat zij het nog niet nodig vinden ‘om dit leven op
realistische wijze uit te beelden.[...] in 't biezonder wat hun gesprekken en hun denken
betreft.’ (Meertens 1948, 94). We zullen ons moeten afvragen of dat, gelet op de
‘lachwekkende’ traditie van het dialect, al wel kon en, bij een auteur als Conscience
ook wel of hij dat (technisch of cultuurhistorisch gezien) wel kon. De specifieke
taalproblemen van de Vlaamse literatoren krijgen verderop nog uitvoerig aandacht.
Hier volsta ik met de constatering van Elemans dat de manier waarop Conscience
in de briefscène het taalgebruik weergeeft een gebrek aan inzicht in het pre-industriële
samenlevingspatroon van zijn personages verraadt en dat hij daardoor, misschien
tegen zijn bedoelingen in, zijn lezers toch met de boeren laat lachen, niettegenstaande
ze toch niet dialectsprekend worden opgevoerd. Het is ook de vraag natuurlijk of de
passages in kwestie ook de lachlust van de tijdgenoten van de auteur hebben gewekt.
Het is niettemin volkomen duidelijk dat de woorden die Snieders in 1846 een
stervende boerin laat zeggen (‘Eer de zon ginds heel en al achter de kreupelbosschen
verdwijnt, zal ik de rust zijn ingegaan.’) niet als een realistische weergave van het
taalgebruik van de betrokkene beschouwd kan worden. Het is zeer waarschijnlijk
ook niet als zodanig bedoeld.
Korte tijd later hebben de realisten kennelijk wel die bedoeling gehad. Volgens
Meertens is Het Lot [1846] van J.L. de Laet het eerste werk waarin de boeren ‘ten
volle aanvaardbaar’ zijn en ‘spreken zoals ze in werkelijkheid gesproken zullen
hebben. Taal en stijl, dialoog en karaktertekening, het is alles even natuurlijk.’
(Meertens 1948, 98).
De naturalisten houden zich intensief bezig met de vervolmaking van de taaltechniek.
‘Op de naturalisten zijn twee dingen op te merken: aan de ene kant streven zij naar
een zo natuurgetrouw mogelijke dialoog, aan de andere kant leven zij zich bij het
beschrijven uit in de, nu beruchte, écriture artiste (woordkunst).’ (Anbeek 1982, 62).
In hun geschriften vinden we dan ook een ‘verregaande kunstmatigheid... afgewisseld
met een uiterste aan natuurgetrouwheid’ (Anbeek 1982 63), zonder dat we daar een
tegenspraak
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in hoeven te zien: ‘spreektaal en écriture artiste zijn het resultaat van een de dezelfde
poging om de werkelijkheid minutieus weer te geven’ (Anbeek 1982, 64). Hoe ver
zij daarbij gingen blijkt o.a. uit Juffrouw Lina (van M. Emants [1888]): daarin,
‘spreekt, althans volgens Anbeek, de boerenbevolking haar dialect zodat de lezers
de tekst hardop moeten lezen om de min of meer fonetische weergave te begrijpen.’
(1982, 44)14. Lodewijk van Deyssel heeft daar, kort na het verschijnen, blijkens de
volgende passsage uit zijn recensie, andere ideeën over gehad: ‘Ook de gesprekken
der menschen zijn, hoewel nog niet volkomen in orde, zeer veel beter, nauwkeuriger,
waarder dan in “Najaarssstormen”’. (Van Deyssel z.j. 212)
Ik vraag me af waar Anbeek deze wetenschap vandaan heeft gehaald, omdat ik me
moeilijk precies kan voorstellen wat dit betekent. Als bedoeld is dat de
boerenbevolking zelf Juffrouw Lina leest, is het niet uitgesloten dat hardop lezen de
herkenning en het begrip zal vergemakkelijken. Maar hoe weten stedelingen hoe ze
de letters op z'n boers moeten verklanken? En wat zou daar de winst van zijn in
termen van begrijpelijkheid?15

1.2.2.6 Proletarisch taalgebruik
Het probleem van de begrijpelijkheid wordt nog sterker gesteld als in (het
miserablisme van de) de sociale roman, ook het taalgebruik van het stedelijke
proletariaat (‘a social group that came into existence with the rise of industrial
capitalism in the mid - to late nineteenth century’ Gaitet 1992, 20) zo precies
mogelijk16 wordt weergegeven. Daar gaat overigens de vraag mee

14

15

16

Het is wel opvallend dat Van Deyssel, die in zijn bespreking van Juffrouw Lina (in zijn
Kritieken (blz. 209-212) ook aandacht besteedt aan de (‘onverdedigbare’) taal van Emants
(p.211), van ‘de gesprekken der menschen’ wel zegt dat ze ‘nog niet volkomen in orde’ zijn
(p.212), maar daarbij niets te berde brengt over het dialektische karakter daarvan. Emants
zelf blijkt aan de autenticiteit daarvan veel waarde te hebben gehecht, want in een gesprek
over zijn werk met d'Oliveira (o.m. over ‘zijn modellen’) deelt hij mee geen hem onbekende
‘levensomstandigheden’ te hebben beschreven en ook: ‘Toen ik een boek schreef over het
boerenleven ben ik bij die boer gaan logeeren’ (in d'Oliveira 1907,135).
In deze periode behoorde een zuivere weergave van de spreektaal in principe al wel tot de
mogelijkheden, aangezien de Deense anglist Otto Jespersen in 1886 het idee had gelanceerd
van het fonetisch alfabet. Vanaf 1888 was het dan ook mogelijk taal fonetisch op te schrijven.
Maar is er ooit een auteur op het idee gekomen om dat te doen?
Een auteur als Zola, die een precieze beschrijving van de volkstaal als bron gebruikt, past
het materiaal wel aan de standaardtaal aan, want, zegt Gaitet, ‘Such a transformation is, to
a large extent, inevitable, so unsuited is written language to represent forms.’ (Gaitet 1992,
84).
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gepaard naar de subversiviteit van de weergave van het argot. Als er, omstreeks het
midden van de 19e eeuw, in de Franse literatuur op het toneel een begin wordt
gemaakt met het gebruik van de arbeiderstaal, adviseert de minister van binnenlandse
zaken de schouwburgdirecteuren ‘not to allow artists to insert in their roles ‘sentences
that have not been submitted to censorship, especially argot-sentences’ (Gaitet 1992,
35). Sue voegt in zijn Mystères de Paris [1842-3] aan zijn beschrijving van de Parijse
zelfkant de nodige woordverklaringen toe, maar Zola, de eerste die in L'Assomoir
[1876] niet alleen de proleten hun eigen argot laat spreken, maar daar ook in de
vertellerstekst gebruik van maakt, laat dergelijke verklaringen achterwege17.
Voor de meestal uit de burgerij afkomstige auteurs is het overigens ook een hele
opgave om de taal van het proletariaat behoorlijk op te schrijven. Van Zola zijn
aantekeningen bekend voor L'Assomoir die termen bevatten uit contemporaine
argotwoordenboeken. Auteurs als H. Hartog daarentegen, die tussen het
stadsproletariaat zijn opgegroeid, kennen de taalvariëteit die daar eigen aan is. Bij
Hartog vinden we dan ook ‘volkstaal in de gedachtenontledingen’ van de personages
en ‘gehoorzaamt de zinsbouw soepel aan de wendingen van de gemoedsreacties van
de beschrevenen.’ (Anbeek 1972,196). Heyermans creëert ‘burgerluitjes, wier
belevenissen hij neerpent, liefst op de manier, waarop zijzelf in het gesprek hun
verwonderingen en verschrikkingen weergeven. Zijn taal vangt hun zegswijzen op
en volgt de zinsbouw van het losse gesprek zonder bekommering om
stijlvoorschriften’ (Asselbergs 1951, 232). Hij voert in Kamertjeszonde [1897]
‘volkstypen’ ten tonele ‘die in eigen taal hun woordje deden’ (id. ib.). Van Robbers
zegt Van Leeuwen dat hij ‘het medium tussen de op de Amsterdamse straten gaande
mensen en de door de hand gehouden pen’ is (Van Leeuwen 1936, 26).
In Vlaanderen, zo lezen we bij Verbeke (1990, 201) komt omstreeks 1860 65% van
de auteurs uit een gezin van handarbeiders en kleine zelfstandigen, zodat het niet
hoeft te verbazen dat auteurs als de spinnerszoon Pol de Witte en Domien Sleeckx,
de zoon van een kopergieter uit het Antwerpse

17

Verg. hiermee wat Mahal zegt over Die Waber van G. Hauptmann: ‘für den Nicht-Schlesier
schlichtweg unlesbar, und selbst die den Hochdeutschen angenäherte “Weber”-Fassung
bringt noch genügend Schwierigkeiten des Verstehens mit’ (Mahal 1975,96).
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Sint-Andrieskwartier, minder moeite hadden met het gebruik van volkse woorden,
uitdrukkingen en wendingen, in hun ‘literaire produkten voor de eigen lotgenoten’,
met ‘het typisch Vlaams realisme als de uitdrukking van eigen Vlaamse genialiteit’
(Vlasselaers 1990, 152). Zij hadden niettemin weer hun eigen problemen met de taal,
zoals verderop nog zal blijken (zie ook 3.5.2).

1.2.2.7 Hoger sociaal dialect
Opvallend is voorts dat de naturalisten ook de taal van de hogere standen bijna
fonetisch proberen weer te geven.
In de Engelse literatuur blijkt Thackeray de eerste te zijn die ook personages uit
hogere sociale lagen hun eigen dialect laat spreken. Omdat het gebruik van typisch
sociaal gebonden termen de verstaanbaarheid kan hinderen, gaat Thackeray er ook
toe over zijn personages naar de betekenis van bepaalde niet-standaard woorden en
uitdrukkingen te laten informeren (zie Blake 1981, 161). (Op dit soort technische
aspecten van de taalvariatie kom ik verderop (in 2.4. terug).
Wat onze literatuur betreft wijst Anbeek op Een Liefde [1887] van Van Deyssel,
‘waarin de spreektaal zo natuurgetrouw mogelijk’ wordt weergegeven en Inwijding
[1901] van Emants ‘waarin het spraakgebruik van dezelfde kringen [als die van Eline
Vere [1890] - waarin dat niet gebeurt] nauwlettend wordt gekopieerd’ (Anbeek 1982,
44). Het ongewone daarvan wordt geïllustreerd door de opmerkingen van Emants
(Pro domo 109 in Emants 1967) dat de hogere klasse moeite had haar eigen
taalgebruik in die weergave te herkennen.

1.3 Verruiming van de functies
De introductie van de verteller, van wie het taalgebruik uiteraard moet passen bij
zijn maatschappelijke positie, voegt weer een andere dimensie toe aan de talige
verscheidenheid in de literatuur. Zo'n verteller kan niet zonder meer de verheven
standaardtaal spreken waarin de auteur zijn verhaal placht te vertellen. Zelfs als de
verteller een eenvoudige stadsmens of boer is, is het toch uitgesloten hem zijn verhaal
te laten doen in zijn eigen dialect. Dat zou pas later gebeuren, als de tijd van de
hyperrealistische experimenten is aangebroken. Eerst wordt de verteller een
taalgebruik in de mond gelegd dat sterk aanleunt bij de (substandaard) spreektaal.
Door dat taalgebruik nu eens te laten naderen tot het dialectische van de lagere standen
behorende personages dan weer
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tot het beschaafd van de figuren die tot een hogere sociale laag behoren weten
bepaalde auteurs, zoals Thomas Hardy, een geraffineerd systeem van taalmiddelen
in te zetten dat bij de lezers van moment tot moment precies de connotaties en attitudes
weet op te roepen die zij wensen te bereiken.
In de mate dat het hier niet meer gaat om het in hun eigen idioom sprekend
opvoeren van de personages, maar om de variatie in taalgebruik tussen vertelde tekst
en dialoog, zijn dergelijke auteurs de voorlopers van de ontwikkeling die de
taalvariatie een ruimere functie zal geven.
Dat gebeurt na de Tweede Wereldoorlog, zo constateert Blake (1981, 161), als er
een herwaardering ontstaat van de verschillende taalvariëteiten. In samenhang met
de voortschrijdende democratisering van de samenleving ziet het ernaar uit dat
taaldiscriminatie onacceptabel wordt. Alle vormen van taalgebruik worden
gelijkwaardig geacht. En door de sociale en recreatieve mobiliteit wordt de kennis
van sociale en regionale taalvariëteiten zo uitgebreid, dat men zou kunnen verwachten
dat het stilistische gebruik van taalvariatie zijn effectiviteit zou kunnen verliezen of
dat auteurs de standaardtaal niet meer nodig zouden menen te hebben, omdat ook
andere variëteiten geaccepteerd zouden worden.
Maar dat is geenszins gebeurd. Wel zet de tendens tot het gebruik van de spreektaal
en van niet standaardvariëteiten buiten de dialogen zich door.
G. Francescato heeft de ontwikkeling van die tendens voor de Italiaanse literatuur
als volgt geschetst. ‘Wij leven niet meer in de tijd waarin een schrijver als volgt kan
beginnen: ‘C'était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d'Hamilear. -[Het
begin van Flauberts Salammbô]. Dit is een epische ouverture, bestaande uit drie goed
onderscheiden accoorden, die het motief voorstellen van een grote symphonie. Een
hedendaagse roman, daarentegen, begint op deze manier: “Il nonno aveva un cancro
alla prostatia e la custodia biciclette non andarra avanti” (Grootvader leed aan een
kanker aan de prostaat en zijn fietsenstalling leverde niets op) [de opening van Il
prete bello van Goffredo Parise]. De stof is anders, de thema's zijn van sociale aard
en het taalgebruik wordt daaraan aangepast.’ (Francescato 1963,7).
De Siciliaan Giovanni Verga (met I Melavoglia uit 1881), de grondlegger van het
verismo, en Italo Svevo, die in Triest werd geboren, zijn de Italiaanse voorlopers
van een ontwikkeling naar het overvloedige gebruik van de dialecten als literaire
taal. Niettemin hebben die twee, zo constateert hij, toch minder invloed gehad dan
de Amerikaanse realisten als Faulkner, Saroyan,
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Hemingway, Caldwell en Steinbeck. Van de omstandigheid dat deze Amerikanen
werden gelezen (en vertaald) na het Mussolini-tijdperk, dat de Italiaanse eenheidstaal
had misbruikt, heeft, aldus Francescato ook aanzienlijk bijgedragen tot de situatie
van de Italiaanse literatuur in de jaren vijftig en zestig van deze eeuw, waarin de
schrijvers ‘onder de druk van de nieuwe behoeften, meer en meer toegeven aan de
bekoring, om zich in het dialect uit te drukken. Doch het gebruik in het dialect wordt
op deze manier iets bewust, gewilds, gecontroleerds, waarbij men zich ten volle
rekenschap geeft van de stilistische mogelijkheden.
Het dialect neemt dus een plaats in naast de taal, als keuzemogelijkheid, als uitvlucht;
een uitvlucht die naarmate zij wenselijker en belangrijker is, meer overeenstemt met
die wereld, die de schrijvers voor hun beschrijving gekozen hebben. Vrijwel altijd
is het de wereld van de achterbuurten, waarin niet alleen de morele maar ook de
linguïstische droombeelden in duidelijke tegenstelling met de droombeelden van de
‘bourgeoisie’ een grote rol spelen.’ (Francescato 1963, 12) ‘Taal en maatschappij in
overeenstemming te brengen: dit is dan het droombeeld van het nieuwe verhaalproza.’
(a.w. 8)
Blake noemt voor de Engelse literatuur in dit verband de toneelstukken van Arnold
Wesker en Edward Bond en de introductie van het adolescentenslang18 in boeken als
Salingers The Catcher in the Rye, Bartows Joly en Sillitoe's The Loneliness of the
Long-Distance Runner. In deze boeken gaat het echter om ‘a general non-standard
form which has no local features which might identify it with one place rather than
another. One assumes that it is an urban environment.’ (Blake 1981, 197)
Antecedenten van de personages hebben geen belang, daarom worden ze ook niet
via de taal gelokaliseerd. De taal moet gestalte geven aan een subcultuur ‘which is
different from and has its own rules which set it apart from the middle-class society
which is the norm now in Western Europe’. (ib.).
Er zijn sindsdien heel wat verhalen geschreven waarin de taal dezelfde functie te
vervullen krijgt en waarin daarom de meest verscheiden sociale variëteiten zijn
ingezet. Als het om tegenculturen gaat, subculturen die zich als alternatieve
samenlevingsvorm tegenover de gevestigde maatschappij vijandig opstellen, worden
er geen variëteiten meer gebruikt van de gangbare standaardtaal,

18

Blake wijst erop dat het daarbij uitsluitend om jonge mannen gaat ‘for women ar supposed
to be ignorant of it’ (Blake 1981, 161).
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maar geheimtalen, zoals het Bargoens, waardoor de ‘normale’ lezer als een domme
outsider te grazen wordt genomen. Volgens Fowler symboliseert deze techniek de
sociale discriminatie vanuit degenen die gewoonlijk gediscrimineerd worden. Hij
noemt als voorbeeld het taalgebruik van Alex in Burgess A Clockwork Orange, dat
geen enkele karakteristiek vertoont van de substandaardtaal die iedereen zou
herkennen. Er wordt o.m. gebruik gemaakt van Russische woorden (denk aan het
‘Hebreeuws’ van Dante (zie hierboven 1.2.3.). Om de ‘normale’ romanlezer met zijn
eigen domheid te confronteren worden er ca. 250 cryptische termen in een glossarium
verklaard met andere ongebruikelijke woorden... (Fowler 1979,268).
Een soortgelijke opzet om vervreemding gestalte te geven is te vinden in De bouwput
van de Rus Andrej Platonov (1930), waarin de onmogelijke propagandataal van het
sovjetbewind zo gepersifleerd wordt dat het failliet van het socialisme in al zijn
onafwendbaarheid erdoor wordt opgeroepen. Daar draagt zeker toe bij de
omstandigheid dat de auteur niet alleen de subcultuur van de personages ‘vertaalt’,
maar zelf ook dezelfde fouten maakt en dezelfde vreemde zinsconstructies gebruikt.
(Ik ontleen deze informatie aan Arthur Langeveld, die in NRC-H. van 29 nov. 1991
twee door Kees Verheul van het boek gemaakte vertalingen, uit resp. 76 en 1991,
met elkaar vergelijkt.)

2. Het gebruik van taalvariëteiten
2.0 Couleur locale
Niet altijd wordt de taalvariatie zo spectaculair gehanteerd. Vaker gebeurt het dat
het procédé gebruikt wordt als ‘een van de middelen, waarmee een schrijver aan zijn
verhaal geeft, wat men noemt de lokale kleur.’ zoals Acket-Stutterheim dat
formuleren: ‘Dit betekent, dat de lezer telkens eraan herinnerd wordt, waar en wanneer
en onder welke omstandigheden de dingen gebeuren. Brengt de geschiedenis ons
bijv. in Parijs, dan komen er telkens Franse woorden in voor; een middeleeuws
verhaal zal rijk zijn aan namen van toen gebruikelijke kledingstukken en wapenen;
een oud-officier die sprekende wordt ingevoerd, gebruikt militaire woorden en
uitdrukkingen enz.’ (1960, 59).
In deze ruime opvatting biedt het begrip ‘couleur locale’ de mogelijkheid ook
exotismen, archaïsmen, regionalismen en vaktermen als toepassingen
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van de taalvariatie te beschouwen. Vanuit sociolinguïstisch oogpunt is daar geen
bezwaar tegen. Het bewuste gebruik van dergelijke woorden past immers in het
concept van wat Giesbers de intrasententiële taalwisseling noemt (Giesbers 1986,
113): het wisselen van taal binnen de zin.
Ook hele zinnen kunnen op dezelfde manier fungeren, en dat hoeven niet per se delen
van een dialoog of de weergave van de gesproken of gedachte zinnen van een
personage te zijn.
In alle gevallen staat de schrijver voor het probleem hoe hij de variatie kan laten
opvallen zonder de begrijpelijkheid te verstoren. Het gaat om het gebruik van exogene
elementen die toch herkend en begrepen moeten worden om het beoogde effect te
bereiken. En anders dan bij een tekstverwerker het geval is kunnen aan een gedrukte
tekst geen onzichtbare codes worden meegegeven. Er is dus (meestal19) niet aan
markering te ontkomen. [zie daarover 2.4. hieronder].

2.1 Archaïsmen
Wat het gebruik van archaïsmen betreft wil ik me nu beperken tot de vermelding van
een enkel recent voorbeeld en tot een verwijzing naar de bijdrage van M.A.
Schenkeveld-Van der Dussen over Six van Chandelier (1986, 239-248) en de
vermelding dat de kwestie voor de hele 17e eeuw in onderzoek is. Schenkeveld maakt
aannemelijk dat Six ‘er aardigheid in had bij tijd en wijle oude en verouderde woorden
te gebruiken en dat hij Kiliaan daarvoor als bron heeft gebruikt.’ (242).
In onze tijd heeft Theun de Vries, naar zijn eigen zeggen, Van Dale bij de hand om
aan dezelfde behoefte te voldoen. Van Six tot De Vries zijn er wel meer auteurs op
dezelfde manier tewerk gegaan: vooral in de historische roman wordt het procédé
natuurlijk vaak gebruikt. Hun bedoelingen hoeven daarom echter niet dezelfde
geweest te zijn. Vaak is het de archaïserende

19

In de moderne literaire kritiek bestaat ook belangstelling voor wat Baktin ‘het tweeslachtig
discours’ heeft genoemd: ‘de weergave van een ander discours dan dat van de verteller zonder
de gewone formele signalen die aangeven dàt het om een ander discours gaat’. Dat kan
gebeuren met een zin, maar ook ‘op het niveau van het enkele woord: in een zin die stellig
aan de verteller moet worden toegeschreven, komt ineens een woord voor dat niet anders
kan worden verklaard dan als een “citaat” van een personage’ De Meijer (1982, 15).
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auteurs te doen ‘um Zeitkolorit zu schaffen’ (Schippan 1992, 250), maar er zijn ook
andere mogelijkheden. Schenkeveld zegt dat tijdgenoten van Six archaïseren uit
puristische overwegingen of om een ‘effect van verhevenheid’ te bereiken
(Schenkeveld 1992, 243), een techniek die al door Cicero blijkt te zijn aangeprezen.
Six lijkt zich veeleer door Horatius te hebben laten inspireren, maar zijn originaliteit
zou erin bestaan dat hij ook in gedichten over betrekkelijk triviale onderwerpen het
gebruik van archaïsmen heeft toegepast - in dit opzicht roept hij onze tijdgenoot Reve
in herinnering -. Niet met humoristische bedoelingen overigens, maar, aldus
Schenkeveld, om attentheid af te dwingen (246) en om - en dat past wel in de traditie
van zijn tijd - woorden ‘onder het stof en de schimmel vandaan’ te halen en mede
daardoor bij te dragen tot de opwaardering van het Nederlands.
Het moderne voorbeeld is In Nederland van Cees Nooteboom. Deze roman speelt
zich voor een derde af in Noord-Nederland, voor twee derden in Zuid-Nederland, in
een tijd dat Nederland veel groter was dan nu (blz. 7). Bousset heeft de ‘subtiele
wijze’ geroemd ‘waarop Nooteboom een Middelnederlands én Vlaams parfum strooit
over de taal van het Zuiden’ (1985, 212). Daarmee wordt m.i. zowel de tijd als de
ruimte al te concreet gemaakt. De roman - zo heet het verhaal expliciet op het titelblad
- vertelt een sprookje. Meer dan dat dat vroeger en ver weg is gebeurd en ook nu nog
kan gebeuren wil Nooteboom niet suggereren. Dit laatste affirmeert hij op de eerste
bladzijde, als de kwestie ter sprake komt dat er eens ‘een tijd was, die volgens
sommigen nog steeds voortduurt. Anderen ontkennen dat, en weer anderen zeggen
dat die tijd weliswaar bestaan heeft maar niet tot nu toe heeft geduurd. Als dat zo is
dan weet ik dat niet.’ De ik-figuur zegt dan: ‘Ik voor mij, ook al ben ik dan een
buitenlander, weet dat alles nog heel goed en ben niet van plan erover te zwijgen.’
Het sprookje wordt dan ook in de tegenwoordige tijd verteld. Voor ‘vroeger’ en ‘ver
weg’ heeft Nooteboom niet meer dan een enkele opmerking en een zestal van de
standaardtaal afwijkende woorden nodig. ‘De sukkels hadden het over maer als ze
zee wilden zeggen, noemden hun grenswachters waickers en deden hun baby's een
wandelbant om’ wordt op blz. 12 meegedeeld. Behalve dat er wordt gezegd dat A
door de zuiderlingen B genoemd wordt, wordt in deze passage niets anders dan de
spelling gebruikt om het archaïsche te suggereren (verg. verderop 2.4.2 ). Bij
wandelbant is het onderscheid overigens zo subtiel dat het nauwelijks opvalt: er
wordt ook niet aangegeven wat het moderne equivalent ervan is. Uit wat er
onmiddellijk op volgt blijkt meteen waarom: ‘maar deze dingen begonnen, in de tijd
dat dit verhaalt speelt, uit te sterven’. ‘Zij waren, zoals ze in het Zuiden zeggen,
zonder blame, niemand
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kon hun enen blame spreken’, (18), ‘Lucia's haar was goudblond. (Als honichseem,
het vette van de honing, zou iemand later in het Zuiden zeggen).’, ‘Sprookje, dat wat
gesproken wordt, in taal verteld. Vertaald dus. Sprooc zeggen ze in het Zuiden, waar
Kai en Lucia nu zijn, en dan betekent het gewoon wat iemand zegt, zijn taal, zijn
woorden, spraak. Sprooc, sproke, een verhaal, een vertelling, en ik heb ze nog gezien
daar, op de pleinen, de sproocsprekers, want zo heten ze.’ (niet heetten!). Het
archaïsche heeft hier geen historiserende functie, en met Vlaams heeft het ook niets
van doen. Het dient om de visie weer te geven van de Noordelijken op de ‘sukkels’
uit het Zuiden. Het hangt dus samen met een bepaalde tegenstelling.
In De man die van nergens kwam laat Lampo in de fragmenten die betrekking hebben
op de zestiende eeuw een volkse Antwerpenaar aan het woord. ‘Zijn taal is, aldus
de auteur (blz. 353) een bij de schrijftaal van de auteur aangepast Antwerps.’ Het
gaat om een vrij beperkt aantal woorden; achter in het boek zijn ze in een ‘Verklarende
woordenlijst’ opgenomen. In de tekst zelf komen ze voor zonder enige aanwijzing.
Vrijwel alles wordt dus aan de verbeelding van de lezer overgelaten. Het lijkt me
niet uitgesloten dat Vlaamse werkwoordsvormen als klaptege (blz. 107) en vrijdege
(blz. 109) bedoeld zijn om aan het moderne (bijna-) Antwerps een suggestie van
ouderwetsheid mee te geven. Het is wel de vraag of deze schaarse gevallen voldoende
kracht hebben om het gewenste historiserende effect te bereiken.
Om te laten zien dat archaïserend taalgebruik zich niet tot losse woorden hoeft te
beperken verwijs ik terloops even naar Moon Tiger, het boek waarmee Penelope
Lively in 1987 de Booker Prize heeft gewonnen. In deze roman bezocht een Engels
echtpaar, de hoofdpersoon Claudia en haar man Gordon, in de U.S.A. de plaats
Plimoth Plantation ‘a re-creation of the Pelgrim Village in 1627’. Daar treffen ze het
personeel aan dat ‘portray through dress, speech, manner and attitudes known residents
of the colony.’ De bezoekers worden aangespoord hen aan te spreken en vragen te
stellen. De gegeven antwoorden zullen ‘each individual's seventeenth-century identity’
weerspiegelen. Het gesprek van Claudia, die historica is, en Gordon met de ‘Ierse’
immigrant verloopt niet zonder zakelijke problemen, maar pas bij het afscheid is er
een moeilijkheid met de taal. Als Claudia zich verontschuldigt voor een in het bijzijn
van de Ier ontstaan gekibbel met Gordon, zegt de Ier ‘You're welcome, ma'am’.
Claudia fronst haar wenkbrauwen en reageert met ‘I'm not sure about that for
contemporary speech - I think you may be anticipating a bit.’ (38). Waarop de
immigrant enigszins geïrriteerd zegt dat ‘we all make en intensive course in...’, zonder
de gelegenheid te
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krijgen te zeggen waarin, omdat Gordon het perfectionisme van zijn vrouw welletjes
vindt en haar meetrekt.
Zoals bekend wordt het gebruik van archaismen wel eens een modieus procédé en
maken dan weer sommige schrijvers daar misbruik van. Bespotting kan dus dan weer
hun deel worden: zie de voorbeelden besproken in Brom 1955. Ook kan er kritiek
zijn als een auteur, zoals Mevr. Bosboom-Toussaint ‘in archaistisch taalgebruik
herhaaldelijk mistastte’, zoals De Vooys constateert, eraan toevoegend dat dat niet
te verwonderen is ‘bij een schrijfster die van de oudere taal geen speciale studie
gemaakt heeft.’ (De Vooys 1946, 59).

2.2 Exotische termen
Het gebruik van exotische termen voor de benoeming van exotische dingen noem ik
hier ook slechts voor de volledigheid. Van Maerlant tot Nooteboom hebben auteurs
daar behoefte aan gehad. Ze verschillen daarin overigens helemaal niet van
niet-literaire taalgebruikers. Alleen is het vaak boeiend om na te gaan op welke
manier het nieuwe, onbekende woord wordt geïntroduceerd of juist niet, meteen
vertaald of omschreven of juist niet. Het probleem is, net als bij archaïsmen en
regionalismen, dat de lezer niet in de kou mag blijven staan. De verschillende
technieken laat ik in de volgende paragraaf de revue passeren. Een enkel voorbeeld
haal ik uit De Boeddha achter de schutting van Nooteboom. Het verhaal begint met
een perfecte illustratie van wat ik bedoel: ‘De twee mannen staan in een soi ergens
achteraf, of bij het zwarte doodsdrankwater van een klong (straks leggen we alles
uit).’ (Nooteboom 1986, 9). Vijftien regels verderop volgt de zin: ‘In de soi (zijstraat
van een grote verkeersader) lijkt de grote stad ineens ver weg.’ (ib) Het woord soi
komt ook op blz. 12 nog eens voor, ook weer gecursiveerd. Klong wordt op blz. 14
uitgelegd: op het moment dat er een derde Thais woord is gevallen staat tussen haakjes
de mededeling ‘Een klong is een kanaal, een soi is een straat, een wat is een tempel.’
En even later blijkt dat je op het water kunt varen ‘voor minder dan tien baht, waarop
de lezer weer nader vertrouwd wordt gemaakt met de verbazing van de reiziger die
pas in Bangkok “(Bangkok is een land)” (p. 9) is aangekomen, door de toevoeging
(Een soi is een straat, een klong een kanaal, een wat een tempel, een baht een munt,
1 baht = 13 cent). (15). Dezelfde zin komt ook op blz 15 voor, nadat de tuktuk is
genoemd, nu aangemeld met “een tuktuk is een driewielige, open taxi die een
godsgruwelijk lawaai maakt, en waarin je je op de achterbank van bloedheet rood
plastic stevig vast moet houden aan de chromen
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omheining om er niet uit te vliegen.)” (16) Op blz. 13 wordt de houding van een
Boeddha beschreven met “subduing Mara” en meteen uitgelegd met “calming the
ocean” (13). Op blz. 23 heet Bangkok ook “Krung Thep, de Stad van de Engelen”.
“Verderop staat een rote ken, een karretje met een kookpot in het midden. Noedels,
visballetjes, kleefrijst die in de hete jaeow gedoopt wordt.” (22) betekent het einde
van de Thaise les. Van de geleerde woorden komen alleen klong, tuktuk en baht in
de volgende 40 pagina's nog resp 1, 2 en 1 maal terug. Er komt nog een enkele
aanvulling: “Kwan sanuk, had hij geleerd, plezier hebben in wat je doet” (37) en
“matter, diversiteit, en dus beschaving” (39) en een herhaling van de opsomming na
“een lachende man die wel in twintig woks tegelijk stond te roeren. (Een soi is een
straat, een klong een kanaal, een wat een tempel, een wok een ronde, gebogen
gietijzeren pan waarin je voortdurend moet blijven roeren omdat je spullen anders
aanbranden)” (40). De tuktuk en de baht, die inmiddels al zonder uitleg, zij het nog
wel gecursiveerd, gebruikt worden, moeten ondertussen bekend zijn. Maar wok
kenden we in 1986 toch ook al, of niet? Heeft Nooteboom misschien willen suggereren
dat we van die vreemde wereld toch al iets wisten? De inwijding van de reiziger is
daarmee nog geenszins voltooid. Hem worden nog vele andere tekens verklaard
(44-45) “Daar moet hij wel aan denken, vinden ze [de twee Nederlandse meisjes die
hem informeren]. Hij ook. Ook niet iemands hoofd per ongelijk aanraken, zeggen
ze nog. Hij zal zijn best doen, maar intussen is het moeilijk. En rijst is kow. Gekookte
rijst kow plow. Gebakken rijst kow pat. Vis is plah, varken mov, garnalen gung. “Ik
is hier anders voor mannen dan voor vrouwen” zegt Tineke, “een ander woord”. Ze
besluiten dat dat een goed idee is, het is tenslotte heel iets anders wanneer een vrouw
ik zegt dan wanneer een man dat doet. Of niet? Ze weten het eigenlijk niet, en in
ieder geval is het hier niet gebruikelijk het over ik te hebben. Over jou trouwens ook
niet. De groep is belangrijker dan het individu, en de taal weerspiegelt dat.’ (45)
Daarmee heeft Nooteboom ook aangegeven dat het voortoveren van ‘couleur locale’
een veel te povere term is om aan te geven wat hij met deze techniek in dit verhaal
probeert te realiseren.
Volledigheidshalve vermeld ik nog de overige exotische termen, vergezeld van de
verklaring: ‘De vrouw die hem gemasseerd heeft, maakt een wai en ook hij buigt
vanuit zijn ligstand het hoofd en drukt zijn handen tegen elkaar’ (55) en ‘De lange
vingers hangen neer, subduing Mara, het kwaad onderdrukkend’ (60). Op blz. 54 is
er ook nog de beschrijving van de liggende Boeddha - een van de vele in Bangkok
-: ‘Zijn gouden hoofd torent

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde. Jaargang 2000

36
boven de reiziger uit als een gewreven rots, de unisha reikt tot in de nok van de
tempel. De metersgrote voetzolen zijn van ingelegd parelmoer vol Kabbalistische
boodschappen en geheimen.’ (54). Unisha wordt niet uitgelegd, evenmin als stoepa's
en chedis (blz. 14, niet gecursiveerd), doeriam (blz. 18, idem) en mahjonstenen (40).
Hôtel de passe (21), condition humaine (61) en de vele Engelse zinnen worden niet
vertaald: die behoren tot onze eigen cultuur. Ze zijn in het verhaal alleen aanwezig
omdat ze dat ook in Bangkok zijn. Symboliseren doen ze verder niets. Maar ze horen
er wel bij, bij de ‘hemel en de hel van Bangkok’, het portret van een Aziatische
miljoenenstad waarin de reiziger uit het westen zoek raakt tussen twee culturen. Zo
zoek, dat het tussen soi en klong in de openingszin voorkomende ‘zwarte
doodsdrankwater’ - niet gecursiveerd en op het eerste gezicht gewoon Nederlands,
dat is althans de suggestie - een raadsel blijft. Het zal wel aan een Thais begrip
beantwoorden, maar ook als je het vertaalt weet je niet wat het is... Je kunt dus net
zo goed unisha helemaal onaangeroerd laten...! Nooteboom maakt het culturele
verschil duidelijk in de laatste zin van het verhaal: ‘Als God het wil, wou hij op zijn
Spaans zeggen, of iets anders plechtigs, zoals Insh'Allah, maar mr. Deny had al
opgehangen.’ (61) Vertaald Spaans is voor Europeanen zonder meer duidelijk. De
rest blijft raadselachtig.
[Er is ten minste één passage in het verhaal waarin Nooteboom suggereert dat
begrijpen met taal te maken heeft, maar dat vertalen niet helpt: in een van de tempels
legt een Française hem in het Engels uit wat reïncarnatie is. ‘Daarbij doen zich enkele
technische problemen voor. Maar ook als die overwonnen zijn, resulteert de verklaring
in niets meer dan een min of meer suggestieve metafoor: ‘Eerst had hij nog gedacht
dat het over bloedworst ging, omdat ze het steeds over boudin had, maar later had
hij begrepen dat dat haar manier was om Boeddha op zijn Engels uit te spreken. Toch
bleef hij steeds bloedworst horen en daarom was hij maar op zijn eentje langs de
beelden gaan dwalen. Eén ding dat de Française hem gezegd had, was hem toch
bijgebleven. Bij de wedergeboorte was het niet zo dat jijzelf, die persoon, weer
opnieuw geboren werd in een andere gedaante, nee, je bagage ging door, die werd
als het ware doorgelabeld net als bij een vliegreis waarbij je ver moest stappen.
Bagage, dat had hem wel aangestaan. ‘Zere ies no soul’, had ze gezegd, ‘zere ies
only bágage, and ze bágage ies promoted.’ (46)].
Het geheimzinnig-charmante van de exotische woorden wordt, als het om geschreven
mededelingen gaat, voor de reiziger versterkt door het vreemde alfabet: ‘Die letters
vindt hij mooier omdat ze zo geheimzinnig zijn. Hij
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vindt het prettig om in te slapen en wakker te worden met tekens die taal betekenen.
Ze staan rechtop, die tekens, ze hebben uiteinden van zingen of vreemd gevormde
haken, het lijken wel bijzondere sleutels of martelwerktuigen. Je kunt er heel lang
naar kijken en dan nog geloof je niet dat er hetzelfde staat als in je eigen letters.’ (25)
Tenslotte nog eens de openingszin van De Boeddha: ‘De twee mannen staan in een
soi ergens achteraf, of bij het zwarte doodsdrankwater van een klong (straks leggen
we alles uit).’ Alles, behalve ‘doodsdrankwater’ dus... dat is immers gewoon
Nederlands? Opzet of slordigheid? Of zou uitleg ook bij Nederlandse woorden niet
kunnen verhinderen dat ‘de geheimen, zoals gewoonlijk, geheimzinniger’ (59)
worden...
In een ander verhaal, Mokusei (1982) worden de - overigens weinig talrijke - Japanse
woorden in geen enkel formeel opzicht onderscheiden van de Nederlandse. Ze worden
ook niet anders uitgelegd dan in een vertalend woordenlijstje achteraan. Een bepaalde
passage suggereert ook hier de ondoorgrondelijkheid van de taal: ‘Soshimu, suimono,
mizutaki, het rolt ze uit de mond alsof ze nooit iets anders hebben gegeten, ze hebben
in Amsterdam geoefend bij het Okusa of bij Kyo, je zult ze met niets verbazen.’ ‘En
dan denken ze dat ze het weten.’ (10)

2.3 Regionalismen
Tenslotte kom ik bij het gebruik van niet-standaardwoorden: regionalismen (woorden
en uitdrukkingen die streekgebonden zijn), dialectwoorden, groepstaalwoorden en
alles wat daar verband mee houdt.
Het spreekt vanzelf dat dit procédé op dezelfde manier en met dezelfde bedoelingen
wordt toegepast als de insertie van archaïsche, historische, vreemde en exotische
woorden en wendingen. Wel is het waarschijnlijk vrij recent pas echt goed bruikbaar
geworden, omdat het een ruime consensus over de standaardtaalnorm lijkt te
veronderstellen. Terwijl archaïsmen en aliënismen in de eerste plaats gebruikt worden
om afstand, verwijdering, vreemdheid op te roepen, lijken deze termen me vaker de
functie te hebben geografisch en/of sociaal te lokaliseren. Het gaat vaak om geringe
(culturele) verschillen, meestal om een iets andere belichting van het overigens niet
onbekende. Om een ander ‘accent’ zou ik willen zeggen. Vaak wordt dan ook bij
dialogen in dezelfde contexten expliciet gezegd dat teksten met een (licht of zwaar)
accent zus of zo worden gezegd. Het is zelfs niet ongewoon
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om het procédé tot deze suggestie te beperken, waarbij het helemaal aan de lezer
wordt overgelaten zich daar al dan niet iets concreet bij voor te stellen. Aan de
commentaar van sommige recensenten te horen is dat in ieder geval voorzichtig.
Want de streekromans en dorpsnovellen zijn helemaal uit de mode en een wat
onbezonnen gebruik van streekwoorden zou tot een depreciatie van het geheel kunnen
leiden, zoals b.v. P.M. Reinders dat uitlegt: ‘Als jongen ben ik doodgegooid met
streekromans. Thuis en op school werden Anton Coolen, Herman de Man, Anne de
Vries, Jan H. Eekhout, Cor Bruyn aangeprezen als de beste schrijvers, waarschijnlijk
omdat de meeste christelijk waren en omdat alles wat in hun verhalen op seks zou
kunnen lijken onmiddellijk met de mantel der liefde bedekt werd zodat er niets te
zien viel. Een van de ergste dingen die er konden gebeuren was dat een losgeslagen
meisje naar de zondig lokkende stad vertrok en haar lippen ging verven. Het gevolg
is geweest dat ik nog steeds niets in de literatuur kan verdragen wat naar mest of
dialect riekt.’ (NRC.-H. 3 maart 1986).
Je moet dus als auteur wel van goeden huize komen om met het gebruik van
niet-standaardtalige elementen alleen het gewenste effect te bereiken20.
Standaardtaalsprekers met een optimale beheersing van de literatuurtaal blijken erin
te slagen gevoelige critici als Reinders niet voor het hoofd te stoten: in Tobias, in
Zoelen bij Tiel gesitueerd, gebruikt Marijke Höweler ‘het dialect spaarzaam - en met
des te meer effect’. De sentimentaliteit die de lezer meende te moeten verwachten
vanwege de reminiscenties aan de Betuwsche en de Overbetuwsche Novellen van
J.J. Cremer, waar je behalve een woordenboek ook een zakdoek bij nodig hebt, blijkt
ook achterwege te blijven. Dan is het dus goed21. Zo zijn er nog wel meer voorbeelden
te geven van dialectgebruik dat naar het oordeel van de kritiek door de beugel kan.
We moeten wel concluderen dat dialectismen niet anders worden beoordeeld dan
archaïsmen en exotismen: de stilistische functionaliteit staat voorop. Als ze niets
anders blijken te zijn dan symptomen van een gebrekkige kennis van de conventionele
literatuurtaal worden ze niet geaccepteerd. Deze opvatting vinden we o.m. terug in
de stelling van Van den Brink dat een Vlaams

20
21

Verg.: ‘The use of non-standard language is so full of pitfalls that any false step can readily
destroy the tone of a work’ (Blake 1981, 11)
Diny Schouten meldde in haar recensie dat ‘noch [...] noch het zwaar aangezette boerenidioom
voor mij een beletsel vormden om Tobias te kunnen waarderen als een ontroerende
dorpsnovelle’ (in Vrij Nederland 23 nov. 1985, Boekenbijlage p.9)
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auteur, dit tot de Nederlandse literatuur gerekend wil worden, alleen dat ‘Vlaams
idioom’ mag gebruiken als hij een streekroman of een koddig tafereel wil schrijven
en niet pretendeert iets aan de Nederlandse literatuur toe te voegen (NRC-H. 1 feb.
1985). Als er geen koddigheid of couleur locale mee gemoeid is, wordt een tot de
Nederlandse literatuur te rekenen auteur dus geacht de Nederlandse standaardtaal te
gebruiken. (Het ziet er dus naar uit dat het probleem van de standaardtaal in intensiteit
varieert met de mate van regionalisme die de literatuur van Vlaamse schrijvers
inhoudelijk vertoont. Dit aspect komt verderop uitgebreider aan de orde.)
Op de manier waarop iemand als Claus aan de verwachtingen van de literaire kritiek
beantwoordt, heb ik eerder gewezen (Geerts 1986b, 1987 a en b)22. In de Zwitser
Hugo Loetscher heeft hij ongetwijfeld een geestesgenoot, blijkens de volgende
commentaar bij zijn eigen werk: ‘Als ich einen Roman wie Abwässer schrieb, wählte
ich als Schauplatz irgendeine Industriestadt. Die Anonymität dieser Stadt war um so
mehr gewährleistet, je mehr auf jede schweizerische Anspielung auch sprachlicher
Art verzichtet wurde.
Genau das Gegenteil im zweiten Buch, Die Kransflechterin. Dieser Roman spielt
im kleinbürgerlich-proletarisches Milieu von Zürich, im Industrie-Quartier. Damit
sind wir sehr beim Problem, es heiszt eben nicht “Industrie-Viertel”, sondern
“Industrie-Quartier”. Dieses Buch sollte von der Direktheit des Schauplatzes leben,
und das hatte unweigerlich sprachliche Konsequenzen.’ (Loetscher 1986, 35)
In de verhalen die Patrizio Canaponi, ‘van ‘Nederlands-Italiaansen bloede”’
(achterflap) in Een gondel in de Herengracht en andere verhalen heeft gebundeld,
speelt Brabant geen enkele rol. Er komt dan ook geen Brabants woord in voor23. Maar
als dezelfde auteur enkele jaren later Albert Egberts in De

22

23

Claus is uiteraard niet de enige die de eigen moedertaal op een overtuigende manier weet te
gebruiken. Zie b.v. de waardering die Janet Luis uitspreekt over Zotverliefd (1998): ‘Als de
stijl van Daems ergens door getypeerd kan worden, dan is het wel door zijn onbekommerde
Vlaamsheid. Zij schrijft een ongeassilieerd soort Vlaams dat zich nauwelijks iets gelegen
laat liggen aan het Algemeen Beschaafd. Misschien is het wel een zelfgeschapen kunsttaal,
vergelijkbaar met wat Claus beoefende in Het Verdriet van België. Maar wat het ook is, het
is mooi en welluidend en het klinkt authentiek.’ (NRC-H 6 jun. 1998).
Wel ontmoeten we er in een van de verhalen een in Nederland wonende Italiaanse moeder
die ‘van tot tijd weer Italiaans’ spreekt (blz. 186) maar dan ook vaak ‘vervalt tot het
Venetiaanse dialekt van haar jeugd, zodat’ de vertellende zoon ‘er geen touw meer aan vast
kan knopen’ (blz. 187) De vader, aan wie de zoon het verhaal vertelt, begrijpt hoe dat gaat
en geeft dat aan met een illustratief citaat: ‘Aschtu una zigaretta?’ Waarop de verteller reageert
met ‘Precies. Dat soort werk. Plat Italiaans met een flinke dosis Zwitsers Duits erdoorheen’.
Voorts blijkt het Nederlands van de moeder ‘weer precies zo gebrekkig’ te zijn als vroeger.
Maar in de uit haar mond vervolgens geciteerde passage wordt die gebrekkigheid niet
overgenomen. Wel wordt die passage gecursiveerd, maar dat gebeurt in hetzelfde verhaal
ook met andere (flarden van) vroegere gesprekken.
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slag om de Blauwbrug in Amsterdam woorden laat zoeken waarmee hij de hond kan
uitschelden die hem eerder die nacht in zijn schouder had gebeten, zitten ‘de woorden
die vroeger Egbert [zijn broer] had horen sissen en grommen’ ‘nog springlevend in
(z)ijn keel’: ‘Godverrekte hoerige teef... lupsen dweil... altijd maar die staart omhoog,
hè? Ze blijven in oe vastzitten... of niet soms? Emmers koud water moeten eraan te
pas komen. Ge knijpt ze in oe vast... tot d'n lesten drup... niet dan?’ [...] ‘Weet je
wat... weet je wat... we zullen 'm afhakken, dien stert... amputeren zullen we'm, dan
zit-ie je niet meer in de weg [...] en we spietsen 'm, met dat bloederige stumpke
spietsen we'm op een stuk ijzerdraad [...]’(blz. 31).
Met flarden Brabants, cursief gezet, tussen de spreektaalelementen door wordt van
Alberts broer getoond dat hij geen zuivere dialectspreker is. De elementen die naar
de vorm in het Brabants niet verschillen van het Nederlands, worden niet fonetisch
aangepast. De gecursiveerde tekst is voldoende om de twintig jaren te overbruggen.
Ook het Brabantse schibbolet gij/ge/oe is uiteraard voldoende herkenbaar om zonder
verdere markering te functioneren. Hetzelfde geldt voor de aanspreekvormen menneke
en meiske.
Nog twee keer elders komt in De slag een Brabantse passage voor: een uitspraak
van Alberts grootmoeder - twee generaties ouder en dus nog wel helemaal
dialectspreker -: ‘Hei! Komt's efkes hier! Ik heb wå veur oe...!’ (blz. 58) en een
uitspraak van een barmeisje: ‘O jee, viet-ie oe?’. In beide gevallen wordt wel
geprobeerd via de de enigszins fonetische spelling de Brabantse authenticiteit te
bereiken.
In deze passages is goed te zien hoe de Brabander Van der Heijden met de taalvariatie
zal omspringen als hij zijn hoofdpersonage Albert Egberts vanuit De slag om de
Blauwbrug terug laat kijken op zijn jeugd in Geldrop (in Vallende ouders) en op zijn
studententijd in Nijmegen en Amsterdam (in De gevarendriehoek).
Ook buiten de dialogen roept Van der Heijden Brabant wel eens op. Dat gebeurt in
De slag slechts één keer: als Albert eraan denkt dat hij op
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koninginnedag geboren is en dat ze hem daarom misschien ‘met de naam van de
koningin hadden moeten bedenken. Dat zou dan zo iets als ‘Julien of Jules zijn
geworden. “Zjuul” op z'n Brabants...’ (blz. 43). In Vallende ouders gebeurt dat voor
het eerst op bladzijde 220, het moment dat Albert met zijn spulletjes in een
bestelwagen op weg is van Nijmegen, waar hij uit zijn kamer is gezet, naar zijn
ouders in Geldrop en ‘Aan de rand van Veghel [...] op een bord Zijtaart zag staan.
“Zettert”, echode het onmiddellijk in me, op z'n Brabants, maar dan zoals de Egbertsen
de plaatsnaam uitspraken: knetterend... een zweepslag van de tong... en met een
mengeling van trots en minachting die precies hun verhouding tot het dorp uitdrukte:
hun wortels gingen ernaar terug, maar het bleef een gat. [...] Door die dialectische
echo wist ik het weer: uit Zijtaart kwam mijn gootmoeder aan vaderskant.’ Even
later weet Albert zich ook te herinneren dat van die grootmoeder tien kinderen in
leven waren gebleven: ‘Zeven jongens, drie meskes.’ (blz. 224). De grootvader was
‘de koning van de “heulbank” (hij holde de klompen uit), zijn schoonvader bezat
meer handigheid met het “poalmes”. Het had een lang en lichtelijk binnenwaarts
gekromd lemmet, dat aan de ene kant uitliep in een kruk en aan de andere eindigde
in een ijzeren krul, bedoeld om in een ijzeren oog van de snijbank (“snijperdje”) te
worden gehaakt.’ (blz. 226). Een pagina later is er de herinnering aan de manier
waarop de grootvader zijn vrije dagen doorbrengt: ‘Langs de tramlijn tussen Veghel
en Reusel kenden alle kasteleins hem... Het paolmes had hij in jute gewikkeld aan
dunne touwtjes onder de stang [van zijn fiets] hangen.’ (blz. 227). De Brabantse term
wordt dan zonder enige markering gebruikt.
Het overgrote aantal gevallen van variatie is evenwel te vinden in de dialogen. Vanaf
het moment dat Albert weer thuis is, is het citeren van familieleden, vrienden en
bekenden uit de Brabantse omgeving, overeenkomstig hun leeftijd en status meer of
minder dialect sprekend, standaardprocedure. Slechts van een enkele figuur wordt
gezegd dat hij ‘zuiver Nederlands’ sprak: Jantje Obbes, de schrik van het dorp, die
Albert, toen hij elf jaar oud was, met een mes had bedreigd. (‘Luister jij eens goed,
vriendje... [enz.] (blz. 400).
Tegen de verwachting in blijkt bij Alberts thuiskomst van zijn ouders alleen zijn
vader dialectspreker te zijn: ‘Kiekt dan! Kiekt dan...!’ [...] ‘Kijk dan... Ik kan meer
dan jij denkt. Veel meer. Kiekt dan... Ik rij desnoods mî loose hå-ånd naar huis.’ (blz.
281). Dat is hij al van bij Alberts geboorte: ‘Mijn zoon op koninginnedag geboren?
'k Geleuf 'r niks van. [...] Verjaardag van
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de kunnigin? Niks verjaardag van de kunnigin. Gisteren was het de verjaardag van
de kunnigin. Vandaag is het den uurste van mei. Dag van de Arbeid.’ (blz. 421).
Alberts moeder gebruikt slechts één enkele keer een dialectvorm: ‘M'n blommen’
riep mijn moeder (blz. 255). We vernemen ook hoe dat verschil tussen het taalgebruik
van de moeder en de vader te verklaren is: ‘In tegenstelling tot mijn vader sprak ze
haar Nederlands tamelijk correct, al liet ze af en toe nog een Brabants woord vallen
en was het Bossche accent nooit helemaal verdwenen. Toen mijn vader in 1949
terugkeerde uit Indië, waar hij hoge heren van de staf en de radio had rondgereden,
sprak hij zuiver ABN. Zij vond het zo mooi klinken, dat ze zijn “bovenriviers” binnen
enkele weken overnam. Albert daarentegen, die van zijn broers en zusters en
dorpsgenoten dagelijks te horen kreeg dat hij zo “verwaand” was geworden (ze
bedoelden dat hij bekakt praatte), sprak na een paar maanden weer plat Breugels,
wat hij de rest van zijn leven zou blijven doen. Maar zijn verloofde bleef volharden
in het mooie Nederlands dat hij als een ongewild geschenk uit Batavia voor haar had
meegebracht. De kinderen die ze vervolgens kreeg profiteerden ervan, want ze sprak
onophoudelijk op ze in. Bovendien had ze de vreemde gewoonte boeken te lezen,
wat haar woordenschat nog verrijkte. Voor iemand die zichzelf zo wist weg te cijferen,
stak ze zich weelderig in de taal. Ze kleedde zich in het ABN als in de jurken van
haar [rijke] zus. Want taal kostte niets - zolang je er tenminste geen cursus in hoefde
te volgen.’ (blz. 262).
Meteen koppelt Albert aan deze verklaring een korte karakterisering van zijn eigen
talige positie: ‘Voor mij had haar bekering tot het Algemeen Beschaafd merkwaardige
consequenties, te meer daar mijn vader weer tot het heidendom van de streektaal was
vervallen. In veel woorden sloop van aanvang af een dubbele betekenis, of op z'n
minst een bijklank, die me in verwarring bracht, maar soms ook in een poëtische
stemming.’ (ib.) Hij voegt daar onmiddellijk ook een concreet voorbeeld aan toe:
‘(Flix, met wie ik vaak tekende, stelde me op een winterdag voor te gaan “schetsen”.
Al had hij het woord nog nooit gebruikt voor onze artistieke bezigheden, ik rook
onmiddellijk de geur van potloodslijpsel... Maar hij bleek, in het dialect van mijn
vader, schaatsen te bedoelen: met z'n wervelende beweging en trotsering van koude
het tegenovergestelde van bij de kachel zitten met een schetsboek op schoot...
Sindsdien had het “schetsen” uit de taal van mijn moeder een bijbetekenis van
‘krassend tekenen op ijs’.) (ib.). Een beetje verderop volgt - naar aanleiding van een
ongevalletje en de reactie van zijn vader ‘die zich naar zijn
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moeder omdraaide en zei: ‘Ge bloeit.’ - een tweede praktijkvoorbeeld.
‘“Bloeien” was zo'n dialectwoord dat me in verwarring bracht. Door de
dubbelzinnigheid in ons gezin betekende het voor mij zowel bloeien als bloeden.
[...] Het woord werkte naar de ene kant verzachtend en naar de andere kant
verhevigend. Het maakte bloeien pijnlijker en bloeden minder erg. Het had de
dubbelzinnigheid van een roos. [...] Ze stond daar: vies, behangen met slijmerige
slierten groen... en dan was er dat mooie, helderrode bloed dat zich, een verademing
bijna, springerig als de lente zelf een weg zocht van haar pols naar haar oksel, in
steeds nieuwe banen. Ze bloeide. Het kon niet, het mocht niet dat ze stond te lijden.
Ze bloeide, niet: bloedde. Iets in mij benadrukte de mooie en onschuldige kant van
het woord, en daarmee van de gebeurtenis.’ (blz. 271). Op een ander moment beschreven op blz. 307 - valt Alberts moeder in de woonkamer van een kruk en
‘braakte een teerachtige massa uit: haar door maagsappen zwart geworden bloed.
[...] En toch wist ik, hoe zwart het ook was, dat het haar bloed was. Dit was geen
bloed meer. Ze “bloeide” niet meer. De kleur van de substantie had alleen nog iets
gemeen met zwart ingedroogde rozen.’ Zo blijkt Van der Heijden de mogelijkheden
van de taalvariatie maximaal te kunnen exploiteren.
Dat het nog subtieler kan blijkt uit een passage waarin moeder Hanny Albert vrij
intiem in vertrouwen neemt. Ze vertelt aarzelend over de omgang van man en vrouw
in haar jongere jaren. Evenmin als ergens anders wordt erop gewezen dat zij de
standaardtaal gebruikt - Van der Heijden markeert alleen niet-standaardalige
elementen. Maar na enige zinnen wijst ze erop ‘dat neven en nichten... nou ja, van
elkaar af te blijven hadden. Niet alleen dat het zondig was, het was ook ongezond:
er kwamen “ongelukkige kiendjes” van...’ (blz. 264). De orthografische variatie staat
voor de fonetische, die geeft - samen met de aanhalingstekens - weer aan dat het om
de opinie van niet standaardsprekende dorpsgenoten gaat - met alle mogelijke
connotaties vandien... In De gevarendriehoek roept Alberts vader in een brutale ruzie
met zijn vrouw ‘Denk om de kiendjes... en daarop reageert die met: “De kiendjes!
De kiendjes! Denk jij onderhand maar eens om de kiendjes...!”’ (blz. 213). De
onooglijke fonologische variatie blijkt boekdelen te spreken.
Een soortgelijk geval is de variatie van kniep en knipmes, de naam van een voorwerp
dat Alberts vader ‘eerbiedig “het personeelsmes”’ noemde, ‘behalve wanneer hij
bezopen was. Dan riep hij om zijn “kniep”.’ (De Gevarendriehoek 103). ‘De kniep...
een woord in staat het mes een andere functie op te leggen. Alleen al het uitspreken
ervan haalde de gevaarlijke
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kanten van het mes naar buiten.’ (ib.). Het is dan ook geen toeval dat dit dialectwoord
op blz. 102 als hoofdstuktitel fungeert. Want ‘In dat “kniep” van hem was alles
samengebald [...] Het betekende knijp, kroeg en knip (de huishoudbeurs, waaruit hij
zijn zakken kwam vullen om meer drank te kunnen kopen), en nogmaals knip, maar
dan in de betekenis van nachtslot (dat niet dicht mocht, anders trapte hij de ruiten
in), en ten slotte het knipmes waarmee hij zijn vrouw en kinderen bedreigde. De
essentie van een man teruggebracht tot een enkel woord. Kniep. [...] Alleen al de
wijze waarop hij het woord uitsprak (met vertrokken mond... afgebeten, amechtig,
half nasaal...) gaf een diepere snee in je zielement dan het mes zelf ooit zou kunnen
veroorzaken. Niets kon harder treffen dan het woord “kniep” in zijn mond. Voor
Albert klonk er het woord “geniep” in door.’ (blz. 117).
Ten slotte wijs ik op het eigenaardigste geval van variatie dat me onder ogen is
gekomen. Hoewel variatie... het is wellicht beter om in dit verband gewoon van een
utilitaire ingreep te spreken. Die komt er dan op neer dat - misschien wel op verzoek
van de uitgever - een standaardtalig equivalent is toegevoegd aan een aantal
dialectwoorden, die de auteur, bij gebrek aan kennis van de standaardtaal, zonder
stilistische bedoeling had gebruikt. Het ligt voor de hand dit procédé te vergelijken
met de glossen in de middeleeuwse teksten. Ik kan me niet voorstellen dat ze bij de
lezers destijds iets anders dan verwondering hebben gewekt. De uitgever moet er
wel van overtuigd geweest zijn dat het beoogde publiek zo erg in de verhalen van
de betrokken schrijver geïnteresseerd was, dat hij dit vreemde, het esthetisch genieten
storende gedoe voor lief heeft genomen. Of zou het de Nederlandse lezers van Virginie
Lovelings roman Idonia - want daar gaat het hier over - uitsluitend om het snappen
van het verhaal zijn gegaan? Ik ben er niet in geslaagd in correspondentie, recensies
of secundaire literatuur enige opheldering te vinden.
Voor ik de bedoelde gevallen uit Idonia nader bespreek, wil ik erop wijzen dat
Loveling in eerder werk, schrijft zoals we dat van een Vlaams auteur in haar tijd
kunnen verwachten. Ze gebruikt voor een groot aantal begrippen dialecttermen en
af en toe hun standaardvarianten door elkaar. Sommige begrippen worden uitsluitend
met de standaardterm benoemd. In geen enkel geval ontstaat bij de lezer de indruk
dat de auteur daar enige stilistische bedoeling mee heeft gehad. Vaak treffen we ook
gallicistische woorden of wendingen aan, maar ook dat is niets meer dan toeval, of
althans niets anders dan geconditioneerd door de sociale omstandigheden. Uit een
enkele opmerking blijkt overigens wel dat de auteur zeker aandacht heeft gehad
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voor taalvariatie. Zo schrijft ze op blz. 4 van Het hoofd van 't huis en allerlei schetsen
over een persoon dat ‘het drinkt’ en ze voegt daar de opmerking aan toe: ‘het onzijdige
op personen toepassend, zooals in sommige streken van Vlaanderen tot verwondering
der vreemdelingen geschiedt’. En bij een dialoog verderop in hetzelfde boek noteert
ze: ‘omdat het een algemeene regel is, dat de hooger geplaatsten in de samenleving
met minderen het gesprek in den vorm der ondervraging voeren’ (blz. 267). Ook
heeft ze ongetwijfeld af en toe lexicale keuzes gemaakt, omdat ze een bepaald
taalmodel probeerde na te volgen. Daar duidt b.v. het gebruik op van woorden als
regenscherm (blz. 30, 70, 77, 259, 289), schommmel (blz. 51), kleederen (blz. 5,
235), broeder (blz. ), zwager (blz. 13), verkoudheid (blz. 20), kantoor (blz. 81),
station (blz. 130), verdieping (blz. 32), aardappelen (blz. 63, 109), vork (blz. 125),
boodschappen (passim), omslag (blz. 184), en geschenk (blz. 298). Maar iets anders
dan toeval is er bij het verdelen van de aandacht kennelijk nooit geweest.
In Idonia is enerzijds dezelfde toevallige afwisseling te constateren anderzijds zijn
er echter ook tekenen die op bewust ingrijpen wijzen. Zo zeggen de dorpelingen
‘Goên avond’ (blz. 98 en 102), terwijl mevrouw F. ‘in haar vreemden tongval, dien
de menschen hier zoo zoetvloeiend vonden’ ‘Goeden avond’ zegt (blz. 51). In de
zoëven geciteerde schetsen komen b.v. alleen vacance (blz. 84, 287) en vacancetijd
(blz. 55) voor, in Idonia treffen we uitsluitend vacantie aan (blz. 54, 89). In de
schetsen treffen we solferpriem (blz. 31), phosphorstekjes (blz. 81) en solfertje (blz.
252) aan, in Idonia lucifer (blz. 217). Ook komen in Idonia klompen voor (blz. 97),
nadat eerder (blz. 50) kloefen is gebruikt, huwelijksreis (blz. 25), na speelreis (blz.
1), mevrouw (blz. 81), na madame (blz. 51). Maar omdat er ook dialecttermen en
standaardwoorden worden gebruikt zonder dat er varianten in de buurt zijn, kunnen
ook deze paren toch gewoon op toeval berusten.
Helemaal uitgesloten is het toeval op de plaatsen waar onmiddellijk na het gebruikte
dialectwoord tussen haakjes het standaardequivalent opgegeven is. Daarbij valt het
ook nog op dat in grosso modo de tweede helft van het boek de dialectterm bovendien
tussen aanhalingstekens staat. We vinden dus glossen als de volgende: kassei
(straatsteen) (blz. 2), klakken (petten) (blz. 5), kassei (steenweg) (blz. 8),
pareer-(pronk)appels (blz. 17), hesp (ham) (blz. 17), valling (verkoudheid) (blz. 22),
trok (tocht) (blz. 22), theemoor (theeketel) (blz. 17), wegelingen (paden) (blz. 53),
kom (kopje) koffie (blz. 58), stiel (beroep) (blz. 65, 150), zul (drempel) (blz. 68),
tulken (aardklompen) (blz. 78), bussel (luiergoed) (blz. 90), babbelaars (siroopklont)
(blz. 101), eene schaal (kop) koffie (blz. 107), duts (stakkerd) (blz. 115), armenpelle
(baarkleed) (blz. 119),
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uit en in (onsamenhangend) gekout (blz. 123), ‘vergronden’ (die niet meer rood te
krijgen is (blz. 131), ‘Halfoogst (15 Augustus) (blz. 142) ‘hulleken’ (groepje) (blz.
153), ‘kusters’ (koopmans) (blz. 153), ‘stullen’ (klompen boter) (blz. 153), ‘voutje’
(kamertje boven een keldergewelf (blz. 193), eene ‘tas’ (kopje) vleeschsap (blz. 197),
en ‘verprillen’ (opknappen) (blz. 197).
Zoals al gezegd ben ik er niet in geslaagd ergens iets over het waarom van deze
manier van doen te vinden. Maar aangezien het eerst genoemde boek bij Hoste in
Gent was uitgegeven en Idonia bij H.D. Tjeenk Willink in Haarlem, ligt het voor de
hand in welke richting we verder moeten zoeken.
Een oppervlakkige vergelijking met de enige latere editie van Idonia die ik toevallig
in handen kon krijgen, versterkt het vermoeden dat de in de Haarlemse editie
aangetroffen variatie geen stilistische bedoeling heeft gehad. In de uitgave van De
Sikkel uit 1933 - waarin niet is aangegeven de hoeveelste dat is, en al evenmin wie
er verantwoordelijk voor is - zijn de standaardvarianten, op een vijftal uitzonderingen
na, immers zonder meer in de tekst opgenomen. De uitzonderingen zijn babbelaars,
klippel. lekkerkoek, en Halfoogst, die zonder aanvulling behouden zijn en stullen en
voutje, die ook het verklarende synoniem hebben verloren, maar wel hun
aanhalingstekens hebben behouden. Het resultaat van deze ingrepen maakt het
taalgebruik uiteraard niet consistenter: de vele andere in de Haarlemse editie zonder
synoniem gebruikte dialectwoorden zijn immers in de Antwerpse niet door hun
standaardequivalenten vervangen, zodat de woordkeuze een volslagen willekeurige
indruk maakt. Maar uitgever noch tekstbezorger hebben zich daar blijkbaar vragen
bij gesteld... Misschien moeten wij dat dan maar eens doen. Dan komen we evenwel
terecht bij de problemen van de ‘anderstalige’ schrijver en in het bijzonder bij het
probleem van de standaardtaal voor auteurs van wie die taal niet de moedertaal is en daar besteed ik uitvoerig aandacht aan in het derde deel van deze bijdrage (zie
3.4.1).

2.4 Technische aspecten
2.4.1 Markering van vreemde elementen
Als het om niet-autochtone variatie gaat, zijn de mogelijkheden van de auteur uiteraard
sterk afhankelijk van de talenkennis van zijn publiek24. In

24

‘L'emploi des langues étrangères et des patois aura pour base et comme condition préalable,
une société (ou seulement un group, un public), sinon plurilingue (ou “pluripatoise” - sit
venia verbo), au moins capable de comprendre les différents moyens linguistiques employés.’
(Elwert 1973, 234-235).
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het algemeen kan men zich daar niet te veel van voorstellen, zodat de schrijver zich
meestal moet beperken tot enkele korte passages, vaak tot een enkel woord25. Voor
alle veiligheid wordt daar dan een vertaling [‘het paardemiddel van de ingelaste
vertaling’ (NRC-H. 10 april 1981) of een omschrijving aan toegevoegd. Dat kan
gebeuren in de tekst zelf, waarbij of het vreemde element of de (vertalende) verklaring
typografisch gemarkeerd wordt (door cursivering, aanhalingstekens, haakjes). Voorts
worden daar glossen voor gebruikt en in bepaalde gevallen, b.v. bij het gebruik van
Latijnse teksten in sermoenen, ruimere parafrases die de passage in kwestie
parafraseren. Het markeren van een vreemd woord met een verwijzing naar een
verklarende woordenlijst behoort ook tot de mogelijkheden (cfr. de hierboven
genoemde werken van Burgess en Lampo).
De techniek kan er ook in bestaan een enkel, meestal vrij elementair zinnetje of een
enkele eenvoudige uitdrukking te gebruiken in het begin van de weergave van de
vreemde taal en dat tussendoor te herhalen om de suggestie weer even te
verlevendigen: ‘[...] een jonge vrouw die hij in het Frans een bestelling hoorde doen.
‘Ah, vous êtes Française... Vaak wordt hier [....] Par exemple: ik kom zojuist [...]’
(Van der Heijden, Advocaat 290).
De als typografische markering gebruikte middelen zijn precies dezelfde als bij de
autochtone variatie. Ze worden in 2.4.2 iets meer toegelicht.

2.4.2 Markering van autochtone varianten
Tot de typografische middelen behoren het gebruik van afwijkende lettertekens
(vooral de cursivering een middel waarvan tegenwoordig ruimschoots gebruik
gemaakt wordt), enkele of dubbele aanhalingstekens en haakjes. Cursief en
aanhalingstekens worden vaak ook samen aangewend, meestal26 een geval van
redundantie waarvan de zin niet altijd even duidelijk is. De combinatie van cursief
met andere merktekens komt veel vaker voor en ik heb nooit de indruk gekregen dat
daar enige systematiek in zit. De vraag wat

25

26

Heel opvallend is in dit verband het feit dat J.J. Voskuil er in Het Bureau niet voor terugschrikt
sprekers (op congressen zie b.v. Plankton blz. 647-651) en (brief)schrijvers (zie b.v. ib. 668)
a.h.w. zonder verpinken uitvoerig en volledig in hun eigen taal te citeren, zonder de lezer
daarbij wat voor paardenmiddel dan ook aan te bieden...
Zie ook noot 23, achteraan.
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het aandeel van de zetters en de correctoren daarin is, moet ik ook maar weer laten
rusten.
Er zou een historische analyse gemaakt moeten worden van de veranderingen die
zich hebben voorgedaan in de markering van de verschillende vormen van variatie.
Voorlopig moet ik me beperken tot een gebrekkige inventarisatie van de
markeringsvormen die ik tijdens deze verkenningstocht heb aangetroffen en tot de
behandeling van een enkele auteur om na te gaan op welke manier het nieuwe,
onbekende woord wordt geïntroduceerd of juist niet, meteen vertaald of omschreven
wordt of juist niet, het probleem oplossend dat de lezer niet in de kou mag blijven
staan.
De markeringen kunnen meer of minder expliciet zijn. In een aantal gevallen kan
een markering helemaal ontbreken27. Het spreekt vanzelf dat dan aannemelijk kan
worden gemaakt dat het niet om een vergissing gaat of om een codewisseling die
niets anders is dan het gevolg van een gebrek aan kennis van de basisvariëteit waarin
de tekst is geschreven. In dit verband zijn een aantal interessante vragen te stellen.
Hoe is uit te maken of met een bepaald element een bepaald stilistisch effect bedoeld
is? Hoe is te constateren of het effect bereikt wordt? Wat gebeurt er als een bepaald
element een niet bedoeld stilistisch effect oproept? Het zijn vragen die in het ruimere
kader van de tekstinterpretatie en de intertextualiteit op hun plaats zijn. Ik laat ze
hier dan ook rusten, om enkele voorbeelden te bekijken die door hun markering op
z'n minst merkbaar zijn. En daarbij wil ik me ook weer niet inlaten met de analyse
van de interpretatie door en de uitwerking van het effect bij de lezer.
Zoals al eerder geconstateerd [zie ook noot 14]wordt kennelijk nooit gebruik gemaakt
van een of ander fonetisch schrift. Wel vrij vaak treffen we een orthografische
afwijking aan28 of althans het gebruik van letters en diakritische tekens met de
bedoeling geografische en/of sociale uitspraakvariatie weer te geven: ‘De verweerde
kop met de chauffeurspet draaide haar kant op Jongedame, deze waag'n is uitsluit'nd
voor de laatste ritt'n.’ (Van der Heijden, Advocaat 476); ‘De ogen van de visboer
werden vochtig. ‘Mevrouw: bij Foet eet men uitsluit'nd haring'n uit één stuk'.’ (ib.
486). Een

27
28

Zie de verderop (in 3.5.2) geciteerde passage uit Loetscher 1986, 35.
Leech en Short gebruiken in dit verband de term ‘eye-dialect’, meestal gebruikt ‘to give an
illusion of speech that is different from Standard English’
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afwijkende spelling kan op zichzelf als sociale markering gebruikt worden, zoals
Booij heeft geïllustreerd met een voorbeeld uit Carry van Bruggen. Die ‘laat in
Hedendaagsch fetischisme (Amsterdam 1925, p. 139) zien hoe de spraak van iemand
die “plat” spreekt, wordt weergegeven door hem sent in de plaats van cent te laten
zeggen, een spellingverschil, waarmee evenmin een spraakverschil kan zijn
aangeduid.’ (Booij e.a. 1979, 98). Het gaat daarbij, zoals Booij zegt, niet om de
spraak zelf maar om cultuurbepaalde hebbelijkheden van de spreker die niet eens
noodzakelijkerwijs in zijn spraak zijn terug te vinden. Die zijn dan af te lezen aan
de gebruikte spelling.
Dergelijke gevallen vinden we vaak gecombineerd met een beschrijvende mededeling
van de bedoelde variëteit: ‘“Heeft u legitimaa-aasie bij u?” vroeg ze met haar lijzige
Amsterdams accent’ (Van der Heijden, Advocaat 33); ‘“Ah, een gouwen tientje”.
Hij sprak met een licht Zuidnederlands accent.’ (Zie voorts Geerts 1977). Een
dergelijke beschrijvende mededeling kan ook toegevoegd worden aan een tekst in
de standaardtaal, waarbij het helemaal aan de lezer wordt overgelaten zich daar iets
bij voor te stellen: ‘Toen Quispel [...] lieten de politiemannen hem met hun onvervalst
Amsterdamse tong spitsroeden lopen.’ (Van der Heijden, Advocaat 301).
Ook zonder relatie met de uitspraak kan de spelling gebruikt worden om een
markering aan te geven. Het volgende voorbeeld illustreert dit: in de roman Onder
professoren van Willem Frederik Hermans (Amsterdam 1975) vraagt de secretaris
van het Curatorium van de Universiteit tijdens een vergadering, aan een actievoerende
student:
‘Uit naam van hoeveel studenten spreekt u eigenlijk?(...)
Zeker zeventien prosent,’ zei Louis, ‘zeventien prosent.’
‘Zeventien procent?’ [vraagt de curator vervolgens] (p. 179).
Het onderscheid tussen student en curator kan onmogelijk in een met deze spelling
naar de letter corresponderende spraak worden uitgedrukt, maar alléén in het
schriftbeeld. [...] De s van prosent in het antwoord van Louis [...] geeft aan dat Louis
de waardering voor zijn culturele achtergrond aan z'n laars lapt, veroordeelt, hoewel
hij van het bestaan ervan bliksems goed af weet.’ (Booij e.a. Spelling 98).
Niet altijd is de bedoeling even duidelijk. Als in Idonia ‘mevrouw F.’ (elders komt
de term ‘madame’ voor) iemand ‘in haar vreemden tongval, dien de menschen hier
zoo zoetluidend vonden’ ‘Goeden avond’ toeroept (blz. 51),
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krijgt men niet meer dan een vage suggestie van gemarkeerd taalgebruik, zonder dat
men een helder beeld krijgt van de betekenis daarvan. Elders blijken de dorpelingen
‘Goên avond’ te zeggen (blz. 98 en 102), zodat met de ‘vreemden tongval’ misschien
een gestandaardiseerd taalgebruik bedoeld zou kunnen zijn. Maar het is niet
uitgesloten dat mevrouw F. tot de Franstalige bourgeoisie behoort en enkele woorden
boeken-Nederlands spreekt. Dat kan dan de basis zijn voor de positieve waardering
van ‘de menschen hier’. Het is evenwel niet erg waarschijnlijk dat een zo weinig
prominent verschil als dat tussen ‘goên’ en ‘goeden’ te lezer op blz. 51 te binnen
schiet, zodat alleen de waarschijnlijkheid dat mevrouw F. in de oren van de
dorpelingen een beetje raar klonk, opgeroepen wordt. Dertig bladzijden verderop
komt een soortgelijke passage voor. Daar zegt ‘mevrouw F. in haar vreemden tongval’
‘Och lieve, kom ge zijt krank, ge moet in uw bed’. Het zou kunnen dat ‘krank’ hier
de gemarkeerde term is. Maar wat we daar als lezers verder mee moeten blijft
helemaal in het ongewisse. Op deze passage volgt ook nog de nadere verklaring: ‘die
wellicht zoo zoet klonk, omdat de liefde van haar gemoed er in trilde’ (blz. 81). Bij
het bestuderen van de tekst komt men er natuurlijk wel toe een verband te leggen
tussen deze twee passages, maar het is niet erg waarschijnlijk dat de gewone lezer
zich bij de tweede nog iets van de eerste herinnert. De stilistische functionaliteit is
in ieder geval gering. Bij een andere vorm van variatie in hetzelfde boek is het zelfs
de vraag of er van enige functionaliteit sprake is. De knecht zegt op een bepaald
moment: ‘Sedert twee en veertig jaren’ en de meesteres echoot: ‘Twee en veertig
jaar?’. Het verschil zou wat kunnen betekenen, maar of het dat op blz. 37 van Idonia
ook doet, is helemaal niet te zeggen.
Uit dergelijke voorbeelden is wel af te leiden dat schrijven vakwerk is dat zonder
taalbeheersing en taaltechniek slechts minder efficiënt beoefend kan worden.
Hoe het subtieler kan blijkt b.v. in De gevarendiehoek. Albert herinnert zich een
voorval van toen hij elf jaar was en op een jeugdkamp bezoek kreeg van zijn moeder
en een van zijn ooms: ‘Ze waren op de motor. Een bruinpapieren zak met
sinaasappelen brachten ze voor hem mee [...] Het kwam waarschijnlijk door het felle
oranje van de vruchten, [...], dat de gebeurtenis hem zo helder zou bijblijven.’ (blz.
381). In die context duikt dan even verderop de regionale variant appelsienen op, en
wel juist op het meest dramatische moment van de geëvoceerde gebeurtenis: ‘Ze
gingen veel eerder weg dan de ouders van andere jongens, zo de verdenking wekkend
de “ouderdag” te hebben opgevoerd als excuus voor een heel ander doel. En dan dat
fruit... Zulke

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde. Jaargang 2000

51
gave, al te oranje appelsienen kocht je voor een tante in het ziekenhuis, omdat je
niets beters wist.’ (blz. 382). De variant overbrugt een aantal jaren, brengt de lezer
daardoor heel dicht bij de ontgoocheling en de bange vermoedens van de Albert van
toen.

3. De taal van de schrijver
3.0 Inleiding
De varianten die bepaalde teksten vertonen, confronteren ons met de problemen van
de ‘anderstalige’ schrijver, de schrijver die niet in zijn moedertaal wil of kan schrijven.
Vandaar dat ik in wat volgt enige aandacht wil besteden aan de met de taalvariatie
samenhangende vraag naar de verhouding tussen auteur en de of zijn taal.
Het algemenere probleem van het als ontoereikend ervaren communicatiemiddel29,
dat naar mijn indruk al vrij oud is en hoofdzakelijk door dichters wordt besproken,
laat ik nu buiten beschouwing. Het zal gaan over de extra beslommeringen met het
ambacht van de schrijver die het gecanoniseerde register van huis uit niet of
onvoldoende beheerst en daardoor het in de moderne roman gebruikelijk geworden
taalspel niet vlot mee kan spelen.
Na de Tweede Wereldoorlog, zo heb ik eerder al geconstateerd (zie 1.4.1), ontstaat
een herwaardering van verschillende taalvariëteiten. In samenhang met de
voortschrijdende democratisering van de samenleving ziet het ernaar uit dat
taaldiscriminatie onacceptabel wordt. Alle vormen van taalgebruik worden
gelijkwaardig geacht. En door de sociale en recreatieve mobiliteit wordt de kennis
van sociale en regionale taalvariëteiten zo uitgebreid, dat men zou kunnen verwachten
dat het stilistische gebruik van taalvariatie zijn effectiviteit zou kunnen verliezen of
dat auteurs de standaardtaal niet meer

29

Mooi onder woorden gebracht door Borges, in Een gele roos, geciteerd (en vertaald?) door
Margriet de Moor: ‘Toen vond de openbaring plaats. Marino zag de roos, zoals Adam haar
heeft kunnen zien in het Paradijs, en hij voelde dat zij zich bevond in haar eeuwigheid en
niet in zijn woorden en dat wij ergens gewag van kunnen maken of erop zinspelen maar het
niet kunnen uitdrukken en dat de hoge, trotse boekdelen die een gouden floers legden over
een hoek van het vertrek, niet (zoals hij in zijn ijdelheid had gedroomd) een spiegel van de
wereld waren, maar iets dat aan de wereld was toegevoegd.’ (De Moor 1991, 134)
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nodig zouden menen te hebben, omdat ook andere variëteiten zonder meer
geaccepteerd zouden worden.
Maar dat is geenszins gebeurd. Wel zet de tendens tot het gebruik van spreektaal
buiten de dialogen zich door en dat maakt het schrijven voor nietstandaardsprekers
moeilijker. Die gewone omgangstaal is immers moeilijk op school of uit de boeken
te leren. En het gebruik van de eigen moedertaal roept de klassieke associaties van
grappig en dom of marginaal en van lagere rang nog steeds even zeker op. Auteurs
van wie die (substandaard) spreektaal niet de moedertaal is, hebben dus een extra
probleem.
Dat is overigens niet puur taalkundig van aard, zoals blijkt uit een verslag van Hans
Ree over een ontmoeting met de Engelse auteur John Healy, die ‘na vijftien jaar lang
dagelijks vechten, bedelen, stelen, drinken’ aan het schrijven is gegaan. ‘De
vertegenwoordiger van zijn Nederlandse uitgeverij Kwadraat zei’ aldus Ree, ‘dat
Healy zich in Nederland heel anders gedroeg dan in Engeland. In Engeland kon hij
niet meedoen met de literaire wereld, omdat hij de taal van de beschaafde
borrelgesprekken niet sprak. Het is hem niet gegeven om een andere taal te spreken,
maar in Nederland kon hij toch een ander en vrijer mens zijn, doordat zijn omgeving
een andere taal sprak, het Nederengels. [...] De gehate middenklasse was onschuldig
gemaakt door het taalverschil’ (NRC-H.).
Het komt overigens ook voor dat een auteur moet of wil schrijven in een vreemde
taal. Er doen zich dan soortgelijke problemen voor, maar bovendien zitten auteurs
die voor deze keuze staan, opgescheept met het probleem van de loyaliteit.
Dat probleem is op dit moment acuut in de postkoloniale literatuur, maar het heeft
zich enige tijd geleden b.v. ook bij ons voorgedaan. En het is overigens ook, zoals
nog zal blijken, binnen hetzelfde taalgebied wel eens aan de orde. De vergelijking
van die gevallen zal dan ook zeer leerrijk blijken te zijn.

3.1 Loyaliteitsproblemen
3.1.1 In postkoloniale situaties
Wat de postkoloniale literatuur betreft is het Caraïbisch gebied een interessant
voorbeeld. Het taalprobleem zo constateert W. Rutgers, is in de Caraïbische literatuur
een ‘steeds terugkerend thema’ (1982, 236) ‘Spaans, Engels, Frans,
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Nederlands, Creools, Patois, Sranan Tongo en Papiamento, steeds weer duikt het
taalprobleem op tussen de polen van de Europese taal van het moederland en de
moedertaal uit het vaderland’ (id., 238)
Met betrekking tot het Engels vinden we bij Blake enkele interessante beschouwingen
over de schrijvers van de ‘Commonwealth literature’30. Een aantal van hen heeft een
Engelse creooltaal als moedertaal geleerd, van een aantal anderen is Engels helemaal
een tweede taal.
Allemaal zitten zij opgescheept met het probleem van de loyaliteit. Moeten ze de
grote, intellectuele en materiële voordelen die schrijven in het Engels biedt, afwijzen
om een bijdrage te leveren aan de emancipatie van hun moedertaal of niet?
[‘We mogen blij zijn dat de Engelsen ons hun taal hebben geleerd,’ vertelt de
Keniaanse schrijver Meja Mwangi [...] Een van de grootste problemen waarmee
Afrika nu wordt geconfronteerd, is dat er zoveel verschillende volkeren en talen
bestaan. In vind het jammer dat ik in een taal schrijf die mijn eigen moeder niet kan
verstaan, maar mijn boeken zijn nu tenminste overal te koop. Als we in Kenia nu
nog Engels zouden moeten leren, zou er waarschijnlijk geen geld meer voor zijn.
Hoe zouden we dan contact met het westen kunnen krijgen?’ (NRC-H 31 jul. 1992)]
Een belangrijke factor bij het bepalen van de taalkeuze kan, aldus Blake, bij de
Commonwealth-auteurs ook de lange literaire traditie zijn, eigen aan het Engels, een
taal met reminiscenties aan en echo's van die traditie ‘which can be exploited by
writers, and because these echoes are literary they are widely known’ (Blake 1981,
190).
Men moet overigens ook niet uit het oog verliezen dat het deze auteurs niet te kiezen
hebben tussen Engels of Creools. De linguïstische variatie is in ‘het Creools’ net zo
groot als in Engeland m.b.t. de Engelse dialecten. ‘To use the local variety to excess’
zo concludeert Blake dan ook ‘could lead to a writer becoming inaccessible not only
in England but also in other islands of the West Indies’ (Blake 1981, 191).

30

A. Ramdas heeft voorgesteld om dit begrip in het Nederlands weer te geven met de term
‘migratieliteratuur’ (NRC-H 7 nov. 1992).
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Auteurs die in een vreemde taal willen schrijven maar hun eigen taal toch willen
laten meeklinken, kunnen, aldus Blake (190-191), kiezen uit drie strategieën. De
eerste bestaat erin standaard Engels te schrijven met af en toe een creools woord. De
tweede bestaat in het gebruiken van het Engels voor de vertellerstekst en de locale
taal voor de dialogen. De derde bestaat erin de eigen taal voldoende aan het standaard
Engels aan te passen om voor een ruim publiek begrijpelijk te zijn. Het tweede
alternatief blijkt het vaakst in de praktijk te worden toegepast. Maar aangezien sociale
variatie in de dialogen de lezers meestal zou ontgaan, moeten alle personages wel
ongeveer dezelfde taal gebruiken ‘no matter what their ethnic or religious affiliation
is’. Terwijl moedertaalschrijvers de taalvariatie kunnen gebruiken om personages te
karakteriseren, moeten tweedetaalschrijvers zich tevreden stellen met het ‘couleur
local’-effect, als het best denkbare resultaat... Als men de eigen taal geen rol
toebedenkt, is men vaak aangewezen op een stilistische tweedeling waarbij naast de
standaardtaal een aantal substandaardstereotypen de functie hebben het spreken van
lagere sociale klassen of minder opgeleiden weer te geven.
Schrijven in een vreemde taal kan overigens, zoals we o.a. van Marion Bloem en
Theun de Vries31 hebben gehoord, in technisch opzicht erg veel moeilijkheden
opleveren. Maar dat is niet alles, waarschijnlijk zelfs niet het belangrijkste. Zoals
Nuytens in De tweetalige mens [1962] heeft laten zien, wegen de emotionele kanten
van de taalkeuze veel zwaarder door. Bianciotti heeft zijn eigen ervaringen samengevat
in de formule ‘Van taal veranderen is van wezen veranderen, is anders gaan voelen.’
Hij illustreert dat met het verschil tussen ‘eenzaamheid’ in het Frans en in het Spaans,
een term die in die twee talen vrijwel identiek is. Maar ‘in het Frans - aldus Bianciotti
in de termen van Greetje van de Bergh (in NRC-H. 13 dec. 1985; zie ook verderop
blz. 61). is “solitude” iets innerlijks, het is bijna of de lippen het woord willen
wegmoffelen waarmee je aan dat intieme gevoelen uitdrukking geeft. In het Spaans
daarentegen is “soledad” iets onmetelijks: je bevindt je eerder in die eenzaamheid
dan dat je je eenzaam voelt. Je kunt in de ene taal wanhopig zijn terwijl je je in de
andere niet meer dan een beetje triest voelt. Soms denk ik dat tweetaligheid een vorm
is van vrijheid, en soms dat je identiteit er misschien uiteindelijk door wordt uitgewist’

31

Zie de citaten resp. in 3.1.3 en 3.1.5.
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3.1.2 Bij Surinaamse en Antilliaanse auteurs
In onze eigen literatuur lijkt een situatie als die van de Surinaamse en de Antilliaanse
auteurs wel het sterkst op die van de Commonwealth-schrijvers. Ook voor hen is de
aantrekkingskracht van de Nederlandse standaardtaal groot.
Als hem gevraagd wordt waarom hij niet in zijn moedertaal, het Papiamento, maar
in het Nederlands schrijft zegt Frank Martinus Arion ‘aarzelend’: ‘Om een groter
publiek te bereiken’ (NRC-H. 26 juli 1985). Albert Helman, de Surinamer, die ook
voor het Nederlands heeft gekozen betreurt zelfs die keuze ‘want als ik in het Engels
schreef, was ik nu rijk en beroemd’ (In Vrij Nederland 4 sept. 1992).
Maar, zoals Vervoorn heeft gezegd, is die Nederlandse standaardtaal ook voor hen
een bron van irritatie (Vervoorn 1974, 167), een taal die ‘vereenzelvigd wordt met
de mededelingen die in die taal gedaan worden’ (168). En die hebben in de koloniale
verhoudingen zo hun eigen connotaties.
Vooral het werk van E. Cairo getuigt van de problemen die daarmee gepaard gaan
en van de krampachtige pogingen om via de derde door Blake genoemde strategie
vreemde erkenning met een herkenbare eigenheid te verzoenen. Ik kan daarvoor
verwijzen naar ‘Edgar Cairo als taalman: van Srananman tot Eurocreool’ van Wim
Rutgers, waarin een pregnant overzicht van Cairo's worstelen wordt geboden. Aan
de bundel Ik ga dood om jullie hoofd gaat een verhandeling vooraf waarin Cairo zijn
opvattingen over de bedoelingen met de door hem gecreërde variëteit van het
Surinaams-Nederlands uiteenzet. In een appendix daarbij bespreekt hij ook veertig
kenmerkende verschillen tussen de Nederlandse standaardtaal en het
Surinaams-Nederlands. Van zijn romans en verhalen zegt Berber van de Pol dat ze
door de Nederlandse lezer ‘doorgaans zonder veel moeite te volgen’ zijn ‘al is daar
van de kant van de schrijver het paardemiddel van de ingelaste vertaling voor nodig.’
(NRC-H. 10 april 1981).

3.1.3 Een identiteitsconflict
Het is niet onwaarschijnlijk dat de met het loyaliteitsprobleem samenhangende
taalkwesties brandender zijn naarmate ze sterker verbonden zijn met (post)koloniale
of (cultuur)politieke situaties of ontwikkelingen. De schrijver kan zich geroepen of
gedwongen voelen om stelling te nemen, of zelfs om zijn artistieke vermogen ten
dienste te stellen van de politieke idealen van zijn volk (of van een continent: denk
bijv. aan de negritude van M. Léopold Sédar Senghor). Verschillende mogelijke
samenhangen zouden bekeken moeten worden, want situaties als de Frans-Canadese
b.v. zijn waarschijnlijk in allerlei opzichten zeer verschillend van die in de vroegere
koloniën.
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Als er geen band is met de politieke situatie, kan het loyaliteitsprobleem een strikt
persoonlijke aangelegenheid zijn, waarbij met ‘persoonlijk’ niet per se ‘individueel’
bedoeld wordt. De ervaringen van een auteur of een verteller kunnen immers ook
exemplarisch zijn voor zijn soort- of lotgenoten, zoals b.v. blijkt uit Geen gewoon
Indisch meisje van Marion Bloem (1983).
Dit verhaal van een indentiteitsconflict behandelt de taalproblematiek niet expliciet,
maar in vele passages wordt de betekenis ervan voor de hoofdpersoon gesuggereerd:
‘Intussen leert Sonja het woordenboek uit haar hoofd. Eerst het Prisma-Nederlands
woordenboek, dan het Prisma-vreemde-woordenboek en daarna de dikke Van Dale,
die ze bij kennissen moeten lenen en waar ze de belangrijkste woorden uit
overschrijft.’ (62). ‘Ze haat haar moeder die haar nooit verteld heeft wat die Hollandse
meisjes kennelijk wel weten. - Met de schaamte nog in haar lichaam wordt ze voor
de klas geroepen. De lerares kiest Zon uit. Ze komt niet zomaar op een naam na
gedachteloos de lijst bekeken te hebben. Ze ziet Zon. Zoekt haar in de lijst op. En
roept haar vervolgens voor de klas. Geen ander. - Tekst verklaren. In de eerste zin
al een woord dat Zon niet kent. Dat Zon zelfs niet weet te lezen. Asociaal. Ze leest
de tekst traag om het moment van de betekenissen uit te stellen. Weer, maar nu met
alle ogen op haar gericht, met haar armen en haar hoofd door de gaten van de
schandpaal, voelt ze zich bespot omdat hun woorden niet de hare zijn. - Ze haat Sonja
die haar nooit gewaarschuwd heeft voor die andere taal, waardoor ze steeds opnieuw
moet voelen dat ze anders is. Terwijl ze snel leerde. Althans, nochtans, desalniettemin,
geenszins, autoritair, agressief, egoïstisch, egocentrisch had ze in het woordenboek
opgezocht en net als Sonja uit haar hoofd geleerd en aanvankelijk zelfs gebruikt,
totdat haar moeder haar aan tafel toesprak: ‘Praat maar gewoon. Die dure woorden
zijn nergens voor nodig.’ In navolging van Sonja had ze allang kacang, pisang, latta,
cebok, gemas, takut, nakal, malu, ompong, oepiel, poetje, ach zoveel woorden die
voor haar gewoon waren maar voor de anderen klaarblijkelijk niet, weggelaten in
gesprekken buitenshuis. - Waarom hebben ze me thuis niet alle woorden van de
anderen óók geleerd? - Voor de derde maal vraagt ze naar de betekenis van a-sociaal.
Wanhopig zoekt Zon naar voorzeggers, maar vindt spot en triomf op witte gezichten
boven roze en lichtblauwe twinsets. - ‘Schandalig dat er op een school als deze
kinderen worden toegelaten die de meest normale begrippen niet kennen. Leerlingen
die het woord a-sociaal niet kennen horen niet op een middelbare school thuis! - Met
deze woorden - pijnlijker dan de striemen die haar moeder in een niet te beredeneren
drift met de pollepel op haar benen achterlaat - mag ze gaan zitten.’ (71-72). In een
interview in de Volkskrant
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van 8 oktober 1983 vertelt M. Bloem, dat zij veel te danken heeft aan het
‘doorzettingsvermogen’ van haar moeder en aan de ‘harde hand waarmee ze ons
opvoedde - als je leggen zei in plaats van liggen stond ze al klaar voor een tik met
de pollepel, wij moesten perfect Nederlands spreken’.
Behalve loyaliteits- en identiteitsproblemen32 kunnen natuurlijk ook gewone praktische
zaken van invloed zijn op het taalgebruik. Vele exotische beestjes hebben in de
Europese talen geen naam. Het ligt dan ook voor de hand dat de oorspronkelijk,
autochtone benamingen worden overgenomen. Dat doen overigens ook, zoals we
eerder al gezien hebben, moedertaalschrijvers die exotische, historische of regionale
verhalen vertellen, al heel lang trouwens.

3.1.4 In tweetalig België
De problematiek van de tweetaligheid is bij ons waarschijnlijk het sterkst ervaren
door de Vlamingen die - m.n. in de tweede helft van de 19e- en de eerste van de
20e-eeuw - beter Frans dan Nederlands hadden geleerd of anderszins de voordelen
van publiceren in het Frans konden overwegen.
In zijn Indrukken en Ervaringen (1902) geeft Sleeckx een beschrijving van zijn eerste
literaire activiteiten, ontplooid onder impuls van P.F. van Kerckhoven. Die heeft
hem al enige tijd aangespoord om te gaan schrijven, maar Sleeckx acht zich niet in
staat tot enige literaire productie. ‘Ik was overtuigd dat het mij niet zou lukken, doch
wilde het doen om hem te bewijzen dat ik het inderdaad niet kon en niet voor het
schrijven was in de wieg gelegd’ (Sleeckx 1982, 133). Hij begint dus toch, ‘en
schreef... natuurlijk in het Frans. Ja, ik meende dat ik die taal oneindig beter kende
dan het Vlaams, vermits ik aan het Atheneum op de Grammaire Française enige jaren
vlijtig had geblokt en van de Vlaamse spraakkunst enkel het boekje van Abraham
Terbruggen gezien had. Het was dat toen voor mij, zoals voor vele anderen, de
spraakleer geheel de taal was en dat ik eerst later moest leren begrijpen hoe zij slechts
een minder gewichtig gedeelte van de taal kan genoemd worden’ (Sleeckx 1982,
133). Hij schrijft nog een tweede Franse novelle en die ‘werd [...] zo gunstig onthaald,
dat ik, met

32

Dat niet iedereen altijd die problemen heeft blijkt b.v. uit de constatering van N. Ascherson,
de auteur van Black Sea dat ‘de Lazi [een volk aan de oostelijke zuidkust van de Zwarte Zee]
zich tot voor kort niet druk maakten over “het zeer Europese idee” dat de verdwijning van
hun taal zou leiden tot het verdwijnen van hun identiteit’ (geciteerd uit de bespreking van
de vertaling van dit boek van Bas Heijne in NRC-H 10 mei 1996).
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het denkbeeld schrijver te worden half verzoend, niet aarzelde nog andere verhaaltjes
te vervaardigen’ (Sleeckx 1982, 134). Het succes neemt zijn scepsis toch niet weg,
omdat hij ervan overtuigd is dat niet te verdienen. ‘Immers, en dat had ik reeds bij
het schrijven van mijn eerste verhaaltje begrepen, wat men in mijn taal en in mijn
stijl goed vond en prees, was niet van mij; in andere woorden, mijn taal en mijn stijl
waren enkel herinneringen van hetgeen ik bij Parijse schrijvers gelezen en van hen
onthouden had, en in mijn werken kwam slechts nu en dan een volzin die ik zelf
gemaakt had; al het overige was aan die schrijvers ontleend’ (Sleeckx 1982, 135)
Zijn vriend Van Kerckhoven blijkt dezelfde ervaring te hebben gehad ‘en hij bekende
mij dat ook hij onder het schrijven hetzelfde ondervonden er zich door vernederd
gevoeld had. Hij had daarbij bemerkt dat het, wanneer hij in het Vlaams schreef [...]
geheel anders was, en dat hij dan zinnen maakte die wel de zijne waren en niet enkel
uit zijn hoofd, maar tevens uit zijn hart vloeiden’ (Sleeckx 1982, 135). Als zijn eerste
Antwerpse novelle, Piet Block ‘een veel groteren bijval’ kent dan zijn Franse verhalen,
voelt hij zich dan ook aangespoord ‘voortaan maar liever in de moedertaal te blijven
schrijven’ (Sleeckx 1982, 135). Vooral omdat hij zich ‘in geweten verplicht’ voelde
met zijn werk ‘enig nut te stichten’ (136). ‘Van dat ogenblik had ik het besef hoe ik
dit doel niet als Frans, maar alleen als Vlaams schrijver kon bereiken. De lieden te
Antwerpen die Frans lazen’ hadden zijn boeken zeker niet nodig. ‘Alleen de
Vlaamslezenden [...] hadden er Vlaamse nodig. En ik wist door eigen ervaring te
goed hoe groot het gebrek aan zulke schriften in het Vlaamse gedeelte van België
was, om niet tot het besluit te komen, dat ik, om mijn plicht als letterkundige tegenover
mijn Vlaamse landgenoten en tegenover mijzelf te vervullen, geen andere dan Vlaamse
boeken mocht schrijven’ (Sleeckx 1982, 136).
Zelf heeft Sleeckx waarschijnlijk behoord tot degenen die ‘de moed hadden hun
studie van het Nederlands van meet af te herbeginnen en jaren lang voort te zetten’
(ib.). Die moed heeft hij dan waarschijnlijk kunnen opbrengen, omdat hij niet door
het Frans werd gekozen zoals Gilliams (zie verderop blz 61) later, maar zeer bewust
zelf voor het Nederlands koos toen hij besefte literair creatief te kunnen zijn. Na
enkele probeersels in het Frans, dat hij ‘oneindig beter kende dan het Vlaams’ (Sleeckx
1982, 133), kwam hij immers tot de overtuiging dat hij er ‘in geweten toe verplicht
was geen andere dan Vlaamse boeken’ te schrijven, omdat zijn medeburgers die zo
nodig hadden. Conscience, De Laet en Van Kerckhoven kwamen in dezelfde tijd tot
dezelfde conclusie, zij het kennelijk op minder idealistische gronden, want zij hadden
begrepen ‘dat het alleen in het Vlaams was dat zij mochten hopen lezers en
inschrijvers of kopers voor hun werken te vinden’ (Sleeckx 1982, 137).
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Bij Sleeckx was aan de beslissing voorafgegaan het doordringen van het besef dat
zijn moedertaal niet alleen geschikt was ‘voor almanakken, boekjes van de Blauwe
Bibliotheek en volksliedjes, gebedenboeken en andere stichtelijke werken’, maar ook
‘om waarlijk literaire werken [in] te vervaardigen’ (Sleeckx 1982, 124). Dat besef
had hij te danken aan de lectuur van Consciences In 't Wonderjaer, een boek dat hem
qua taal en stijl helemaal niet was bevallen, maar dat hem toch tot de overtuiging
had gebracht ‘dat het geenszins onmogelijk was ook in ons dialect dingen te schrijven,
even aangenaam om te lezen als die van de Franse en Hollandse dichters en
prozaschrijvers, zelfs romans, zoals de Parijse, waarvan ik er zovele had leren kennen;
een gevoelen, waarin ik eerlang door het lezen van Consciences Phantazij en Leeuw
van Vlaanderen zou versterkt worden. Als men dat in het Vlaams kan, wel dan kon
men insgelijks in het Vlaams alle andere letterkundige werken, dan kon men zelfs
in het Vlaams belangwekkende drama's, toneel- en blijspelen vervaardigen, en daarin
Vlaamse mensen, Vlaamse zeden en Vlaamse toestanden afschilderen en op het
toneel brengen, dan moest men, als men volstrekt vertalingen nodig had, niet altijd
tot Hollandse de toevlucht nemen, maar zelf in het Vlaams vertalen en kon men een
echt Vlaams toneel krijgen, dat de Vlaamse mensen veel beter zouden verstaan en
dat derhalve veel meer nut dan al dat vreemde zou stichten’ (Sleeckx 1982, 125).
Hier gebeurt iets moois voor de literatuur in Vlaanderen. Maar er gaan ook een paar
dingen fout. Sleeckx constateert zelf dat hij vanaf dat moment goed op weg is ‘om
van een jeugdige franskiljon een volbloed Vlaming te worden’ (Sleeckx 1982, 125).
Zijn kunst moet daarom een bijdrage leveren aan de Vlaamse emancipatie, aan de
nationale heropleving. Ze moet dienstbaar zijn en dus beperkt, niet al te zeer het
niveau van de Blauwe Bibliotheek overstijgen. Ze moet Vlaams zijn, en ‘al dat
vreemde’ vervangen - niet alleen de Parijse romans, maar ook de Hollandse...
Ook Buysse heeft, zoals bekend voor de vraag gestaan of hij in het Frans zou schrijven
of niet33. Hij heeft weliswaar eerst in zijn moedertaal gepubliceerd, maar ‘uit de
bestudering van de handschriften, zo lezen we bij Vervliet [1988, 105] is gebleken
dat de eerste schetsen van deze romans grotendeels in het Frans waren geschreven.
In die tijd worstelt Buysse niet alleen met een correct Nederlands taalgebruik, maar
ook met de vraag of hij al dan niet zou

33

Sleeckx en Buysse zijn overigens, zoals bekend, niet de enigen geweest die met dit probleem
hebben gezeten: zie Deprez, Gobbers en Wauters 1999, 66, en m.betr.t. andere literaturen
Damblemont 1991.
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overschakelen naar het Frans met het oog op een ruimer lezerspubliek [...]. Vooral
het voorbeeld van Maeterlinck die via de Franse literatuur wereldfaam verwierf en
die bovendien steeds met lof over Buysses werk had gesproken, zal daarbij
doorslaggevend geweest zijn. Deze poging om in de Franse literatuur naam te maken
was echter kortstondig en ontgoochelend’ (id., ib.).
Van Elslander heeft erop gewezen dat Maeterlinck Buysse geenszins heeft
aangemoedigd om met het Franse experiment door te gaan. In 1899 schrijft hij hem
naar aanleiding van het verschijnen van Te Lande: ‘Je crois que vous avez très bien
fait de revenir carrément à notre flamand maternel’ (in Van Elslander 1986, 253).
Vermeylen is het ongetwijfeld met Maeterlinck eens geweest. Hij schrijft over het
taalgebruik van Buysse het volgende: ‘De waarheid van Buysse [...] is die van de
dingen zelf, zoals een ieder ze kent die maar scherp genoeg kijken kan. Zijn menschen
staan in den genomen dag, op denzelfden grond als wij allen. Er is helemaal niets
dat gelijken zou op een dichterlijke omzetting in een ander plan. Daarom spreken ze
ook hun plat dialect. We kunnen ze haast als documenten gebruiken voor een studie
van maatschappelijke toestanden in Vlaanderen.’ (Vermeylen 1923, 99). Afgezien
van de mogelijkheid dat Buysse misschien moeilijk ander Nederlands had kunnen
schrijven, heeft het feit dat hij ‘het volledigste openlucht-museum van echte Vlaamse
menschen heeft geschonken’ (Vermeylen ib) naar het oordeel van Vermeylen zijn
taalgebruik dus dwingend bepaald.
Zelf had Maeterlinck overigens de keuze voor het Frans gemaakt ‘simplement parce
que, au moment où naît sa vocation littéraire, il possède en cette langue, grâce à
l'excellent enseignement des pères Jésuites du collège Sainte Barbe [...] une base
solide, moyen d'expression littéraire qu'il pourra développer, enrichir et cultiver à
loisir’ (in Van Elslander 1986, 252). Volgens Roland Beyen is voor Maeterlinck, net
zoals voor de bourgeosie waaruit hij is voortgekomen, het Vlaams, als dialect, het
ekwivalent van het Waals terwijl hij de standaardtaal beschouwde als ‘un jargon
informe et vaseux’, d.w.z. een puur kunstmatige taal - ‘een soort officieel en artificieel
jargon’ (Beyen 1989, 1988) die daarom evenmin als het dialect geschikt was als
literaire taal. Dé taal was voor Maeterlinck en de zijnen gewoon het Frans.
Het zou interessant zijn te onderzoeken welke andere motieven bij de Fransschrijvende
Vlamingen de doorslag hebben gegeven om voor het Frans te
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kiezen en welke bij de anderen hun voorkeur voor hun moedertaal hebben bepaald.
(In Klinkenberg 1988 wordt de kwestie niet behandeld, maar Nachtergaele 1977 is
een interessante verkenning).
Ook Maurice Gilliams heeft voor het probleem van de taalkeuze gestaan. De oplossing
die Gilliams zou hebben bedacht, als we C. Mutsaers (in NRC-H 11 oktober 1991)
mogen geloven, verdient in dit verband zeker ook vermelding. Zij weet dat de vraag
die zij zich m.betr.t. Gilliams stelt ‘Waarom gaat iemand in het Nederlands schrijven
als hij dat veel slechter beheerst [dan het Frans] en er bovendien een kleiner taalgebied
mee bestrijkt?’ door hem herhaaldelijk is beantwoord met de uitspraak: ‘Men kiest
de taal niet waarin men schrijft, de taal kiest u, dat is een mysterie dat niemand kan
oplossen’.
Het is een benadering die ik ook elders wel heb aangetroffen, o.a. bij Hector Bianciotti.
Deze Italiaans-Argentijns-Franse auteur is door zijn Italiaanse ouders - emigranten
uit Piemonte -, in Argentië in het Spaans opgevoed. Zijn eerste boeken schreef hij
in Parijs in het Spaans. Ze werden voor de publicatie in het Frans vertaald. Van de
elf verhalen in L'amour n'est pas aimé schreef hij er in 1983 één zelf in het Frans:
‘de eerste zin was hem in die taal ingevallen, en wilde zich niet in het Spaans laten
vertalen. Het was voor hem een aanwijzing dat het Spaans hem begon te verstoten
en hem naar “de rand van een nieuwe taal” duwde - het Frans.’ (Greetje van den
Bergh in NRC-H 13 december 1985). In 1985 kreeg Bianciotti de Femina-prijs voor
Sans la miséricorde du Christ, zijn eerste in het Frans geschreven roman. Over zijn
taalkeuze zei hij daarop in Lire nr. 122: ‘Je ne maîtrise pas la langue, le français,
mais elle a fini par me maîtriser. Elle a mis dehors l'autre... et l'espagnol est devenu
une langue plus étrangère que le français.’
Maar wat Gilliams betreft is Mutsaers niet tevreden met die uitleg en daarom oppert
zij zelf een mogelijke andere verklaring van zijn taalgedrag. Zij constateert dat
Gilliams geen moederkind was, zoals wel vaker is beweerd, maar een kind van twee
werelden. Zijn moeder spreekt als lid van de oude feodale cultuur Frans, zijn vader,
als drukker die onverschillig staat tegenover adel en geld, Nederlands, de taal waar
hij een grote liefde voor koestert. Gilliams' moedertaal is Frans, zijn vadertaal
Nederlands. Volgens Bernlef heeft Gilliams' schrijverschap ‘een licht tragische kant
doordat de schrijver als kind zowel in het Frans als in het Nederlands is opgevoed
en zijn hele leven niet tot een eenduidige keuze heeft kunnen komen. In zijn stijl
klinken twee talen door elkaar’ (in Vrij Nederland 19 oktober 1991, 96). Dat is in
Gregoria of Een huwelijk op Elseneur... meer het geval, aldus
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Bernlef, dan in zijn vroegere werk, wat hem tot de veronderstelling brengt dat ‘dat
vorige werk wellicht door de handen van een Nederlandse redacteur is gegaan, maar
zeker ben ik daar niet van’. Als dat wel zo is, dan moet de vraag gesteld worden hoe
dat in zijn werk is gegaan - ik kom op deze kwestie verderop nog terug.
En als Gilliams dat vroeger beter heeft gevonden had men dan niet in zijn geest
gehandeld door ook Gregoria op dezelfde manier te redigeren? Of zou hij nu
duidelijker hebben willen tonen wat C. Mutsaers veronderstelt? Als schrijver heeft
hij ‘op het oog voor de vader gekozen, maar via de talloze gallicismen keert de
moeder langs een achterdeurtje weer terug’ zo concludeert Mutsaers. En ter adstructie
citeert zij weer Gilliams' uitspraak: ‘Het gebeurt mij nogal eens als ik het in het
Nederlands niet vind, dat ik dan een hele alinea in het Frans schrijf en die nadien
vertaal’ (NRC-H 11 oktober 1991).
Ik verlaat deze intrigerende zijweg van de Nederlandse literatuur in België nu maar
weer, niet echter dan na me afgevraagd te hebben waarom Maeterlinck door de ene
en Gilliams door de andere taal gekozen werd. Zou dat alleen het gevolg zijn van de
veranderingen die zich in enkele decennia in Vlaanderen hebben voorgedaan? Me
dunkt dat er nog heel wat vragen gesteld kunnen worden. (Was Gilliams in dit opzicht
dus toch niet ‘een 19de-eeuwse achterblijver’? (in Vrij Nederland 16 oktober 1991,
96)). Of had hij een heel andere kijk op de positie van de auteur in de periferie van
een taalgebied? Een andere verwachting misschien ook van de mate waarin een
perifere auteur zich geïntegreerd kan voelen of willen zien in de cultuur van het
centrum. Die integratie kan bewust worden afgewezen uit de overtuiging dat men
zich beter in een kleiner, eigen cultuurcentrum kan bevinden dan in de periferie van
een grotere cultuur - vaak het gevolg van de onmogelijkheid om tot de inner circle
van het grotere centrum door te dringen - of zonder opzet niet worden nagestreefd,
omdat men, zoals we dat bij Gilliams hebben geconstateerd, eerder thuis voelt in de
ene periferie dan in de andere.

3.1.5 Ter zijde
Even wil ik nog een andere zijweg inslaan om op een opvallende bijkomstigheid te
wijzen.
De anderstaligen die wel tot het centrum weten door te dringen, behoren vaak tot
de talige elite, en worden vaak voor hun taalbeheersing bewonderd. Zo schrijft Beatrijs
Ritsema over Ethel Portnoy, van oorsprong Engelstalig: ‘Ik zag in het colofon geen
vertaler genoemd, noch wat voor tekstbewerker dan ook, dus ik néém aan dat ze alles
zelf rechtstreeks in het Nederlands
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schrijft. Dat ze in een taal die niet haar moedertaal is toch zo'n graad van perfectie
kan bereiken is iets om je hoed extra voor af te nemen’ (NRC-H. 30 dec. 1983). En
van de Duitse wiskundige H. Freudenthal, wordt in een bespreking van zijn novelle
Het constminnende Genootschap onder de Zinspreuk ‘Beidt Uw Tijdt’, gezegd dat
hij bijzonder mooi Nederlands schrijft. ‘Wellicht geeft hij zich, juist omdat Nederlands
niet zijn moedertaal is, bewuster rekenschap van de betekenis van woorden en
zinsconstructies dan de meeste geboren Nederlanders. Zelf zegt hij over zijn literaire
activiteit [...] “Ik heb me uit de kluisters van het Duits bevrijd en in het Nederlands
mijn eigen stijl gevormd, veroverd.” (NRC.-H. 18 april 1987).
Een zelfde geluid horen we van Theun de Vries, die de eerste acht jaar van zijn leven
alleen maar Fries heeft gesproken. “Het Nederlands leerde hij later en daardoor,
denkt hij nu, heeft hij uit onzekerheid te sterk geprobeerd om... Nederlands te
gebruiken.” (in Vrij Nederland 31 okt. 1987). De Vries zegt heel gedisciplineerd te
schrijven, te corrigeren, te herschrijven en weer te verbeteren, altijd met een
woordenboek bij de hand. (Soortgelijke mededelingen doet ook Hugo Loetscher en
er zouden in dit verband nog heel wat meer namen genoemd kunnen worden.) Hij
beseft ook dat het gevaar van gekunsteldheid steeds dreigt: “Anderen kunnen dat
veel losser doen, die hebben het van de wieg af meegekregen. Het maakt een verschil,
al weet ik niet waar het precies in zit. Je gaat dan je best doen om het heel mooi te
maken, te mooi vaak. Ik ben ervan gaan houden om weinig of nooit voorkomende
woorden te gebruiken. De recensent van Het Parool, Max Nord, mijn eeuwige
tegenstander, ging altijd weer zitten tellen hoeveel woorden ik nu weer had gebruikt
die geen sterveling kent”. Later gaf hij toe dat het toch wel leuk was’. (ib.)
Als Hector Bianciotti, die zich, zoals al eerder gezegd, op een bepaald moment door
zijn moedertaal verstoten voelde, in 1985 zijn eerste roman in het Frans publiceert,
juichen alle Franse recensenten over zijn prachtige taalgebruik. Zij vinden het ‘van
een grammaticale en syntactische doortimmerdheid die ongewoon is geworden’
(Greetje van den Bergh in NRC-H. 13 dec. 1985)34.

34

Er zijn meer immigranten die op eropuit zijn de taal van hun nieuwe vaderland ‘tot in de
kleinste details te leren beheersen’ zoals van G. Semprun gezegd wordt in NRC-H 10 april
1998. Deze van oorsprong Spaanse auteur zegt overigens ook het schrijven in het Frans
aantrekkelijk te vinden omdat dat hem de mogelijkheid biedt om afstand te houden, om zijn
intimiteit te beschermen
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3.2 Standaardtaal en verwante (perifere) moedertaal
3.2.1 Elders (in de periferie)
Bianciotti heeft, zoals gezegd (in 3.2.3) ook de problematiek van het veranderen van
taal verwoord die het schrijven zo moeizaam kan maken.
Omdat de afstand tussen een dialect en de literaire standaardtaal zoveel kleiner lijkt
dan die tussen twee talen als het Spaans en het Frans, zou men geneigd zijn dit soort
uitspraken op de dialectsprekende auteurs veel minder van toepassing te achten. Men
overschat de betekenis van de taalkundige aspecten van de afstand en verwaarloost
het belang van de emotionele. Juist omdat in onze cultuur het dialect (of in het
algemeen, de moedertaal) beschouwd wordt als de taal van de primaire relaties, van
de emotionele banden, van geborgenheid en intimiteit, en de standaardtaal als het
medium van de afstandelijkheid is het probleem van de verandering van taal voor
de meeste dialectsprekende schrijvers misschien nog groter dan voor tweetaligen als
Bianciotti.
Zonder dat er gebruik gemaakt wordt van het dialect wordt de vervreemding die van
zo'n verandering het gevolg is, prachtig uitgebeeld in de roman La Place van Annie
Ernaux. Het overschakelen naar de standaardtaal door een Normandische
kruideniersdochter, die, overigens daartoe aangezet door haar vader, doorleert en
daardoor niet alleen in een andere wereld terecht komt, wordt meteen ook door die
vrouw zelfs als een vorm van klasseverraad ervaren. Dat daar geen dialectwoorden
voor gebruikt worden is misschien niet zo opvallend als het lijkt. Het dialect is
kennelijk in de eerder geschetste traditie zo verbonden geraakt met de positieve
aspecten van het eigen nest dat het niet geschikt is om de kleinburgerlijke
onbenulligheid, de dorpse bekrompenheid, de uitzichtloze berusting, de prijs en het
verdriet te verwoorden van dat deel van de wereld dat niet meetelt.
Dialect is om te lachen, zo maakt haar man, die in die andere wereld geboren is, haar
duidelijk, dialect is nostalgie naar een wereld van ‘les braves gens, dont la gentillesse,
reconnue de lui, ne compenserait jamais à ses yeux ce manque essentiel: une
conversation spirituelle. Dans sa famille, par exemple, si l'on cassait un verre,
quelqu'un s'écriait aussitôt, “n'y touchez pas, il est brisé!” (Vers de Sully
Preud'homme)’ (Ernaux 1983, 97). Daarmee geeft zij meteen ook aan dat het verschil
in taal een wereld van verschil impliceert.
De Zwitser Max Frisch karakteriseert zijn locale moedertaal als ‘höchst liebenswert
[...] aber erdig-dinglich’, die ‘wenn sie offensichtlich und bewusst
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eingesetzt ist, eine karikierende oder doch rollendefinierende Funktion’ heeft (von
Matt 1986, 65).
Juist omdat de alledaagsheid door het gebruik van het dialect, volgens Frisch, slechts
gefotografeerd wordt is die taal niet het geschikte medium om een probleem als van
een meer locale en dus banale betekenis te laten ervaren. Dialogen in het dialect van
Zürich zijn voor hem niet alleen ongeschikt omdat hij weet dat zijn Duitse lezers ze
moeilijk precies kunnen begrijpen en aanvoelen (‘... seinem deutschen Lesern traut
er eher English als Schweizerdeutsch-Kenntnisse zu (English-Dialoge sind in seine
Romanen viel Häufiger als Mundart-Dialoge’ (Schenker 1969, 16)), maar vooral
omdat ze de problematiek van de roman als typisch Zwitsers zouden karakteriseren.
Zelfs in zijn toneelstukken ‘meidet Frisch im Sachwortschatz ihm bewusst gewordene
Helvetismen [...]. Auf der Bühne will Max Frisch ein allgemeingültiges Modell
geben’ (Schenker 1969, 56). Vandaar dat zijn toneelstukken bij voorkeur niet in
Zürich of Bern gesitueerd zijn, maar in Güllen of Andorra (Een van zijn toneelstukken,
Andorra, is zelfs in een ad hoc uit het Duits geabstraheerde taal geschreven, ‘die den
Eindruck von ländlicher, oft lapidarer Redeweise erzeugen soll’ (von Matt 1986,
65), maar volgens Schenker (1969, 31) toch nauwelijk helvetismen bevat). Vandaar
ook dat in het draaiboek van de film Zürich-Transit aanvankelijk helemaal geen
gesprek voorkomt: ‘die deutschschweizerische Sprachsituation also zwingt zum
Ausweg in die Dialoglosigkeit’ (ib.11). De hoofdfiguur, Ehrismann, is een Zürcher
(‘er muss es sein, zegt Frisch, sonst verfehl ich das Thema, die Entfremdung am Ort
der Herkunft’ (ib.), maar officieel is hij dood: ‘deshalb kann er mit niemandem
Sprechen.’ Om de ‘Kommunikationslosigkeit’ duidelijker te maken, heeft Frisch in
een latere versie twee kleine dialogen toegevoegd. ‘Doch auch da zwingt die
deutsch-schweizerische Sprachsituation zu einem Ausweg. Es sind nicht
Deutschschweizer, met denen Ehrismann spricht. Der hochdeutsche Dialog ist
motiviert dadurch, dass der eine, Maschke, ein Norddeutscher, die andere, Yvette,
Westschweizerin ist. Und auch da kommt der Ausweg dem Thema zugute: es sind
nicht die Personen am Ort der Herkunft, mit denen Ehrismann sprechen kann, sondern
Fremde’ (ib).
Een zelfde aanpak treffen we aan in de roman Abwässer van de Zürcher Hugo
Loetscher blijkens de volgende commemtaar bij zijn eigen werk: ‘Als ich einen
Roman wie Abwässer schrieb, wählte ich als Schauplatz irgendeine Industriestadt.
Die Anonymität dieser Stadt war um so mehr gewährleistet, je mehr auf jede
schweizerische Anspielung auch sprachlicher Art verzichtet wurde. Genau das
Gegenteil in zweiten Buch, Die Kransflechterin. Dieser
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Roman spielt im kleinbürgerlich-proletarisches Milieu von Zürich, im
Industrie-Quartier. Damit sind wir sehr beim Problem, es heiszt eben nicht
“Industrie-Viertel”, sondern “Industrie-Quartier”. Dieses Buch sollte von der
Direktheit des Schauplatzes leben, und das hatte unweigerlich sprachliche
Konsequenzen.’ (Loetscher 1986, 35)
Daarom werd juist ‘als Schauplatz irgendeine Industriestadt’ gekozen omdat de
universaliteit van de problematiek te suggereren. Daarom moest ‘jede schweizerische
Umspielung auch sprachlicher Art’ achterwege blijven.
Met deze Zwitserse auteurs zijn we overigens ook terecht gekomen bij schrijvers die
niet alleen een dialect als moeder- en meestal ook als omgangstaal hebben, maar
bovendien in de periferie van hun cultuurgebied leven. Het veranderen van taal
betekent voor hen ook nog het overschrijden van de grenzen van een land of een
gemeenschap, niet zelden al een vorm van emigratie - soms zelfs als landverraad
beschouwd. Het daardoor geleden emotionele verlies en het opgeven van de
geborgenheid wordt - zeker in grote taalgebieden gecompenseerd door het verwerven
van een ruimer publiek. Maar vaak spelen ook andere, door historische, politieke,
religieuze of andere culturele factoren, bepaalde toevalligheden en de daarmee
verbonden haatliefde-verhouding tussen centrum en periferie een rol. Er is, zoals bij
Frisch de angst ‘in diesem Land eingeschlossen zu sein’ (von Matt 1986 65), de
overtuiging dat de moedertaal ‘einen versteckt demonstrativen Anstrich, den Anstrich
von betonter geistiger Landesverteidigung’ heeft en daarom de wil ‘den Kontakt zum
grossen deutschen Sprachgebiet nicht zuletzt über eine normgerechte Sprache zu
finden’ (ib.). Maar er is ook de aarzeling van Meinrad Inglin en de virtuositeit van
Martin Walser (id., 68) en, bij ons, de afwijzing van Pol Hoste: ‘Toch zou ik er niet
aan twijfelen om wat ik heb geschreven nog eerder in het Engels te vertalen dan het
naar het Noord-Nederlands toe te schrijven’ (in Heibel 19, 4, 154 [1985]).
De problemen van dialectsprekende schrijver uit de periferie zijn niet alleen die van
zijn lotgenoot uit het centrum, maar ook die van de gemenebestschrijver. Maar
misschien is zijn marginaliteit feitelijk wel groter, als hij lid is van een gemeenschap
die veel kleiner is dan die van het kerngebied en zich bovendien in de onmiddellijke
nabijheid van het kerngebied bevindt. Daardoor ligt het ontstaan van een
dominantieverhouding tussen kern en periferie niet alleen veel meer voor de hand,
maar lijkt het aanvaarden daarvan ook veel vanzelfsprekender te zijn. De
contactmogelijkheden zijn dan immers legio en vooral de cultuurverschillen zijn
daardoor veel geringer. Die zijn in de meeste gevallen nauwelijks of niet te
onderscheiden van de situatie in het
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kerngebied zelf. Er lijkt voor een Groninger niet meer reden te zijn om zich een plaats
in de Nederlandse literatuur te veroveren dan voor een Gentenaar - tenzij
nationalistische motieven zich daartegen verzetten. Een Braziliaan daarentegen wordt
door veel meer van Lissabon gescheiden dan een staatsgrens... Maar het is niet zo
dat voor iedereen, zoals Loetscher stelt ‘das kulturelle Bewusstsein schon immer
über das sprachlich-nationale hinausweist’ (Loetscher 1986, 30).
Niet iedereen gaat zo zorgvuldig tewerk als Max Frisch of Hugo Loetscher, voor wie
de taalkeuze op afzonderlijke punten niet is ‘ein Entweder-Oder, sondern eine Frage
des Stils’ (Loetscher 1986, 34).
Van Frisch contateert Schenker dat ‘Satz für Satz stilistisch überarbeitet’ is
(Schenker 1969, 4), wat in opeenvolgende edities van zijn boeken tot ruim 8000
wijzigingen blijkt te hebben geleid. Zijn leraren Duits en de lectoren van zijn Duitse
uitgevers hebben hem ertoe gebracht ‘ein bisschen den Lehrer hinter sich aufzustellen,
wenn er Hochdeutsch schreibt’ (ib. 106) en alles als fout te beschouwen wat afwijkt
van de Hoogduitse norm wat ‘keinen (stilistischen) Gewinn mit sich bringt’ (ib.).
Hij vindt dat geenszins een belemmering van zijn creativiteit. Integendeel zelfs. Deze
opstelling is voor hem de essentie van zijn kunst: ‘In dieser Spannung vollzieht sich
das Umschalten von Alltag auf Literatur.’ (ib.). Zijn overweging daarbij is dat geen
auteur gewoon schrijft zoals hij spreekt, dat iedereen die literair creatief wil zijn de
literatuurtalige technieken moet leren beheersen. Hij heeft op school geleerd dat het
Hoogduits de taal is ‘mit der man willentlich umzugehen hat’ (id., 105). En voorzover
zijn leraren hem niet hebben bijgebracht dat het meervoud von Koffer in het Duits
niet Koffern is, zoals in het Zwitserduits, en het Duits, anders ook weer dan zijn
moedertaal, een transitief hängen onderscheidt van een intransitief hangen, heeft hij
dat uit de redactionele ingrepen in zijn manuscripten geleerd.
Ook Loetscher onderstreept de betekenis van de Duitse lectoren. Hij maakt niettemin
duidelijk dat ook zijn taalkeuzes weloverwogen en verantwoord zijn met het voorbeeld
van het ‘Uberkleid’ dat een van zijn personages onder de arm draagt. De lector wil
dat helvetisme vervangen door overall - met van de kant van Loetscher de
vanzelfsprekende reactie ‘das fand ich nun wieder nicht allzu deutsch’ (Loetscher
1986, 34). Maar, zegt hij voorts, de Duitse term is geen acceptabel alternatief omdat
er technische verschillen in de referenten van overall en Ubergewändl zijn, maar
vooral omdat in de jaren dertig de overall nog helemaal niet voorkwam in de Duitse
wereld. Enig zoekwerk levert ten slotte op dat het Duitse equivalent ‘blauer Anton’
is:
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O.K.! Maar ‘Ich weigerte mich zu schreiben, er trug unterm Arm zusammengerollt
den blauen Anton’ (ib.)...
Het is wel duidelijk dat de Duitse Zwitsers nooit het isolement zoeken, ze geven zich
rekenschap van hun perifere positie om juist de marginaliteit te vermijden. Van het
al eerder genoemde paardenmiddel van de tussen haakjes of anderszins opgegeven
vertalingen door hen gebruikte woorden of wendingen blijken ze zich dan ook nooit
te hoeven bedienen. Als het Duits niet in staat is iets uit te drukken, zegt Loetscher,
worden de eigen geschikte termen ‘in einen kontext’ geplaatst ‘aus dem heraus die
Bedeutung [...] verständlich wird’ (1986, 35).
Er zijn ook Zwitserse auteurs zoals Friedrich Dürrenmat, die voor het verbeelden
van toestanden uit hun directe omgeving kiezen en daarvoor dan een taal gebruiken
die directer op hun moedertaal gebaseerd is. De meesten beschouwen het, aldus von
Matt, als een voordeel ‘dass sie ihre Kunstsprache immer erst aus einer gewissen
Distanz errreichen und erschaffen’ (von Matt 1986,70). Bij de jongste generatie
constateert von Matt dat een grotere vanzelfsprekendheid in het gebruik van het
Hoogduits ruimte blijkt te bieden voor een probleemlozer gebruik van dialectnabije
elementen. ‘Doch für einen frei schaffenden Schriftsteller von entscheidender
Bedeutung ist die Resonanz seiner Bücher, und - wenn er aus der deutschsprachigen
Schweiz kommt - die Absatzmöglichkeit vor allem auch in der Bundesrepublik
Deutschland’ (von Matt 1986, 73). En die omstandigheid blijkt steeds weer tot het
verkleinen van de afstand tot het Hoogduitse centrum te leiden. Dat gebeurt ook
steeds vaker ‘soweit emotionsfrei, dass sich daraus, nicht zuletzt unter dem Einfluss
von Radio und Fernsehen, gegenseitige Annäherungen im Wordtschatz und sogar
in der Syntax ergeben, Annäherungen, die nicht mehr wie einstmals mit fast
moralischen Bedenken verbunden sind.’ (von Matt 1986, 74).

3.5.3 In de Nederlandse periferie
In de Nederlandse periferie lijken de Vlamingen veel meer problemen te hebben met
het bepalen van hun houding dan hun Zwitserse lotgenoten. Me dunkt dat de recente
geschiedenis waarin het Frans als cultuur- en literatuurtaal zo sterk heeft geïnterfereerd
met de economische en literaire emancipatie van de elite, daar een verklaring voor
biedt. Verscheidene generaties hebben een zo geringe kennis van de Nederlandse
standaardtaal verworven dat ze niet in staat waren de spanning tussen hun moedertaal
en de standaardtaal creatief te exploiteren. Als ze niet de bedoeling hadden zich tot
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de verbeelding van problemen uit hun directe omgeving te beperken, ontbrak hen de
beheersing van het Nederlands om zowel het dialect te vermijden en zonodig te
integreren als het Frans op afstand te houden. Het is dan ook bitter, zo constateert
Norbert-Edgard Fonteyne in een brief aan De Bock (geciteerd door A. Deprez in de
Academie-editie van Kinderjaren (1981), zijn schrijftalent gefrustreerd te weten door
een gebrekkige taalbeheersing. De school bood immers de gelegenheid om verzorgd
Frans te lezen; wat de eigen cultuurtaal betreft werden de kinderen daardoor ‘nog
wat redelozer overgeleverd aan de West-Vlaamse traditie van Gallicismen’ (Fonteyne
1981, 85).
Mooie voorbeelden ter illustratie van de middelen die beschikbaar waren om
Nederlands uit te lezen zijn te vinden in de mémoires van Domien Sleeckx, die o.m.
vertelt dat in zijn prille jeugd (omstreeks 1820) het bezitten van ‘andere dan
godsdienstige boeken [...] een uitzondering kon heten’ (Sleeckx 1982, 15) en dat op
de lagere school toen nog steeds De Heerlijcke en ghelukkige wijze naer het Heylich
Land uit 1634 als leesboek werd gebruikt. (Sleeckx 1982, 21) Op de middelbare
school bestond ‘het personeel voor het merendeel uit Waalse en Franse of
Fransgezinde leraars. Ook werd met de moedertaal van de leerlingen bijna geen
rekening gehouden. Alleen in het eerste jaar [...] werd een beetje Vlaamse spraakkunst
geleerd, door middel van een boek van weinig bladzijden, door de Hollandse
onderwijzer Terbruggen in de - wat hij zelf noemt “ellendige” (Sleeckx 1982, 160)
- spelling van Des Roches uitgegeven. Het was nagenoeg alles wat men van de
moedertaal in het Atheneum onderwees [...]. In de vorige klassen was van het Vlaams
geen spraak meer dan om het te minachten en ermee te spotten, daar bijna al de
leraars [...] vijanden van die Taal, gedurig pogingen aanwendden om ons te doen
vergeten, dat wij zonen van Vlaamse ouders waren’ (Sleeckx 1982, 91).
Van de leden van de rederijkerskamer De Olijftak, die in de jaren veertig De
Noordstar, Tydschrift voor Letteren, Kunsten en Wetenschappen publiceren,
constateert Sleeckx dan ook dat het lieden waren ‘die, bijna allen van het nodige
onderricht in de moedertaal verstoken, zomin iets van Nederlandse stijlleer als van
Nederlandse spraakkunst kenden. Door het volslagen gebrek aan Nederlandse boeken
in België mangelde het hun daarbij zelfs aan de onontbeerlijk voorraad woorden om
hun denkbeelden met juistheid uit te drukken, en zij moesten zich met die van de
gesproken taal bevredigen. Vandaar dat zij niet zelden tot de zonderlingste
woordvormingen en samenkoppelingen, waar niet tot bespottelijke vertalingen van
Franse woorden en uitdrukkingen moesten de toevlucht nemen. Vandaar ook de
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menigvuldige Franse volzinnen en spraakwendingen die hun opstellen ontsierden.’
(Sleeckx 1982, 145).
Hoewel hij goed beseft hoe gering de taalkennis van de Vlaamse elite is, acht hij ze
toch in staat ook helemaal op eigen benen te gaan staan. Het feit dat hij het Vlaams,
waarvan hij eerst had gedacht dat het een Nederlands dialect was, naast het Hollands,
maar niet geschikt voor literair gebruik, daar nu wel geschikt voor acht, doet hem
uit het oog verliezen dat daardoor alleen zijn landgenoten nog niet zonder meer
geschikt zijn voor de literatuur. Ik heb de stellige indruk dat het niet de bedoeling
van Sleeckx is geweest een autonome Vlaamse taalontwikkeling te propageren.
Verderop is er trouwens sprake van ‘een keurige, meer Nederlandse vorm’ (Sleeckx
1982, 45). En op blz. 160 noemt hij de opvatting dat Hollands en Vlaams twee
verschillende talen waren ‘een dwaling’, verkondigd om de Vlamingen ‘tegen de
zogezegde vreemde taal’ op te ruien ‘en ten profijte van de Walen te doen
petitioneren’. Maar de visie die hij in deze periode ontwikkelt moet daar uiteindelijk
wel toe leiden. Nu zou men daar ook nog vrede mee kunnen hebben, als daarmee
taal- en stijlbeheersing van de Vlaamse literatoren vanzelf groter zouden zijn
geworden. Maar, zoals Sleeckx zelf ook heeft geconstateerd, dat is geenszins het
geval, omdat de meesten, ‘in de overtuiging dat zij aan de gesproken taal genoeg
hadden om een goede keus van woorden te doen en een gezonde, zo niet sierlijke
stijl te schrijven, voortgingen zoals zij begonnen hadden, waarvan het gevolg was
dat zij soms tot het einde van hun loopbaan in hun boosheid volhardden’ (Sleeckx
1982, 145).
Wat Sleeckx voor ogen stond is de meesten kennelijk te ambitieus geweest. Zij
beweerden zelfs ‘dat die gebrekkige taal en stijl in den beginne, ja nog lang daarna
nodig waren, daar hun lezers een keurige, meer Nederlandse vorm minder zouden
verstaan hebben’ (Sleeckx 1982, 145). Hij vindt dat ze groot ongelijk hebben en
betreurt het dat ze niet begrijpen ‘hoe het in hun eigen belang en in dat van hun lezers
hun plicht was allengs hun vorm te verbeteren, om ook allengs een meer beschaafde
taal en stijl in het bereik van die lezers te stellen’ (ib.).
Voor de ontwikkeling van de taalbeheersing in Vlaanderen zou het ongetwijfeld
beter zijn geweest dat niet Conscience zijn volk had leren lezen, maar dat Sleeckx
het had leren schrijven...
Van de bekende discussies tussen o.m. Willems, David, Bormans, Behaegel, De
Foere en Buelens is in Sleeckx mémoires geen echo te vinden, behalve die
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ene keer dat hij de spelling Des Roches ‘ellendig’ noemt (Sleeckx 1982, 160). Wils
(1977, 36) heeft er op gewezen dat Sleeckx' visie samenviel met die van de andere
jongere Antwerpse literatoren. Het is wel duidelijk dat de verhouding tussen Vlaams
en Hollands en de verhouding ‘tussen volkstaal en algemeen beschaafd’, aldus Wils,
voortdurend besproken werd (Wils 1977, 186). Wils noemt dat een onoplosbaar
probleem ‘omdat aan de ene kant de verfransing belette dat er een eigen kultuurtaal
zou ontstaan in België, terwijl de vlaamsgezinden uit een bewustzijn van eigenheid
weigerden de “Hollandse” kultuurtaal over te nemen. Er was in Vlaanderen vóór
1890 bijna geen mens te vinden die Nederlands wilde schrijven of spreken in dezelfde
zin als de Walen Frans schreven en spraken’ (Wils 1977, 186)35. Als oorzaak daarvan
noemt Wils het ontbreken van ‘het bewustzijn van een gemeenschappelijke kultuur’
(ib.). Als we dan ook nog rekening houden met de op religieuze gronden uitgeoefende
censuur blijkt wel binnen welke enge grenzen de literaire taal moest proberen te
gedijen - zelfs dit laatste decennium van de 19e eeuw vond Jan van Nijlen nog in
Gezelle ‘een auteur wiens werk ik zonder enig voorbehoud moest lezen: hij was een
Vlaming en een priester’ (Van Nijlen 1982, 65).
En dan is er natuurlijk ook nog het feit dat Vlaanderen in die tijd nog in de
intellectuele periferie van Frankrijk ligt. Voor schrijvers die uit de bourgeoisie
afkomstig zijn, betekent dat dat het Frans altijd nog een te overwegen alternatief is.
In de figuur van Cyriel Buysse komen alle wegen samen. In zijn ‘jongelingstijd’, zo
heeft Van Deyssel van hem gezegd, kon hij ‘nog niet gewoon goed Hollandsch
schrijven’36. Zijn werk is dan ‘vol van de vreeselijkste

35

36

Berg maakt toch ook melding van ‘weliswaar een minderheid’ van Waalse schrijvers die
voorstander zijn van de opnamen ‘van de Belgische “particularismen” in de [Franse]
standaardtaal. De argumenten die hiervoor aangevoerd werden zijn steeds dezelfde: een
eigenheid affirmeren, zichzelf zijn (“être soi”) door het beklemtonen van het verschil en een
literatuur uitbouwen die zich niet alleen door haar thema's, maar ook door haar vorm duidelijk
van de Franse zou onderscheiden’ (Berg 1990, 162) - m.m. precies wat de (meeste) Vlamingen
dus voorstonden.
Van Deyssel over Buysse in 1895: ‘met een eenvoud die niets klassieks heeft, en zijn
duidelijke vlaamschheid heeft iets gul innemends voor een hollandschen lezer. Het doet zelfs
bijna vergeten uitdrukkingen als ‘Toen het [dorpskind aan] Olga den prachtigen ruiker
toereikte, boog de lieve jonge dame glimlachend-neder’ of over een notaris, vijftigjarige
‘vader van familie’, die aan een vriend een treurige tijding komt melden: ‘Hij was - nog
[geschokt], de goede mensch, hij, steeds zoo opgeruimd en dartel...’ (recensie van Wroeging
in Tweemaandelijksch Tijdschrift 1895, 362-363).
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mistastingen bij de woordkeuze’. Zelf vindt Buysse op dat moment ‘het Vlaamsch
[...] een arme, kleine taal’. En hij is voorts van mening dat ‘een schrijver van talent’
het maar ‘diep kan betreuren dat hij over geen beter voertuig van
gedachten-verspreiding beschikt. Daarom, verre van 't hem euvel te duiden, kan men
niets anders dan hem toejuichen, wanneer hij erin slaagt eene grootere taal machtig
te worden.’ (in De Amsterdammer 17 jan. 1897; hier geciteerd uit Van Elslander
1961, 9-10).
Die ‘grootere taal’ kon wat hem betreft ook het Frans zijn. Voor hem is immers ‘de
mooiste en de beste taal deze waarin dat iets op de gemakkelijkste en de vlugste
wijze door het grootste getal menschen kan begrepen worden.’ (ib. p. 10) Hij heeft
daar flink op zijn donder voor gekregen van Vermeylen: ‘wie er vooral op uit is, om
op de gemakkelijkste en de vlugste wijze door het grootste getal menschen begrepen
te worden, die zal geen één taal voelen, en zal nooit een groot kunstenaar zijn. [...]
Want het komt er weinig op aan, begrippen voor de massa uit te wisselen: het rijk
van de kunst ligt elders, maar kunt gij dat wel begrijpen?’ vraagt Vermeylen hem
dan ook. ‘Gelooft ge niet dat de waarde van een werk aangegeven is door het geld
dat het opbrengt, vermits gij in uw artikel zoo betreurt dat er in Vlaanderen37 geen
centen te verdienen zijn met de kunst?’ (geciteerd uit Musschoot 1982, 247). En ook
de suggestie van het landverraad valt natuurlijk: Vermeylen is van oordeel dat Buysse
‘uit de diepte zijner haachsch-geworden foorneemheid op onzen geheelen strijd
zonder eenig onderscheid schimpt’ (ib.). Buysse ‘spreekt van onze taal, concludeert
Vermeylen, zooals men kwaad spreekt van een vrouw wier gunst men niet kon
winnen. Want, Buysse, gij hebt nooit Vlaamsch geschreven, en fransch waren altijd
de wendigen van uwen stijl.’ (ib.)
Met dit ene voorbeeld van het dilemma van de schrijvende Vlamingen moet hier
worden volstaan. Het is hier niet het moment om honderd jaar taaltobberij te
bespreken, dat is al vaak genoeg gedaan. Het zou me niet verbazen dat er tussen het
nationalisme van toen en het neo-nationalisme van nu niet

37

Dat Buysse geen ongelijk had blijkt uit deze mededeling van Van Isacker: ‘Van de
vijfentwintig werken die Cyriel Buysse in 1911 had geschreven werden amper driehonderd
exemplaren in Vlaanderen verkocht’ (Van Isacker 1978, 149)
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echt grote verschillen bestaan. Ik geef me er ook rekenschap van dat er heel wat
nuancering nodig is.
Want b.v. J. Vuylsteke heeft op het Gentse atheneum van Heremans zeker heel wat
Nederlands geleerd (Verschaeren 1982, 22) en hij is zeker niet de enige geweest.
Het gaat er mij om het klimaat te schetsen waarin literair talent in onze gewesten
moest gedijen. En als ik het geruzie overzie en het eindeloos gekibbel over eigen en
vreemd in samenhang met Hollands, Vlaams en Nederlands - het Frans is als
alternatief inmiddels verdwenen - tot op dit moment, dan verbaas ik me er ontzettend
over dat generatie na generatie literatoren dit beslag op hun tijd en die aanslag op
hun creatieve vermogen blijven verdragen. Het lijkt toch sterk op intellectueel
masochisme. Zeker als dan telkens weer blijkt dat men altijd opnieuw in de door de
voorgangers gelopen circulaire processie terechtkomt. De tragiek lijkt mij te zijn dat
de schrijver ontdekt wat men hem heeft aangedaan als het te laat is. Hij heeft een
moedertaal gekregen waar hij later niet mee mag wat hij zou willen. Want het is voor
een Vlaming zeker net zo goed als voor Max Frisch mogelijk om te kunnen wat hij
zou willen. Maar altijd is er weer de nationale grens die hem op zijn vaderlandse
plicht wijst. (Als Lieve Joris na een aantal jaren verblijf in Nederland in haar
geboortestad met haar moeder in een winkel komt, ziet ze dat haar moeder zich
schaamt: ‘Wat moesten ze in de winkel wel niet denken: madame Joris heeft een
Hollands sprekende dochter’ (Joris 1981, 149). Groter afvalligheid is nauwelijks
voorstelbaar... Lieves moeder moet dan ook tegenover familieleden toegeven dat
haar dochter ‘nogal astrant [is] geworden bij de Hollanders’ (ib.)). Zolang de
gemeenschap het niet eens wordt over haar standaardtaal moeten haar schrijvers
altijd weer dezelfde strijd strijden. Zolang zullen de verhalen van hun leven zich
immers in een taal hebben afgespeeld die niet een dialect is van een taal die je gebruikt
als je gaat schrijven, maar van een taal die je zou moeten gebruiken uit loyaliteit,
onder afwijzing van de taal die je zou kunnen en willen gebruiken, omdat je tot de
beoefenaars van de Nederlandse literatuur wilt behoren.
Als kenmerken van de taalhabitus van perifere schrijvers gelden onzekerheid en
aarzeling, meestal als gevolg van gebrekkig onderwijs in de standaardtaal, en als
bron van tweeërlei vormen van maniërisme. Men kan met de onzekerheid koketteren,
die zelfs cultiveren. Men kan ook hypocriet reageren, wat zich vooral uit in sterk
pessimistische betweterij of in zelfgenoegzame mooischrijverij. Kritiek op dit
maniërisme wordt meestal ervaren als centralistische bemoeizucht zonder begrip
voor de eigenaardigheden van de
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perifere authenticiteit. Men gaat dan woorden en wendingen verdedigen die geen
andere eigenschap hebben dan hun gekunsteldheid - in Vlaanderen zelfs vaak niets
anders dan faux amis, de broertjes van de zo onzuiver geachte Franse leenwoorden!
Nederlandse auteurs uit de perifere gewesten verschillen slechts in één opzicht van
de Vlamingen: de mogelijkheid dat ze in de Franse periferie terechtkomen is er voor
hen niet. Als ze tot een eigen, kleinere cultuur willen behoren kan dat ook: er is ook
een welvarende streekliteratuur. Als ze tot de Nederlandse literatuur willen
doordringen staan ze voor precies dezelfde moeilijkheden - het parallellisme met de
gemenebestschrijvers is zonder meer duidelijk - en dat geldt ook voor Friezen en
buitenlanders.
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‘Met nieuwe Nederduytsche dichten, synde van anderen sin,
vertoont’.
Jacob van Zevecote en de Emblemata van Florentius Schoonhoven
Karel Porteman, lid van de Academie
In 1626 publiceerden de Elzeviers te Leiden een tweede uitgave van Florentius
Schoonhovens Emblemata1. Na de dood van de drukker Andries Burier, die het boek
in 1618 te Gouda voor het eerst had uitgegeven, waren hun immers de koperplaten
van de emblemen in handen gekomen. Zij lieten het nieuw verworven materiaal
meteen dubbel renderen. Ze verzochten de Neolatijnse poëet Jacob van Zevecote,
die toen ook al zijn sporen als Nederlands dichter had verdiend, de embleemplaten
te voorzien van verzen in de volkstaal. Naar zonder enige externe bewijsvoering
wordt beweerd, zou de geleerde Zevecote, die op het punt stond benoemd te worden
als hoogleraar in de Latijnse welsprekendheid en de geschiedenis aan de hogeschool
van Harderwijk, de opdracht hebben aanvaard omdat hij op deze wijze de kans zag
zijn in zijn ogen miskende Nederlandse lyriek gedrukt te krijgen2. De in 1626
verschenen Sinnebeelden bevatten inderdaad nog een afdeling andere poëzie van
Zevecote. Schoonhovens prozacommentaren blijven onvertaald. Zelf laat de dichter
aan zijn lezers weten dat zijn embleemgedichten bij de oude platen nieuw zijn en
andere betekenissen bieden (‘synde van anderen sin’). Die ‘andere zin’ wordt kennelijk
wat overdreven: ongeveer dertig van Zevecotes tweeënzeventig embleemgedichten
hebben dezelfde of een zeer gelijkaardige strekking als die van Schoonhoven3. De
bundel kende nog een Amsterdamse herdruk in 1638 bij J. Janssonius4. Van dit
relatieve

1
2
3
4

Landwehr (1988), nr. 728. Over Schoonhovens leven en dichterschap: Enenkel (1999 a) en
(1999 b).
Dambre (1939), 24-26.
De emblemata 3, 9, 11, 12, 15, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 33, 34, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 50,
53, 60, 61, 62, 64, 65, 67, 70, 72.
Ook in dit geval speelde wellicht het dubbel rendement van de koperplaten mee. In 1635
had Janssonius immers de derde druk van Schoonhovens Emblemata bezorgd. Dit huis had
blijkbaar wat de emblemataliteratuur betreft een exclusieve voorliefde voor bundels met een
politieke, staatkundige strekking. In 1635 bracht Janssonius eveneens de Emblemata Politica
van Marcus Zuerius Boxhorn uit (2e ed.: 1651), in 1632 al voorafgegaan door de gelijknamige
bundel van Justus Reifenberg, verzameling waarvan Boxhorn overigens de platen gebruikte.
In 1659 en 1664 volgden nog twee Spaanse edities van Diego de Saavreda's welbekende
Idea. Van de Latijnse versie die te Amsterdam bij J. van Meurs was verschenen (1651),
bestaan ook exemplaren met het adres van J. Janssonius. Over het genre: Grootes (1986).
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succes valt vandaag nog weinig waar te nemen. Ook materiëel niet. Van elk van de
beide Zevecote-drukken bestaat er naar mijn weten slechts één exemplaar5. De eerste
uitgave bevindt zich in een brandkast van de Elsevier Publishing Company, de tweede
in de Gentse universiteitsbibliotheek.
Schoonhovens Emblemata... partim moralia, partim etiam civilia (geschreven tijdens
zijn Leidse studietijd in 1613-1614 en na veel aandringen van de auteur gepubliceerd
in Gouda 1618, met herdrukken in 1626, 1635 en 1648) zijn vandaag veel beter
bekend, mede omdat ze in het Handbuch van Henkel en Schöne staan opgenomen
en er een facsimile van voorhanden is in Olms' Emblematisches Cabinet (1975)6.
Maar ook historisch heeft de bundel een grote rol gespeeld, onder meer in het
onderwijs. Op het Leuvense embleemcongres van 1996 is Karl Enenkel grondig op
de inhoud en de strekking van Schoonhovens emblemata en hun commentaren
ingegaan. Die staan zowel in de politieke als morele emblemen zeer duidelijk in het
teken van het tolerante humanisme zoals dat in het Neostoïcisme en de politieke
theorieën van Lipsius aan het woord was gekomen. Schoonhovens Leidse mentor,
de hoogleraar Dominicus Baudius heeft in deze intellectuele en zedelijke oriëntering
een groot aandeel gehad. Bijzonder interessant zijn Enenkels beschouwingen over
de emblemata politica die vaak functioneren als kleine vorstenspiegels en in enkele
gevallen overduidelijk met de toenmalige politiek-religieuze spanningen in de
Republiek zijn gelieerd. Schoonhoven koppelt de burgeroorlog herhaaldelijk aan de
grenzeloze ambities van verdelingzaaiende theologen, zoals ook Baudius dat in zijn
Civilis et moralis sapientiae monita (1611) had gedaan, een werkstuk waarin Lipsius'
Politica tot leerdicht zijn verwerkt. Kortom Schoonhovens emblemata getuigen van
een geleerde, moraalfilosofische genre-opvatting waaraan een zekere gestrengheid
niet vreemd is. De weliswaar elegante en fraaie emblemata amatoria van Heinsius

5
6

Voor een zeventiende-eeuws Hollands embleemboek is dat ongewoon.
Henkel-Schöne, LIII; alleen het in dit artikel besproken emblema XX is niet opgenomen.
Voor de facsimile: Schoonhovius (1618).
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en Grotius (opus lepidum et venustum) worden in de opdracht aan het Goudse
stadsbestuur als iuvenilia beleefd aan de vergetelheid aanbevolen. Schoonhoven
behandelt de liefde alleen occasioneel als een in de hand te houden passie7. Over de
genese van de weinig aantrekkelijke platen is weinig bekend: ze worden traditioneel
aan Crispijn de Passe II toegeschreven. Volgens recent onderzoek evenwel ten
onrechte8.
In wat volgt neem ik mij voor Zevecotes Sinnebeelden met Schoonhovens bundel te
vergelijken. De zinvolheid van zo'n vergelijking neemt zeker niet af als we vaststellen
dat Zevecotes intellectueel profiel in menig opzicht met dat van Schoonhoven
overeenkomt: ook hij is in weerwil van zijn zo verschillende biografie een Neolatijnse
poeta doctus met belangrijke Leidse connecties9. Wie in deze positie een bundel uit
de academische high culture naar het circuit van de volkstalige literatuur overhevelt,
zal daarbij waarschijnlijk bewust tegemoetkomen aan verwachtingspatronen van de
toen al zeer florerende en in zekere zin ‘eigenzinnige’ Nederlandstalige emblematiek.
Zevecotes bewerking kan op deze wijze relevante literairhistorische signalen
uitzenden.
Het is bij dit alles ook nodig Jacob van Zevecotes bijzondere literaire carrière scherp
in het oog te houden10. Hij stamt uit een katholiek Gents patriciërsgezin dat verwant
was met de eveneens uit Gent afkomstige Leidse literairacademische coryfee Daniël
Heinsius. Toen deze tijdens het Bestand in 1612 zijn familie in Vlaanderen kwam
bezoeken, liet hij op de jonge literair geïnteresseerde Zevecote een zeer diepe indruk
na. Die wou meteen met grote dichterlijke ambities naar Leiden gaan studeren, maar
zijn vader had andere ideeën. Jacob werd student in de rechten te Leuven, waar hij
als ‘poeta laureatus’ snel faam verwierf als Latijns dichter; de jurist ging ook
‘moderne’, overwegend amoureuze Nederlandse poëzie schrijven. In de lente 1616
volgden een Italiëreis en contacten met de Romeinse Neolatijnse fine fleur11. Terug
thuis trad hij haast meteen binnen bij de Augustijnen, bij wie hij college had gelopen.
Zijn Latijnse literaire ambities kan hij daar als retoricaleraar in

7
8
9
10
11

Enenkel (1999 a), 178-179.
Visser (1999), 152-153. Embleemplaat XXXVIII draagt een ander, tot nog toe niet
geïdentificeerd monogram.
Over Zevecote als Neolatijns dichter zie vooral IJsewijn (1973), 256-264.
Naast IJsewijn (1973) is voor Zevecotes Nederlandse poëzie nog steeds Dambre (1939) van
belang. Deze studie is evenwel bijwijlen sterk psychologiserend. Zie ook Dambre (1970).
Onder meer met Maffeo Barberini, in 1623 verkozen tot paus Urbanus VIII. Cf. IJsewijn
(1981), 95.
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Gent en Brussel waarmaken: van drie tragedies en de verzamelde Poemata verschijnen
verscheidene drukken. Maar dan neemt zijn loopbaan een zeer verrassende wending:
Zevecote loopt over naar het calvinistische kamp en wijkt uit naar Leiden, waar hij
zich in 1624 vestigt en onder de bescherming van Heinsius stelt12. Hij publiceert een
Nederlandse versvertaling van diens De contemptu mortis (1625)13, herwerkt en
zuivert (d.w.z. ‘ontroomst’) de Poemata (1625)14 en schrijft een Nederlandse tragedie
over het beleg van Leiden15. Dat is de situatie als de Eleviers bij hem komen
aankloppen met de platen van Schoonhovens Emblemata. Ik bleef daar even bij
stilstaan omdat een aantal aspecten van dit nogal bewogen dichtersleven voor een
correcte inschatting van de Sinnebeelden-bewerking van belang zijn. De grondtonen
van Zevecotes oeuvre zijn tot dan toe een waarlijk niet geringe ambitie, gepaard aan
een constant gevoel van onvoldaanheid en gebrek aan erkenning; vervolgens een
mateloze bewondering voor Heinsius die tot uitdrukking komt in de wijze waarop
hij zijn beroemde ‘neef’ navolgt en prijst in lofdichten waarvan de toon zelfs de op
dit gebied meest geharde renaissancevorser zal verbazen16.
De Sinnebeelden van 1626 zijn in de geest van deze verering opgedragen aan
Mevrouw Heinsius, Ermgardis Rutgers, die hij als een godin begroet omdat zij met
‘Phoebus’ Heinsius is getrouwd:
Godin, want sulcken naem is u met recht gebleven
Van als ghy hebt u trouw aen Phoebus self gegeven,
Aen Phoebus wiens verstant, dat boven ander rijt,
U op zijn wiecken voert, en van de doot bevrijt17.

12

13
14
15

16
17

IJsewijn (1981), 95-96 denkt hierbij aan verbittering vanwege een gemiste ‘Romeinse’
carrière als Neolatinist, waarop Zevecote, zeker na de verkiezing van de letterlievende
Barberini, zijn hoop had gesteld.
Zie: Sacré (1988), die herhaaldelijk Zevecotes Nederlandse tekst aanhaalt. Deze is uitgegeven
door Blommaert (1840).
IJsewijn (1973) geeft de beste bibliografie, 264-268. Vgl. Dambre (1939), 43-45.
Belegh van Leyden:, zie: Meeus (1983), nr. 294. In 1630 volgde te Harderwijk het Ontset
van Leyden, zie: Meeus (1983), nr. 295. Ook Meijer-Drees (1992), 171. Beide stukken zijn
uitgegeven door Blommaert (1840).
Deze aspecten komen sterk naar voren in Dambre (1939), die de gedichten voor Heinsius
uitgeeft.
Tekst in Dambre (1939), 63-64. In de tweede editie (1638) is deze dedicatie, na de dood van
Rutgers in 1635, vervangen door een opdracht in proza aan Agnes de Byler, echtgenote van
Zevecotes weldoener Adriaen Ploos van Amstel.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde. Jaargang 2000

85
Over de emblemata wordt niet gesproken, wel over zijn al te vaak misprezen werken,
wat de indruk bevestigt dat het Zevecote met deze uitgave vooral om zijn andere
Nederlandse gedichten was te doen.
De titelprent doet deze indruk geenszins teniet. Zij vertoont ten opzichte van die van
Schoonhovens bundel een opmerkelijk verschil. Waar bij deze laatste Pax tegenover
Hercules staat, zoals de neostoïcijnse wijze tegenover de burgeroorlog en op deze
manier de politieke draagwijdte van de emblemata wordt vertolkt, verschijnen bij
Zevecote in dezelfde positie Apollo en Minerva. Dit duo drukt, overigens traditioneel,
meer algemeen dichterlijke aspiraties uit (Afbeelding 1 en 2)18. In de gedichten worden
beide goden overigens respectievelijk met Heinsius en Anna Roemer Visscher
verbonden. M.a.w.: Zevecote joins the club van de Nederlandse dichters.
Formeel volgt de dichter voor zijn bijschriften het model van Heinsius' Emblemata
amatoria, dat overigens ook in Cats' zeer trendsettende Sinne- en minnebeelden
(vanaf 1618) en in Johan de Brunes Emblemata of Sinne-werck (1624) was
overgenomen: acht alexandrijnen met afwisselend vrouwelijke en mannelijke
rijmparen. De altijd Nederlandse motti giet hij in een spreukmatige achtsyllabische
regel met cesuur in het midden en binnenrijm, een formule die, zij het minder
consequent, ook De Brune hanteerde.
Maar interessanter dan Zevecotes zorg om het tekstwerk van elk zinnebeeld formeel
beter te harmoniseren dan zijn voorgangers, is de inhoudelijke vergelijking. Tegenover
die van Schoonhoven vertonen zijn zingevingen een aantal significante verschillen
die naar mijn gevoel zowel met eigen opties hebben te maken als met
verwachtingspatronen die zich onder druk van Cats' toen reeds achtmaal herdrukte
Silenus Alcibiadis sive Proteus (of de Sinne- en minnebeelden) aandienden19.
Een zeer opvallende tendens is de frequente vervanging van Schoonhovens geleerde
Lipsiaanse emblemata politica door eenvoudige moralia. Dat geldt voor de
zinnebeelden die over de burgeroorlog gaan - de situatie is in 1626 inderdaad
veranderd -, maar vaak ook voor de nummers die Enenkel terecht kleine
vorstenspiegels heeft genoemd. Ik beperk mij tot enkele voorbeelden.

18
19

Over het titelblad van Schoonhovens Emblemata, zie Enenkel (1999 a), 179-180. Voor
variaties op hetzelfde thema, zie: Harms (1982), 15*-16*.
Vgl. de verrassende bibliografie in Luijten (1996), dl.III, 3-58.
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Afb. 1. Titelblad van Schoonhovius' Emblemata, 1618 (Foto: Bibl. Letteren, K.U. Leuven).
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Afb. 2. Titelblad van Zevecotes Emblemata, 1626 (Naar Dambre, 1939).

De afbeelding van twee tegenover elkaar staande legers die bij Schoonhoven diegenen
beoogt die bij de burgeroorlog baat hebben (In publico malo foelices) (embl. 4), voert
Zevecote tot een waarschuwing tegen vriendentwisten over materiële dingen: Gekijf
om goet, geen goed en doet (embl. 5). Er is een overstap van het politieke naar het
privédomein. De kraanvogel, bij Schoonhoven traditioneel de typus regis (embl. 22),
is voor Zevecote even traditioneel een beeld van de morele waakzaamheid (embl.
10). De voorstelling van een amputatie als beeld van de verwijdering van de schenners
van de staat (embl. 66) functioneert in de Nederlandse bundel als een aanmaning om
zich van slechte vrienden te ontdoen (embl. 63). Verwijst voor Schoonhovius de
cycloop Polyphemos, die blindelings met zijn knuppel in het rond slaat (embl. 71)
naar de vorst die wijsheid mist en een pest is voor zijn rijk (Pestis regni Rex sine
prudentia), - een duidelijke emblematisering van Lipsius' Politica III,120 -, voor
Zevecote is de man met de knuppel en de kudde op de hoge rots een Zwitserse
veehoeder voor wie geen moeite te veel is en die zo de onafgebroken intellectuele
inspanningen representeert:

20

Enenkel (1999 a), 183.
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Die in het Switserland sijn koeyen ofte schapen
Leyt op den hoogen berg om haren kost te rapen,
Al valt den weg hem swaer als hy moet klemmen op,
Hy rust hem met gemack gekomen op den top.
Ten is geen kleyne moeyt de dagen en de nachten,
De boecken te doorsien, naer wetenschap te trachten,
Maer die tot op den kop van Phoebi berg geraeckt
Een sonderlinge vreugt, een groote ruste smaeckt. (embl. 69) (afbeelding 3).

Afb. 3. Schoonhoven, embl. LXXI (Foto: Bibl. Letteren, K.U. Leuven)

De alp staat voor Apollo's kunstberg. Een sterk voorbeeld biedt de pictura die een
man toont met zijn schaduw voor zich en een andere met zijn schaduw in de rug.
Voor Schoonhovius een beeld van de Ambitiosi die zoals de Romeinse Gracchi
burgeroorlogen veroorzaken: de roem slaat op de vlucht voor de eerzuchtigen en
volgt de nederigen (embl. 6) (afbeelding 4). In weerwil van Schoonhovens
geringschatting van het genre, vormt Zevecote dit
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embleem om tot een liefdesembleem met een puur Heinsiaanse pointe, waarin het
gebruik van de naam Thaumantis direct naar zijn achteraan in de bundel opgenomen
amoureuze Thaumantisgedichten verwijst:

Afb. 4. Schoonhoven, embl. VI (Foto: Bibl. Letteren, K.U. Leuven)
Ick was eens gans verlieft, ick sou Thaumantis minnen;
Ick ginck die meyt besien, men liet my niet eens binnen;
Ick keerde wederom met dat zyt wiert gewaer;
Zy ded' haer deurken op, zy quam my volgen naer.
O ongetrouwe min hoe vremt syn al uw' wercken
Die wy noch dag voor dag in alle plaetsen mercken!
Gelijck een schadu doet speelt gy met ons de klucht,
Die vlucht die wert gevolgt, die volgt die wert gevlucht (embl. 13).

Dit voorbeeld brengt ons meteen tot een tweede kenmerk van Zevecotes bundel. Van
de emblemata van Schoonhoven, waarvan er slechts drie de liefde behandelen, zijn
er door de Gentenaar veertien tot waarschuwende
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minnebeelden omgewerkt. Twaalf ervan vormen zelfs een reeks (nrs. 13-24). Maar
nog meer dan het fenomeen van de thematische herschikking, waarop ik in dit bestek
niet inga, is de absoluut Catsiaanse teneur en stijl van deze emblemen relevant. Cats'
innovatie om de epigrammen tot situatieschetsen of anekdotes te concretiseren en
ze te bevolken met personages die goed Hollandse of zelfs ‘komische’ eigennamen
dragen, volgt Zevecote gretig na21. Klaasje, Krispijn, Els, Hans, Ioos, Christiaan,
Louis en Pepijn verlevendigen niet alleen de zedenlessen, maar ook wàt ze vertolken
sluit vaak zeer nauw aan bij het Catsiaanse waardensysteem: het goed afgewogen
huwelijk, de afkeer van sexuele losbandigheid, de maatschappelijke bedachtzaamheid.
Uiteraard veronderstellen zulke aanpassingen aan het discours van de volkstalige
emblematiek een vrije omgang met Schoonhovens materiaal: niet alleen nieuwe
zingevingen - de in het genre zeer gesmaakte inventieve variatio -, maar uitzonderlijk
zelfs andere interpretaties van de voorstellingen zelf. De emblematicus duidt niet
alleen een afbeelding anders, maar ziet soms iets anders afgebeeld. Voorbeelden van
emblematische variatio zijn Zevecotes interpretatie van het vette zwijn niet als
embleem van de hebzucht en gierigheid, maar van de ‘vuyle min’ (embl. 8); Narcissus
is voor hem niet de eigenliefde, maar de man die te laat trouwt (embl. 20). Doet een
kot waarop de zon schijnt, Schoonhoven denken aan het loze gepoch met titels (embl.
20), Zevecote keert de les om: de zon die zo'n vuile hut beschijnt, wordt door haar
object niet aangetast zoals de wijze man die, veracht in onbeschaafde landen,
uiteindelijk niet door zijn omgeving wordt aangetast (embl.35). Of in dit embleem
frustraties hoorbaar zijn over Zevecotes Zuid-Nederlandse tijd, blijft uiteraard een
gissing:
Men siet nog dag voor dag dat hemelsche verstanden
Sich houden menichmael in onbeleefde landen.
Al sijn zy daer veracht, gesteken in den hoeck,
Haer deugt en haer verdienst die blijven even kloeck22.

Andere variaties zijn overigens ondubbelzinnig referentiëel. Schoonhovens alchemist
- goud is als rook (embl. 48) - wordt omgeduid tot de Spanjaard die in 1622 na veel
inspanning en verkwisting de belegering van Bergen op Zoom moet opgeven.
Woordspelend luidt het: ‘Maraen hadd' al gemist’:

21
22

Vergelijk de emblemen 16, 22, 26, 29, 37, 40, 52, 55, 56, 59, 65, 71.
Of in het spoor van de door IJsewijn gesignaleerde Romeinse ambities, Zie noot 12.
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Den Spaignaert dochte lest te krijgen in zijn netten
Het vry-gevochten land, ginck Bergen nau besetten,
Maer alser eenen hoop van schatten was verquist,
Wiert Bergen weer ontset, Maraen had' algemist (embl. 48).

Met Catsiaanse zedenlessen hebben deze versjes niets meer te maken. Wenkte hier
de vaderlandse poëzie van de grote ‘neef’ uit Leiden? Curieus in dit opzicht is
eveneens Zevecotes embleem 27. De arend die een schildpad wil breken door ze op
een rots te laten vallen en daarbij met noodlottige gevolgen de kaalkop van Aeschylos
voor een rots neemt, is voor Schoonhoven (embl. 9) uiteraard een embleem van het
verborgen lot23. Zevecote creëert hier, tegen zijn gewone doen in, waarempel een
vorstenspiegel: wat helpen de vorst oude en kale raadsheren als die niet sterk en
standvastig zijn. Dat is emblematisch kunst- en vliegwerk dat misschien, zeer
misschien, prinsgezind de figuur en het lot van Oldenbarneveldt viseert. Het gaat
een ander vaderlands zinnebeeld vooraf: dat van de afgeranselde kat die zich met de
moed der wanhoop van haar belagers bevrijdt. Voor Schoonhoven en Zevecote is
het vertwijfelde diertje het embleem van de standvastige vrijheidszucht tegen de
bloeddorstige Spanjaard (embl. 10, embl. 28). Soms ook gaat de Nederlandse dichter
andere elementen uit de prent emblematiseren dan zijn voorganger of ziet hij op de
pictura iets anders afgebeeld. In het hier besproken embleem over de Zwitserse herder
geschiedde zulks waarschijnlijk bij wijze van correctie. In de pictura heeft
Schoonhovens cycloop duidelijk twee ogen. Een fout van de illustrator (afbeelding
3)? Twee reizigers - de ene volgt zijn korte schaduw, de andere wordt door zijn lange
schaduw gevolgd - herinneren Schoonhoven aan de roem die na het leven toeneemt
(embl. 33). Zevecote concentreert zich alleen op de manier waarop de reizigers hun
bagage dragen. De ene neemt ze op de rug, de andere draagt ze aan de arm (embl.
44). De man die zijn pak midden op de rug draagt, symboliseert de wijze die zijn lot
torst met geduld (Met middelmaet te vreen). De andere heeft pijn, met sorgen... en
gierigheyt gelaen.
Het gaat hier minder om een verwijdering van een betekenis, dan om een andere,
creatieve kijk op de prent. Faam en eer spelen immers in Zevecotes didaxis een
voorname rol. Heel bewust lijkt zijn keuze voor emblemen die de wereld van de
studie, de wetenschap en de poëzie bestrijken. Daarvoor moet

23

Voor de klassieke bronnen van dit bekend exemplum van het ‘inevitabile fatum’, zie
Henkel-Schöne, 1165.
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hij soms sterk van zijn voorbeeld afwijken. Ik zie hierin een aanduiding dat hij met
dit soort zinnebeelden - een negental - de lerende jeugd viseerde en aanmoedigde,
zoals zijn minnebeelden op dezelfde groep een ontradend effect moesten hebben24.
Opvallend is hoe de motieven van de uitblijvende faam, het gebrek aan erkenning
en de nijd, die in de andere poëmata zo uitdrukkelijk aanwezig zijn, ook hier niet
ontbreken. De pelikaan die in zijn brandend nest springt om zijn jongen te redden,
is bij Zevecote niet de Amor filiorum (Schoonhoven, embl. 50), maar staat voor de
idee om liever dan voor jezelf voor je eer te zorgen, want:
De fame die ons prijst, de boecken die wy schrijven
Sijn kinders die naer ons in dese werrelt blijven (embl. 51).

De berin die haar jong likt, vertolkt in de Neolatijnse bundel traditioneel de zorg die
de ouders voor de geestelijke opvoeding van hun kinderen moeten opbrengen (embl.
72). Zevecote spreekt ene Pipijn aan om zijn boeken geleerd en dus vatbaar voor
faam te maken (embl.71). De ooievaar die de slang bestrijdt is voor Schoonhoven
het neostoïcijnse gevecht van de rede met de hartstochten (embl. 25). Voor Zevecote
is de winnende tongloze vogel een beloftevol emblema ex natura dat aantoont dat
de vernuftige poëten de verachters van de dichtkunst zullen verstommen. Haat en
afgunst verliezen het altijd tegen de dichterseer:
Gaet sotjes, gaet, veracht de aerdige Poëten,
Gy sult oock sonder tong' van haer sijn neer gesmeten (embl.38).

Of zulke vaak kronkelige zingevingen Zevecotes faam als emblematicus hebben
gediend, durf ik betwijfelen. Toch zijn de Emblemata ofte Sinnebeelden historisch
interessant. Enerzijds illustreert de bundel duidelijk hoe dominant, zowel formeel
als inhoudelijk, het Catsiaanse embleemmodel al in 1626 was geworden. Anderzijds
dienen de Sinnebeelden toegevoegd aan het merkwaardige corpus van volkstalige
literatuur dat zich rond de Academia Lugdunensis heeft ontwikkeld. Ze zijn
georiënteerd op een jeugdig, studerend (Leids en Harderwijks) publiek, dat evenwel
volgens het specifieke discours van de Nederlandstalige emblematiek wordt benaderd.
De Heinsiaanse setting is tenslotte maar één aspect van de vele manieren waarop de
bundel met de eigen geschiedenis van de dichter lijkt te zijn verbonden.

24

Emblemata 36, 38, 46, 51, 54, 57, 65, 69, 71.
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Vondels vermakelijke Leeuwendalers
(1648-1998)*
K. Porteman, lid van de Academie
Naar aanleiding van de driehonderdvijftigste verjaardag van het Nederlandse
vredesjaar heeft de Academie met een historische lezing en een concert op 28 october
1998 plechtig Münster herdacht. In het verlengde daarvan en uitgaand van het feit
dat ons genootschap in de eerste plaats een taal- en letterkundige bestaansreden heeft,
wil ik nog even aandacht vragen voor een van de meest intrigerende literaire teksten
die de vredessluiting van 1648 heeft voortgebracht: de Leeuwendalers van Joost van
den Vondel. Helemaal vergeten bleef het spel niet. Het werd, naar ik hoorde, zij het
dan in een zeer vrije bewerking, onlangs weer in Nederland opgevoerd. In het op het
herdenkingsjaar preluderend multidisciplinair congres dat in 1996 in Nijmegen werd
gehouden, kreeg het eveneens enige wetenschappelijke aandacht, maar dan als één
van de vele teksten die door vele dichters aan de vredesaccoorden werden gewijd.
Die benadering was verfrissend.
Omtrent de ontstaansdatum van het spel rijzen enkele vragen. De drukdatum zou
1647 zijn, maar in veel exemplaren - in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam
negen van de dertien - is de punt na het in Romeinse cijfers geschreven jaartal
(MDCXLVII.) contemporain overstempeld met een I. Dat lijkt op een herstel: niet
1647 maar 1648. Of moet dat betekenen dat het spel, toch in 1647 gedrukt, pas in
het vredesjaar op de markt werd gebracht? Dat zou een vreemde gang van zaken
zijn. Volgens vrijwel iedereen is het stuk in elk geval in 1647 geschreven. De
voorlopige voorwaarden van de vrede waren immers reeds in december 1646
aangenomen, één maand nadat Frederik Hendrik - n.b. de pacifist Vrerick in het spel!
- van zijn laatste veldtocht tegen Antwerpen in 's-Gravenhage terug was gekeerd.
Het script moet dan ten vroegste na Frederiks overlijden op 11 maart 1647 naar de
drukker zijn gegaan, daar de dichter het in de opdracht aan Ambassadeur Le Blon
over de laatste adem van de prins heeft. Maar Geeraart Brandt, die zelf zeer nauw
bij de vieringen van 1648 was betrokken, situeert in zijn Leven van Joost van den
Vondel het ontstaan van Leeuwendalers in het vredesjaar.

*

Tekst van een herdenkingslezing gehouden in de Academie op 18 november 1998
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Vondels andere vredesgedichten verschenen eveneens pas in 1648, al waren ze het
jaar tevoren geschreven, zoals De getemde Mars van augustus 1647, een pleidooi
voor een algemene Europese vrede in het kielzog van de Spaans-Nederlandse
accoorden. Wat er ook van zij, Leeuwendalers ging in première op 7 mei 1648, één
maand voor de officiële Amsterdamse vredesfeesten (5 juni 1648). Deze laatste
vonden plaats op de Dam, waar op drie scènes talrijke ‘tableaux vivants’ werden
vertoond. Bij deze officiële spektakels werd Vondel niet betrokken. Zij waren het
werk van Coster en een paar ambitieuze naar maatschappelijke erkenning zoekende
auteurs van de nieuwe lichting: Jan Vos en Geeraart Brandt. Beide laatsten schreven
daarenboven elk een zeer lang gedicht in epische stijl op de vrede. Brandt laat daarbij
in een commentaar horen dat de poëzie, nu Hooft zopas was gestorven, nood had
aan nieuw bloed, zeker nu de grote Vondel door ‘het veranderen van Godsdienst en
't aanhangen der Roomsche zeden (...) zijn gedichten by de gemeenten onaangenaam
maakte’. Inderdaad nog recent had Vondel naar aanleiding van zijn Mary Stuart
(1646) een flinke boete opgelopen - deze werd met veel zin voor opportuniteit door
zijn drukker betaald - en in het geheugen van velen spookten nog de tegendraadse
publicaties van Grotius Testament - Grotius als cryptokatholiek! - en de Roomse
Altaer-geheimenissen, beide uit 1645. Het lijkt derhalve weinig waarschijnlijk dat
Leeuwendalers het resultaat is van een officiële opdracht. Daar zijn geen indicaties
voor. Vondel zelf laat daarover niets blijken. Evenmin Brandt. Ook in de Olyfkrans
der Vreede, de bundel uit 1649 die nog eens alle Amsterdamse poëzie verzamelt die
naar aanleiding van Munster was geschreven, valt daar niets over te vernemen. Vondel
neemt overigens in deze bundel wél een prominente plaats in, met voorop de
Leeuwendalers. Maar Olyf-krans is al een terugblik. Vondels reputatie was blijkbaar
hersteld. Mede dank zij Leeuwendalers?
Conclusie: Leeuwendalers maakt deel uit van een veel groter Amsterdams literair
herdenkingscorpus. Er zijn geen redenen om Vondels spel binnen dat corpus een
dominante of officiële functie toe te kennen. Evenmin mag men het van dat corpus
losweken door er een bijzonder belijdenisstatuut aan te verlenen, bijvoorbeeld dat
van een katholiek die onder de mom van een allegorie tegelijk met de vrede en het
Zuiden sympathiseerde, onbegrip vertoonde voor de Nederlandse opstand of anti dit
of dat was. Zulke verhalen zijn tot in den treure uitgeprobeerd, ook lang na het
negentiende-eeuwse ideologisch gekibbel over Vondel. Zelfs met de Belgische
annexatiepolitiek van na de Eerste Wereldoorlog werd Leeuwendalers in verband
gebracht. Negatief vonden die benaderingen hun scherpste vorm bij de
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Amsterdamse literatuurhistoricus J. Prinsen, die in de NRC van 20 december 1930
verkondigde dat dichter in dit spel ‘zijn sympathie voor de Spaansche tyrannen
nauwelijks verbergt’. Gunstiger maar evenmin overtuigende interpretaties in deze
trant leest men bij de zich rond Vondel scharende katholieke emancipatoren of in
Groot-Nederlandse verzuchtingen als Verweys vers Vondel herdacht. Anton van
Duinkerken citeert het in zijn nog steeds gezaghebbende uitgave van het spel, in
1948 gepubliceerd naar aanleiding van de vorige herdenking:

Hem dreef van de aanvang
In gullere stroom 't zuid-nederlandse bloed
Door hart en aders, brabants was zijn woord,
Maar dat getucht werd door die prachtige geest
Die in het Noorden alle vezels spande.
Heerlijk dat huwlijk van een noord- en zuidNederlands Volk. In hem gebeurde 't. Hij,
Voorbeschikt zanger van de Leeuwendalers,
Waar Adelaart en Hageroos gepaard,
Het rijk van Groote Vreêrik en het rijk
Van Landskroon voor altijd verenigd waren,
Hij was door taal, door kunst, door alles wat
Hij dichtte en maakte, niet een hollands dichter,
Maar dichter van heel 't nederduitse Volk,
Dat staatwijs niet bestond. Staatkunst verscheurde
Wat door de gunst van god en tijd in Vondels
Dichtkunst ontlook: de eenheid van Noord en Zuid.

Vondel wordt hier veel toegedicht. Wat hij met zijn Leeuwendalers ambieerde, was
de viering van de vrede, niet meer en ook niet minder. De vrede van de Amsterdamse
regenten ten gunste waarvan hij al zo lang zijn stadgenoten had geopiniëerd. Literair
koos hij daarbij voor de onschuldige pastorale: de verbeelding van Arcadia. In zoveel
publieke gelegenheidspoëzie bood dat genre dé voor de hand liggende ruimte voor
de harmonieuze en blijde vooruitzichten. Denken we maar aan de Antwerpse
contrafacten op de Balletten van de Italiaanse componist Giovanni Giacomo Gastoldi
(Antwerpen: Phalesius, 1649), die we vorige maand in deze zaal hebben horen
klinken. ‘Laet nu de schaepkens weyden’ luidt het in het Nederlands van ene Vanden
Bossche in 't veldt:
Want nu sijn alle velden door vrede vol van welden
(...)
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Den tijmmoes inde heyden maeckt alle schaepkens mal,
En doen de geyle bocken tuymelen ende tocken.
Den peys sal alle herders maecken bly, door kaes, door wol' en lammer woeckery.

Deze optie lijkt niet meteen op Vondels gewone doen. Veeleer zou men van hem het
hoge discours verwachten dat de officiële herdenkers op de Dam in hun tableaus
zichtbaar maakten: de historische parallellen tussen de voorbije vrijheidsstrijd en de
mythologie of de klassieke geschiedenis (bij Coster), de overeenkomsten met de
eigen Bataafse voorouders (bij Brandt), of de weidse allegorische taferelen met een
Europees perspectief (bij Vos). Neen, Vondel kiest voor een wat hij zelf noemt
‘vermakelijke’ viering in pastorale stjl. De literatuurgeschiedenis laat graag horen
dat deze keuze het gevolg was van de wat ongelukkige ideologische situatie waarin
hij zich als combattieve katholiek had gemaneuvreerd. Hij mocht geen aanstoot
geven. Het low profile van de prudentia dus. En inderdaad: in de amusante
dichtersproloog, een speeltekst, doet de anders zo ernstige dramaschrijver zijn uiterste
best om de eigen toon en de vermakelijkheid van zijn Lantspel toe te lichten. Daarbij
wil hij de referentiële uitzichten van het spel duchtig inperken. In de opdracht aan
Le Blon luidt het:
De Voorredenaer (de proloogspeler dus) zal het wit van dit werck ontvouwen. Wie
hier te diep in verzinckt, en neuswijs, in alle personaedjen vaerzen en woorden,
geheimenissen zoeckt, zalze'r niet visschen. Wy hebben slechts eenige verwen en
geuren, die ons voornemen dienen konden, uitgezocht, en onder een gemengt, en het
beloop van oorloge en vredehandel aldus in het klein ten ruighsten ontworpen, om
alle hatelijckheit te schuwen.
Ongetwijfeld een wijze opzet, gezien Vondels wat getaande populariteit. Maar
evenzeer getuigen deze woorden van de anders zo vrijzegse dichter van een goed
inzicht in de manier waarop de pastoraal-bucolische genres al sinds Vergilius zo
graag tegelijk de werkelijkheid oproepen en camoufleren. Dat gebeurt niet met de
innerlijke logica van de allegorie, maar via de veel minder coherente en nauwsluitende
verwijstrant van zinspelingen, losse herkenningsmomenten, waarbij de eigen dynamiek
van het verhaal en niet een dicterende historische werkelijkheid steeds weer de
overhand neemt. Zij die Leeuwendalers als een verhuld politiek of confessioneel
toneelstuk hebben beschouwd, deden de dichter onrecht aan. Gedeeltelijk heeft deze
echter zelf daartoe wat aanleiding gegeven door aan het eind van de speelse proloog
de namen van de personages die het spel uiteraard als een viering van de Nederlandse
vrede moesten herkenbaar maken ‘referentieel’ uit te leggen:
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Lantskroon houde 't woord van Spanje.
Vrerick ga hier voor Oranje... (enz.) (109-110).

Maar hoezeer legt hij er niet de nadruk op dat hij dat doet in de vrije ruimte van de
pastoraliteit:
Laet den Dichter dan geleiden
Door de Nederlantsche weiden
Met een Lantspel deze vreught... (97-99).

Dit verzoek is een oproep tot genrebegrip. In de grappige proloog poogt hij de
Amsterdamse burgerij voor zijn pastorale aanpak te winnen: in plaats van de
verwachte bliksemende Jupiters en de getemde Marsen, in plaats van ‘tabberts die
van purper blaecken’ komt de ‘ruwe huismans py’ (18-19), in plaats van de marmeren
paleishuizen op de Heeren- en Keizersgracht, waarvan de zalen als het ware het
natuurlijk decorum vormen voor de tragedie, stulpen en rieten daken. Deze proloog
is een captatio benevolentiae vanwege een voor zijn gewone literaire doen wat vreemd
optredende dichter. Ook vandaag spreken Vondelspecialisten over Leeuwendalers,
in het kielzog van W.A.P. Smit, nog graag als over een intermezzo.
Al bij al is echter relatief weinig aandacht uitgegaan naar de literaire implicaties van
Vondels keuze. Dat geldt in het bijzonder voor de bijwijlen gewild vermakelijke
toonzetting, de wisselingen van komische en meer ernstige momenten, en
voornamelijk de radicale verlandelijking (agrarisering) van de beeldspraak, soms
opzichtelijk en lachwekkend. Op deze wijze werd de vrede gevierd in een tegelijk
spannend en vooral verblijdend spel, dat evenzeer als op de vrede al vanaf de proloog
de aandacht vestigt op zijn bijzondere literaliteit. Die bestaat in de presentatie van
een Guarini-achtige plot en ruimte, die voldoende herkenbaar blijven om te laten
zien hoe Vondel de conventies en de taal van het genre verhollandst: Arcadia als een
boerenlandschap met jagers en vissers, met Hollandse koeien en bloemen, met daarin
ook de typisch pastorale, vrijblijvende knipoogjes naar de werkelijkheid, in casu het
landgoed Scheybeeck van de met Vondel zeer bevriende familie Baeck. Maar deze
‘transfers’ blijven steeds zichtbaar: naast tulp en boterbloem groeien laurierbomen
en cypressen. Met het literaire karakter van de opzet gaat de voeling nooit verloren.
De karakteristieke ingrediënten van de pastorale plot zijn voor de gelegenheid aan
het gegeven aangepast, maar blijven duidelijk herkenbaar. Meer dan de realia van
de Nederlandse geschiedenis leiden zij de dans. Deze ingrediënten zijn: twee vijandige
clans
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waarvan belangrijke jeugdige representanten op elkaar verliefd worden; de koele
afwijzende herderin, als een kuise Diana verkleefd aan de jacht en de petrarkistisch
smachtende herder of omgekeerd; het noodlot van rituele mensenoffers; vondelingen,
onbekende en uiteindelijk reddende familiebanden; geheimzinnige voorspellingen
en verrassende lotswisselingen; komisch twistende figuren tegenover nobele
protagonisten en een amoureus happy end. Geprojecteerd op de Tachtigjarige Oorlog
en de Vredehandel wordt dat: het Nederlandse Arcadia, Leeuwendael, is door
dronkemanstwist en moord in twee clans, Noord en Zuid uiteengevallen. Een jaarlijks
zoenoffer - dat van een uitgelote jongeling - wordt op last van de al- en veegod Pan
voltrokken door Wildeman (de oorlog) tot een voorspelling wordt vervuld. De doem
wordt opgeheven door de liefde van Adelaert (Zuiderling) en Hageroos (Noordzijde,
vondelinge en aanvankelijk een koele Diana) die na veel perikelen in het oog van de
dood (Adelaerts offer) wederkerig wordt. Beiden zijn zij afstammelingen van de
twee godenzonen die tijdens de fatale ruzies waren gedood.
W.A.P. Smit wijst de mening van de dichter Jan Baptist Wellekens af, die in zijn
Verhandeling van het herderdicht had beweerd dat Vondel met zijn Leeuwendalers
een geheel nieuwe variante van het pastoraal spel had ontworpen, het ‘Landspel’.
Georgica dus tegenover bucolica. Had de nauw met Vondel bevriende theoreticus
Vossius de pastorale immers niet gedefinieerd als een literaire ruimte van in de eerste
plaats aratores (ploegers, landbouwers)? Toch valt Wellekens' latere vaststelling
niet naast de kwestie. Zelf had hij in Italië van nabij het laat-zeventiende-eeuwse
reveil van de pastorale als typische herderswereld meegemaakt, o.m. in de academies.
Vanuit deze context moeten de Hollandse ‘geuren’ en ‘verwen’ van Vondels
Leeuwendael hem wel zijn opgevallen.
De vermakelijkheid van de transpositie ligt in haar nadrukkelijkheid en virtuositeit
en bij gelegenheid zelfs in haar spot. Het is alsof de vierende Vondel bij tijd en wijle
wil voorkomen dat men, zoals dat in een tragedie hoorde, te hevig bij het spel zou
betrokken geraken. Wie kan de smachtende en onbeantwoorde Adelaert zonder
glimlach horen kwijnen als een ‘verboerste’ petrarkist?
De meit ontlast het vee zijn uiers, stijf gespannen
Van zoete melck en room, wel tweemael alle daegh:
En ick, die, dagh op dagh, u mijn ellende klaegh,
Wort nimmermeer ontlast van 't juck der minnezorgen (421-425).
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‘Misloonde knaep’ zegt de Rey:
... hoe valt u 't minnejuck zoo zwaer,
Gelijck het ros den ploegh door vetten klay te trecken (1118-1120).

En als de hopeloze jongen als een stalker Hageroos gaat begluren, luidt het:
... Bezie hem eens: hoe stijf
Hoe stockstijf gaept de knecht? Kan niemant aen een wijf
Geraecken, zonder dus door 't velt te loopen brullen,
Gelijck een wilde bors, het hair met spogh te krullen?
Te huilen als een hont? Ick nam' er liever geen,
Al schonck men my de keur uit al het boereveen (1177b-1182).

De geclicheerde petrarkistische beschrijvingen van de geliefde en de verlangens naar
haar zijn vanwege de minnaar vaak vertolkt in het amusantste Leeuwendaals:
Geluckige Adelaert, schept moedt: ghy zult altoos
Niet zuchten, onbeloont van fiere Hageroos,
Die uwen dienst versmaet, en zultze nochtans minnen,
Veel meer dan eenigh haen het puick van al zijn hinnen,
Beschut door zijnen beck, en pen, en spore, en poot (1401-1405)

of
Veranderde 't geluck my heden in een' hont,
Patrijs, of snellen haes, ick vloogh u in den mont... (391-392)

of, op een dramatisch moment, de woorden van Heereman:
De vryers zijn te heet: de vrysters veel te koel.
Hy liep zich doot, en zy blijft zitten op haer stoel (1601-1602).

Hageroos' schoonheid is niet die van de gezochte gesteenten, noch die van de tulp,
voor Cats hét broze symbool van de maagdelijkheid:
(...)men praetme van geen tulpen
(...)Geen parlemoeren schulpen
Zijn schooner dan dit vleesch. Zij hangt van melck en bloet
Te wonderlijck aen een (525-528).
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Eelco Verwijs was door al deze ‘platte’ verzen geschokt. Maar iemand als Jan Luyken
heeft het laatste geciteerd in de zeer nadrukkelijk sensuele liefdesdroom die in de
negende verdeling van zijn Duytse lier met het beroemde Air moet contrasteren.
Zelfs de obligate Senecaanse stijlnummers worden bij gelegenheid genoeglijk in de
couleur locale gedompeld. De sententies:
Wie zacht een duin beklimt, genaeckt allengs het spits (1638).

De adynata:
De koe ga grazeloos en dor en mager kwijnen;
De vogel schuwe ons lucht; de duin verjaegh de knijnen;
De visscher vange en vissch' gedurigh achter 't net;
Indien men dezen eedt niet nakome, als een wet (1875-1878).

De pathetische uitingen van smart:
De wijven huilen vast. De koe, het kalf, al 't vee
Dat bulckt en blaetze na. Ick huil mijn hart in twee (1773-1774).

De slotrei is een Nederlandse boerenzang. De laatste verzen van het spel zijn Vondels
handtekening. Ze zijn de gebruiksaanwijzing voor het genoeglijke theaterfeest dat
Leeuwendalers wilde zijn:
De koeien geven melck en room.
Het is al boter tot de boôm.
Men zingt al Pais en Vre (2150-2152).

Dat de dichter hier het beeld van de boter en de koeien herneemt dat hij twee decennia
eerder had gebruikt in zijn Geboortklock voor de zoon van Frederik Hendrik (1626),
kan de uitdrukking zijn van de hoop op een gouden tijd die hij bij het aantreden van
deze Willem II koesterde:
Ons dorp sijn' adem haelt: de landlie sich verblijen.
Prins Willem brengt ons weer te voorschijn d'oude tijen.
't Is bruyloft in de wey; 't is boter tot den boôm.
De koe is klaverkiesch: de hemel druppelt room (669-672).

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde. Jaargang 2000

103
Hij zou overigens vlug beseffen hoe hij zich in die man had vergist. Voor dergelijke
interpretaties durf ik echter veel minder de hand in het vuur steken dan voor de
bijwijlen gewilde vermakelijke toon van de Leeuwendalers. Traditioneel reserveert
men het woord humor met betrekking tot dit spel voor het welbekende en door
Gryphius nagevolgde optreden van Warner en Govert wier boerenruzie de
verdeeldheid in Leeuwendaal moet illustreren. Deze toch wel zeer luchtige vertaling
van de grote vaderlandse oorlog, kan inderdaad begrepen worden vanuit de opluchting
die de vrede in Amsterdam teweegbracht. Anderzijds is het de vraag of Vondel in
deze de excuses van het historisch begrip wel nodig heeft. Hij maakte een spel naar
aanleiding van en niet over. Het is mij niet bekend of ooit iemand een allegorische,
inzonderheid historische of politieke referentialiteit heeft toegekend aan Hageroos'
jachthond Hazepoot. Ik hoop dat dit met het oog op de eerbaarheid van ons vak
nimmer is gebeurd. Heeft iemand ooit met succes dat beest kunnen regisseren? Wat
ik wel voor zichzelf spreekt, is dat het dier - een nakomeling van de hond Melimpo
uit Guarini's Il pastor fido - beslist tot de speelse toon van Leeuwendalers heeft
bijgedragen. In het Italiaanse spel streelt en kust de op de niet geïnteresseerde jager
Silvio verliefde Dorinda diens hond. Zij geeft hem het dier pas terug na de belofte
van een kus. In Leeuwendalers is Hazepoot Hageroos' grote liefde. Als Adelaert haar
van een aanranding heeft gered en haar bovendien de verloren hond terugbrengt,
richt zij zich, n.b. in de taal van de amoureuze lyriek, niet tot haar redder en minnaar,
maar tot haar Hazepoot. Het effect is tegelijk schrijnend en via de ontluistering van
het taalgebruik onverhuld komisch:
Hageroos:
Mijn toeverlaet, mijn troost, mijn boogh, mijn pijl, mijn schilt,
Mijn hazepoot, hebt ghy mijn ongelijck gewroken (1274-1275)?

of
Koom hier, mijn toeverlaet: koom herwaert: kus mijn wangen,
Mijn lippen, mont, en hant: dat ick u strijcke, en streel'
En afwissch' stof, en zweet. geen molsvel, geen fluweel
Is zachter dan dit vel. hebt ghy uw vrouw gevonden?
Waer staecktghe, toen ick riep (1252-1256 a)?
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Adelaert:
Geluckigh zijn de honden:
Zy worden zelfs gevrijt, gelickt, gestreelt, gekust.

Hageroos:
Wat zeght ghy, Adelaert?

Adelaert:
Ick zegh, het is een lust
Te zien met welck een gunst en liefde oock stomme dieren
Den mens bejegenen... (1256 b-1260a).

Erg dapper is deze minnaar, die zopas Hageroos uit de handen van een wilde
verkrachter heeft gered en die zich twee bedrijven verder waardig zal laten offeren,
op dit moment niet. Hij is lachwekkend. Dat Vondel een door Guarini aangereikt
gegeven op deze wijze uitwerkt, laat goed zien in welke sfeer het stuk zich beweegt.
Of om het met de woorden van de dedicatie aan Le Blon te zeggen, zijn ‘onnozele
(dit is zonder bijbedoelingen, eenvoudige en pretentieloze) tooneelschilderij’ wil
niets meer bereiken dan
jeught en burgery by deze gelegenheit vermakelijck te stichten, niemant t' ontstichten.
Voor mij mag aan dat vermakelijke gerust eens wat meer aandacht worden besteed.
Lezend in een studie die wijlen L. Strengholt aan de dromen in Vondels drama's
heeft gewijd, stel ik overigens vast dat mij wellicht nog heel wat geestigheden zijn
ontgaan. Volgens deze onderzoeker, wiens warsheid voor overinterpretaties
spreekwoordelijk was, is in Leeuwendalers de gedachte dat het vooral vrouwen zijn
die zich aan dromen te buiten gaan in een ‘ietwat’ komische zetting uitgewerkt. In
de bizarre droomverslagen door de Rey uitgesproken (684-705), klinkt inderdaad
wat goedmoedige vrouwenspot. Ook dat is ‘Herderskout’.
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‘Les Mille Nouvelles Nouvelles’
Vlaamse en Nederlandse novellen in vroege Franse vertaling van Pieter
Van der Meer de Walcheren inzonderheid Streuvels'
‘Doodendans’ of ‘La Ronde de la Mort’
Luc Daems
Reeds van bij zijn debuut werd Stijn Streuvels (1871-1969) druk vertaald. Vanaf de
eeuwwisseling verscheen van de West-Vlaming het ene boek na het andere,
getransponeerd in de meest diverse talen. Het Duits en het Frans

Frontispice en inhoudsopgave van het zesde nummer van ‘Les Mille Nouvelles Nouvelles’
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treden daarbij het vaakst op de voorgrond. Ze leveren immers niet enkel het grootste
aantal vertalingen, maar - vooral het Duits dan - ook de vroegste.
In Duitsland zorgde Martha Sommer sedert 1901 in verschillende tijdschriften voor
vertalingen uit Streuvels' werk. Fragmenten uit ‘Lenteleven’ (1899), ‘Zomerland’
(1900) en ‘Zonnetij’ (1900) werden gebundeld in de bloemlezingen ‘Sonnenzeit’
(1903), ‘Sommerland’ (1906) en ‘Frühling’ (1908)1. Het zou evenwel tot 1917 (‘Der
Arbeiter’), eigenlijk tot 1918 (‘Der Flachsacker’)2 duren, eer een boek van Streuvels
volledig zou worden vertaald.
De Franse vertalingen, toch de tweede belangrijkste in aantal, kwamen wat later.
De eerste integrale boekuitgaven verschenen in 1928 met ‘L'Août’ en in 1932 met
‘L'Ouvrier’3, al was reeds in 1918 de aanzet gegeven voor een vertaling van ‘De
Vlaschaard’ (1907)4. Die zou evenwel pas in 1943 als ‘Le Champ de Lin’5 in extenso
verschijnen. Voor de periode 1908-1914 vermeldt de bibliografie van Streuvels6
enkel de vertaling uit 1911 en 1912 van twee novellen uit ‘Openlucht’ (1905) die te
Brussel bij Goemaere verschenen als ‘Le Petit Chapeau’ en ‘Sans Abri’.

1

2

3

4

5
6

‘Sonnenzeit’, Fischer, Berlin 1903.
‘Sommerland’, Bruns, Minden 1906.
‘Frühling, Bruns, Minden 1908.
Vertalingen door Martha Sommer.
‘Der Arbeiter’, Insel Verlag, Leipzig 1917.
Vertaling van ‘De Werkman’ (1913) door Anton Kippenberg.
‘Der Flachsacker’, Insel Verlag, Leipzig 1918.
Vertaling door Severin Rüttgers.
‘L'Août’, Stock, Paris 1928.
Vertaling van ‘De Oogst’ door G. Khnopff.
‘L'Ouvrier’, La Librairie Valois, Paris 1932.
Vertaling van ‘De Werkman’ door Augustin Habaru.
In de bibliotheek van Stijn Streuvels treft men de vertaling aan van een deel van ‘De
Vlaschaard’ door Josse (de Zangré) en Jan Borginon. Ze verscheen als ‘La Linière’ in ‘La
Revue de Hollande’, blz. 1-67. (Luc Schepens e.a., ‘Plaatsingscatalogus van de boeken,
kunstvoorwerpen, meubelen, e.d.m. van Het Lijsternest’, 1977-1979, onuitgegeven.)
‘Le Champ de Lin’, Zonnewende, Courtrai 1943.
Vertaling door Josse de Zangré en Jean Borginon.
R. Roemans en H. Van Assche: ‘Bibliografie van Streuvels' werk in boekvorm’,
Antwerpen/Utrecht 1972.
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Het gaat echter om overdrukken uit ‘La Revue Générale’7. De oudste Franse
transpositie onder de vorm van een tijdschriftbijdrage dateert overigens al uit 1903.
Auguste Cuppens vertaalde dan ‘In de Vlage’ als ‘Dans la Bourrasque’ voor
‘Durendal’ en liet zijn tekst voorafgaan door een interessante korte studie over de
West-Vlaamse auteur8. De voordracht van Stijn Streuvels tot kandidaat voor de
Nobelprijs in dat jaar had overigens bij onze Franstalige landgenoten voor nogal wat
persbelangstelling gezorgd. Enkele jaren later zou ‘Durendal’ nog een novelle van
Streuvels publiceren. Paul-Ghislain Neut vertaalde voor het blad ‘Het Einde’, dat in
1908 verscheen als ‘La Fin’9.
Kenschetsend voor die eerste periode lijkt niet alleen dat Streuvels weinig en laat
vertaald werd in 't Frans, opmerkelijk is ook dat steeds weer andere mensen aan het
werk zullen gaan in de taal van onze Zuiderburen10. Martha Sommer daarentegen
had zich voor Wereldoorlog I reeds ontpopt als Streuvels' vaste Duitse vertaalster.
Tegenover Joos Florquin liet Stijn Streuvels zich later nogal denigrerend uit over de
Franse vertalingen van zijn werk in 't algemeen: ‘Ik heb van Parijs schone kontrakten
gekregen, zucht hij. De boeken zijn lang verkocht maar ik moet er nog altijd de eerste
cent van ontvangen. De Franse vertalingen

7

8

9
10

‘Le Petit Chapeau’, ‘La Revue Générale’, XLII, 1911, tôme 94, blz. 871-883.
Vertaling door Barones van der Bruggen van ‘Een Nieuw Hoedje’.
‘Sans Abri’, ‘La Revue Générale’, XLVIII, 1912, tôme 96, blz. 527-544.
Vertaling door Barones van der Bruggen van ‘Zonder Dak’.
‘Dans la Bourrasque’, ‘Durendal’, jrg 10, 1903, blz. 211-218.
Vertaling door Auguste Cuppens van ‘In de Vlage’ uit ‘Lenteleven’ (1899), met een korte
studie over de auteur.
Luc Schepens verwijst in zijn ‘Kroniek van Stijn Streuvels’ (tweede verbeterde druk, Brugge
1971, blz.49) naar de Cuppens-vertaling. Ze zou verschenen zijn in ‘Le Soir’ van 22.03.1903...
Klaarblijkelijk vergist Schepens zich: ‘Dans la Bourrasque’ werd weliswaar (zonder de studie
over de auteur!) door ‘Le Soir’ gepubliceerd, maar op 29.04.1903. Het ging daarbij trouwens
(zoals duidelijk aangegeven in de beginparagraaf) om de overname van de eerdere tekst uit
‘Durendal’.
‘La Fin’, ‘Durendal’, jrg 15, 1908, nr. 7, blz. 409-425.
Vertaling door Paul-Ghislain Neut van ‘Het Einde’ uit ‘Lenteleven’ (1899).
o.a. Barones van der Bruggen, Georges Khnopff, Augustin Habaru, Pierre Maes, Gauthier
d'Ys, Betty Colin, Camille Melloy...
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zijn die, die mij het minst interesseren, besluit hij, wat niet belet dat ik de Franse
kultuur waardeer...’11.
*

**

Uit de periode voor Wereldoorlog I blijken in feite slechts weinig vertalingen van
Streuvels bekend. Het betreft dan nog veelal tijdschrift- of krantenbijdragen. Een
belangrijke transpositie van ‘Doodendans I’ uit 1910 werd niettemin steeds over het
hoofd gezien. Vertaald door Pieter Van der Meer de Walcheren zag die novelle het
licht als ‘La Ronde de la Mort’ in de reeks ‘Les Mille Nouvelles Nouvelles’. Het
ging om een publicatie van Jean Gillequin et Cie12, de Parijse uitgever van ‘La
Renaissance du Livre’.
Het bedrijf zelf liet relatief weinig sporen na. Het ontstond allicht kort na de
eeuwwisseling en wist het hoofd boven water te houden tot halverwege de jaren
dertig (1936). Geruime tijd was er in Brussel een uitgeverij gevestigd met een
identieke naam, die tot enkele jaren geleden kon overleven. ‘Histoire du Livre et de
l'Imprimerie en Belgique’ (deel 6) geeft, handelend over de heropleving van het
boekbedrijf in de periode 1920/1930, informatie over de Brusselse uitgeverij, verwijst
meteen naar haar Franse naamgenoot en legt een verband:
‘“La Renaissance du Livre” est peut-être la maison qui a montré le plus d'activité,
surtout dans le domaine du livre littéraire. Fondée avec le concours d'une maison
française puis devenue indépendante, elle a gardé de ses origines des méthodes de
présentation et de lancement qui ont rapidement développé son catalogue. A côté de
nombreux romanciers de la génération actuelle, elle a fait figurer quelques écrivains
notoires de la génération précédente, dont elle a entrepris la publication des aeuvres
complètes: ainsi près d'Horace Van Offel, de Maurice Gauchez, de René Golstein,
de Pierre Nothomb, d'Henri Davignon, de Simone Berson et de France Adine, on y
voit les noms de Camille Lemonnier, d'Hubert Krains, de Georges Rodenbach,
d'Hubert Stiernet, de Fernand Séverin, de Charles Van Lerberghe, d'Emile Verhaeren
et de Léopold Courouble. “La Renaissance du Livre” a

11
12

Joos Florquin: ‘Mijn Streuvelsboek’, Brugge 1971, blz. 74.
Nadat ‘La Renaissance du Livre’ in juni 1910 van de Place Saint-Michel 7 verhuisd was
naar Boulevard Saint-Michel 78, blijkt het bedrijf met ingang van augustus 1911 (bundel 18
van ‘Les Mille Nouvelles Nouvelles’) ook een andere uitgever te hebben.
Edouard Mignot neemt de taken van Jean Gillequin et Cie over.
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même eu l'heureuse idée de donner quelques traductions d'aeuvres flamandes,
notamment “Le Juif Errant”, d'Auguste Vermeylen et “Le Petit Curé de Schaerdyke”,
de Maurits Sabbe. On doit aussi à cette maison la publication d'importants ouvrages
historiques, comme “L'Histoire Militaire des Belges”, du vicomte Charles Terlinden
et “L'Encyclopédie Belge”, qui présente un tableau d'ensemble de l'histoire de la
Belgique, de son organisation et de son activité dans les différents domaines. Grâce
à l'établissement d'une maison filiale à Paris, “La Renaissance du Livre” a pu assurer
à la littérature belge une diffusion qui lui faisait défaut jusqu'à présent.’13
De werkwijze van de Brusselse vestiging, die stoelt op originele verkoopsmethoden
en op de uitgave van complete oeuvres, is inderdaad herkenbaar in die van haar
Parijse naamgenoot. Twintig jaar eerder al legden Jean Gillequin et Cie zich toe op
de publicatie van verzameld werk. Zij tekenden in elk geval voor het verschijnen
van een volledige Alfred de Musset en een dito Honoré de Balzac. Verder werden
nogal wat uitgaven van ‘La Renaissance du Livre’ aangeboden op basis van het
systeem met maandelijkse betalingen. De inschrijver diende dan een abonnement te
nemen voor een jaar. Dat kon bijvoorbeeld voor de publicatie van ‘In Extenso’ waarbij
aan de belangstellende iedere maand een onverkorte, belangrijke roman beloofd werd
van ‘één van de beste moderne schrijvers’. Ook de honderd volumes van ‘Tous les
Chefs-d'oeuvre de la Littérature Française’ waren wellicht op dezelfde wijze
beschikbaar. In hun ‘Avertissement des Editeurs’, dat het eerste nummer van de
nieuwe maandelijkse publicatie ‘Les Mille Nouvelles Nouvelles’ inleidt, verwijzen
de uitgevers trouwens naar de duizenden inschrijvingen op de vorige reeks.
De eerste bundel van ‘Les Mille Nouvelles Nouvelles’ verscheen in februari 1910
en de serie heeft alleszins gelopen tot en met februari 1912, zodat de hele collectie
ten minste uit 25 deeltjes heeft bestaan14. De geïnteresseerde

13
14

‘Histoire du Livre et de l'Imprimerie en Belgique’, deel 6, Bruxelles 1934, blz. 115. Auteur
is Henri Liebrecht.
De Antwerpse Stadsbibliotheek bezit 18 van de 19 eerste boekjes. Deel 5 ontbreekt in de
collectie. Mevrouw G. Flips was zo vriendelijk mij mee te delen dat de bibliotheek de reeks
in twee fasen verwierf. De nummers 1 t/m 4, 6 t/m 9, alsook de nummers 16 en 19 werden
in oktober 1959 aangekocht van de Heer G. Christiaens uit Antwerpen. De delen 10 t/m 15,
17 en 18 zijn overgenomen van filiaal 5 (Stuyvenberg), waar ze in 1937 werden ingeschreven.
De ‘Catalogue Collectif des Periodiques...’ van de Bibliothèque Nationale in Parijs (1969,
Tome III J-Q, blz. 533) meldt het bezit van 23 van 25 delen (8 en 9 ontbreken), maar geeft
evenmin uitsluitsel over het moment waarop de publicatie werd opgeheven. Deel 25 kondigt
nog wel de inhoud aan voor een (nooit verschenen?) nummer 26...
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kon intekenen op de uitgave voor een jaar en betaalde dan 10,- FF, terwijl een los
exemplaar hem 1,25 FF kostte. Iedere bundel bevatte tien verhalen of kleine novellen
van schrijvers uit de hele wereld. Aan elke bijdrage ging een introductie vooraf,
waarin telkens zowel de auteur als zijn werk werden voorgesteld. De publicatie
presenteerde zichzelf als ‘revue mensuelle pour tous’. Daarbij verschenen de
respectieve delen onder een apart omslag en kregen ze in hun totaliteit een
doorlopende nummering. Eén bundel omvatte aldus in de regel circa 150 pagina's
en was bovendien voorzien van een afzonderlijk, aan de inhoud aangepast frontispice.
Het lijkt dan ook logisch in verband met deze uitgave eerder te gewagen van
bloemlezingen in boekvorm, dan van een tijdschriftpublicatie. ‘Les Mille Nouvelles
Nouvelles’ had zich trots voorgenomen de etalage te zijn van de zeden, de denkwereld
en het literaire kunnen van de hele wereld. In die zin moest de klemtoon liggen op
de actualiteit zodat geen verhaal of novelle ouder mocht zijn dan 50 jaar.
Tal van ‘monstres sacrés’ kwamen binnen een tijdspanne van ruim twee jaar in de
Parijse reeks aan het woord. Onder hen G. d'Annunzio, R. Kipling, C. Lemonnier,
F. Mistral, L. Tolstoi, Mark Twain en H. Sienkiewicz (bundel 1), B. Björnson en P.
Bourget (in 2), S. Lagerlöff, G. Deledda, H.G. Wells en G. Courteline (in 3), J.
Renard, H. Bang, G. Eekhoud (in bundel 4), V. Von Heidenstam en C.F. Ramuz (in
5), M. Gorki, St. Zweig, A. Kielland en St. Zeromski (in 6), G. Rodenbach en J.
London (in bundel 7), M. Maeterlinck, O. Mirbeau en J.P. Jacobsen (in 8), E.
Demolder en J. Lie (in 9), A. Schnitzler en A. Tsjechov (in 10), P. Heyse, P. Hallstrom
en H. Krains (in bundel 11), A. Conan Doyle (in 12), G. Virrès en Lafkadio Hearn
(in 13), H. de Régnier en Machado de Assis (in 14), M. von Ebner-Eschenbach, P.
André en R. Payro (in bundel 15), R.L. Stevenson, L. Pirandello en H. Sudermann
(in 16), H. Drachmann (in 17), G. Keller en Ola Hansson (in 18), R. Bazin, M. Wilkins
en Clara Viebig (in bundel 19), P. Marguerite, T. Coelho, en J.K. Jerome (in 20), J.
Richepin en O. Henry (in 21), M. Barrès en N. Dantchef (in 22), N. Hawthorne en
L. Reymont (in 23), F. Dörmann en V. Perzynski (in 24) en ten slotte Ch. le Goffic
en R. Dario (in bundel 25).
Een aantal van deze auteurs verbleven kort na de eeuwwisseling in Parijs,
ontmoetten er elkaar en hun uitgevers. Stefan Zweig bijvoorbeeld kon men er
aantreffen in het gezelschap van Gerhart Hauptmann, Arthur Schnitzler,
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Richard Dehmel, Luigi Pirandello, Jacob Wassermann, Rainer Maria Rilke, Anatole
France, Romain Rolland, Georges Duhamel, Charles Vildrac of André Gide... In ‘De
Wereld van Gisteren’15 geeft Zweig een impressie van de sfeer aan de boorden van
de Seine omstreeks die tijd:
‘Maar toch, nergens kon men de naïeve en tegelijk wonderlijk wijze onbekommerdheid
van het bestaan gelukzaliger ervaren dan in Parijs, waar ze glorieus werd bevestigd
door de schoonheid van de vormen, de mildheid van het klimaat, door rijkdom en
traditie.
Ieder van ons jongeren nam een deel van deze lichtheid in zich op en voegde er
daardoor zijn eigen deel aan toe; Chinezen en Scandinaviërs, Spanjaarden en
Grieken, Brazilianen en Canadezen, iedereen voelde zich thuis aan de Seine. Dwang
bestond er niet, je kon zeggen, denken, lachen, tekeergaan wat je wou, iedereen
leefde zoals het hem aanstond, samen met anderen of alleen, op grote voet of zuinig,
luxueus of als een bohémien, voor elke opvatting was ruimte en voor alle
mogelijkheden was gezorgd...’
Veel belangrijk literair werk werd toen in Parijs geboren en zo kon het gebeuren dat
van Zweigs beroemde ‘Petite Nouvelle d'Eté’, in juli 1910 in deel 6 van ‘Les Mille
Nouvelles Nouvelles’ gepubliceerd, eerder een Franse dan een Duitse versie
verscheen16.
Klaarblijkelijk had ‘La Renaissance du Livre’ voor haar ‘Les Mille Nouvelles
Nouvelles’ één redacteur in dienst. Tijdens de korte bestaansperiode van de reeks
bekleedden achtereenvolgens Charles Vildrac, een zekere Lambert en finaal Peyre
de Betouyet die plaats. Die redacteur diende dan allicht op zijn beurt
verantwoordelijken te zoeken voor de selectie van de novellen binnen een bepaald
taalgebied. Verder strekte zijn opdracht zich meer dan waarschijnlijk ook uit tot het
leggen van contacten met eventuele vertalers, in casu tot het zelf bezorgen van de
Franse versies zo er geen alternatieven voorhanden waren17. Bij de namen van de
vertalers die voor ‘Les Milles Nouvelles Nouvelles’ gewerkt hebben - veelal werden
ze onderaan bij de verhalen

15
16
17

Stefan Zweig, ‘De Wereld van Gisteren’, Amsterdam 1990, blz. 132-133.
‘Erstes Erlebnis’ waarin Zweigs befaamde ‘Sommernovellette’ werd opgenomen, lag pas
een jaar later in de boekhandels (Leipzig 1911).
Behalve op oorspronkelijk al in 't Frans geschreven stukken (‘Le Cheval’ van Cyriel Buysse),
kon de redacteur soms ook een beroep doen op teksten die elders reeds in Franse vertaling
verschenen waren.
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afgedrukt - komen er een aantal voor van mensen die in hun discipline gaandeweg
het aureool van de specialiteit hebben verworven. Voor het Russisch leveren J.W.
Bienstock, S.M. Persky en S. Kikina vaak bijdragen, voor het Pools Paul Cazin en
voor het Spaans Renée Lafont. Jerôme Tharaud gaat voor het Hongaars nogal eens
aan de slag. Ten slotte bezorgen twee duo's geregeld vertalingen uit het Portugees
en uit het Duits: het betreft Philéas Lebesgue - Manuel Gahisto en V. Duhamel Charles Vildrac18.
Behalve van de reeds genoemde coryfeeën verscheen ook werk van een aantal
Nederlanders en Vlamingen in ‘Les Mille Nouvelles Nouvelles’. Dat was zo met een
verhaal van Pieter Van der Meer de Walcheren. Zijn ‘Le Lien’ verscheen in de derde
bundel van de reeks (april 1910) en bleek een vertaling van de schets ‘Banden’ uit
‘Het Geheime’19. Van Herman Heijermans werd in de vijfde bundel (juni 1910) ‘La
Servante’ opgenomen, dat ruim tien jaar eerder in ‘Interieurs’20 verschenen was onder
de titel ‘De Meid’. Stijn Streuvels kreeg in het volgende deeltje (juli 1910) zijn beurt
met ‘La Ronde de la Mort’, de vertaling van ‘Doodendans I’21. Van de Nederlander
Job Steynen werd in de zevende bundel (augustus 1910) ‘Le Pilote’ afgedrukt. Het
verhaal was ontleend aan ‘Verbijsterden’22. Twee deeltjes verder (oktober 1910) nam
‘Les Mille Nouvelles Nouvelles’ Louis Couperus' ‘Une Petite Ame’ op, dat haast
twintig jaar eerder de bundel ‘Eene Illuzie’ had geopend23. Van Cyriel Buysse
verscheen in de elfde bundel (december 1910) ‘Le Cheval’; het betrof voor een keer
een origineel Franse tekst24. Het in

18

19
20
21

22
23
24

Vermoedelijk gaat het hier om Victor Duhamel, de oudste broer van Georges. Charles Vildrac
was gehuwd met de jongste zus, Rose Duhamel. V. Duhamel en Ch. Vildrac waren dus
schoonbroers. Wanneer Vildrac geen redacteur meer is van ‘Les Mille Nouvelles Nouvelles’
maakt het duo ook niet langer vertalingen voor de reeks.
Pieter Van der Meer (1880-1970), ‘Het Geheime. Vreemde Verhalen’, Rotterdam 1906.
Herman Heijermans (1864-1924), ‘Interieurs’, Amsterdam 1898.
Stijn Streuvels (1871-1969), ‘Doodendans’, Amsterdam 1901.
Eerder was de novelle verschenen in ‘Tweemaandelijksch Tijdschrift’, 7de jrg, 1901, deel
1, blz. 476-489.
Job Steynen (1876-1950), ‘Verbijsterden’, Rotterdam 1906.
Louis M.A. Couperus (1863-1923), ‘Eene Illuzie’, Amsterdam 1892.
Cyriel Buysse (1859-1932).
Uit ‘Petits Contes’ dat in 1895 in ‘Le Réveil’ verscheen. De bundel bevat ‘Le Cheval’, ‘Le
Baptême’ en ‘Le Garde’. (Rob. Roemans, ‘Kritische Bibliografie van Cyriel Buysse’, blz.
39). Roemans geeft aan dat ‘Le Cheval’ later in ‘Les Mille Nouvelles Nouvelles’ werd
opgenomen, maar vergist zich van datum. Het elfde deel van de reeks verscheen wel degelijk
in december 1910 en niet in december 1909 zoals de bibliograaf meent. De Nederlandse
versie van ‘Le Cheval’ was opgenomen in Buysses bundel ‘Uit Vlaanderen’, Amsterdam
1899, als ‘Het Paard’.
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bundel 14 (maart 1911) opgenomen ‘Le Temps et l'Eternité’ daarentegen bleek weer
een vertaling van ‘Tijd en Eeuwigheid’, een lustrum eerder ondergebracht in Lode
Baekelmans' ‘De Zonnekloppers’25. Herman Teirlincks ‘La Chanson de Peer Lobbe’
(deel 19 van augustus 1911) zou pas in 1923 in boekvorm verschijnen26. Het was
evenwel vooraf gepubliceerd in ‘De Boomgaard’27 en André De Ridder, die de
vertaling voor ‘Les Mille Nouvelles Nouvelles’ leverde, zou het verhaal later ook
opnemen in ‘Anthologie des Ecrivains Flamands Contemporains’28.

Bio-bibliografische noot en eerste pagina van Streuvels' ‘La Ronde de la Mort’ (uit ‘Les Mille Nouvelles
Nouvelles’)

25
26
27
28

Lode Baekelmans (1879-1965), ‘De Zonnekloppers’, Rotterdam 1906.
Herman Teirlinck (1879-1967), ‘Het Lied van Peer Lobbe’, Antwerpen 1923.
‘De Boomgaard’, jrg 1, 1910, blz. 362-371.
‘Anthologie des Ecrivains Flamands Contemporains’, Anvers/Paris 1926.
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Uit de beknopte inleidende bio-bibliografische schets valt, meer bepaald voor de
auteurs behorend tot het Nederlandse taalgebied, interessante informatie te rapen.
Blijft zo'n notitie natuurlijk een momentopname in de appreciatie van een literair
oeuvre, toch geeft ze ook een impressie van de man die ze opstelde. Waarschijnlijk
ging het daarbij nogal eens om de auteur zelf, die aldus het zekere voor het onzekere
nam. In de andere gevallen echter dienden die levensberichten te worden opgesteld
door de ‘selectieheer’. Van de vier Vlamingen die tussen februari 1910 en augustus
1911 in ‘Les Mille Nouvelles Nouvelles’ aan bod kwamen, waren er drie ‘Van Nu
en Straksers’. Het kwartet Nederlanders dat tijdens dezelfde periode werd opgenomen,
lijkt op het eerste gezicht wat meer uiteenlopende literaire principes te huldigen,
maar is vooral van ongelijke artistieke kwaliteit.
In het portret van Herman Heijermans dringen de internationale uitstraling van de
auteur en het sociale engagement van zijn oeuvre zich op. Heijermans wordt een
interieurschilder genoemd van ongemeen hoog gehalte, die in zijn werk het monotone
en droeve lot van de kleine burgerman en de kleine jood blijvend aan de kaak stelt.
Pieter Van der Meer en Job Steynen worden ingehaald als auteurs met een vrij
neoromantisch oeuvre, in een literatuur waarin het (bij hun tijdgenoten) aan
psychologische diepgang ontbreekt en waarin het realisme hoogtij viert. Van de
eerste wordt gezegd dat diens meest recente roman ‘Jacht naar Geluk’, een tendens
naar mysticisme vertoont, van de laatste dat zijn ‘Goed en Kwaad’ een belangrijk
moment betekent in de ontwikkeling van een zeer getalenteerd schrijver. Louis
Couperus heet in de begeleidende schets de mondaine auteur uit de Nederlandse
literatuur. ‘Eline Vere’ krijgt alle mérites toegedicht van een grote roman. Maar het
belang van ‘De Boeken der Kleine Zielen’, ‘Langs Lijnen van Geleidelijkheid’, ‘De
Stille Kracht’ en ‘Van Oude Mensen de Dingen die Voorbijgaan’ wordt beslist niet
onderkend. ‘De Berg van Licht’ (een jaar ouder dan ‘Van Oude Mensen...’) blijft
zelfs helemaal onvermeld. Couperus gaat - zo wordt verder gesteld - maar voort met
het publiceren van romans (in Groot-Nederland), die jammer genoeg niet altijd het
peil halen van zijn beroemde ‘Eline Vere’.
Cyriel Buysse krijgt veel lof: hij is de meest bewonderenswaardige van alle
Vlaamse vertellers. Van deze zeer vruchtbare en vakbekwame auteur wordt behalve
‘Het Leven van Rozeke van Dalen’ en ‘Het Bolleken’, vooral ‘Lente’ geroemd als
een meesterwerk. De ongelijke waarde van dit oeuvre wortelt volgens de redacteur
van de levensschets in Buysses te hoge productietempo. Omwille van het Antwerpse
karakter van zijn werk, maar ook omwille van de satirische toon en de eenvoudige
taal van zijn verhalen heeft Lode Baekelmans zich volgens de introducerende tekst,
een plaats verworven
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in de Nederlandse literatuur; onder de spottende lach is vaak medelijden met de
ontheemden en de verdrukten merkbaar. Ook Herman Teirlinck, de meest eclectische
onder de Vlaamse schrijvers, wordt in de aan hem gewijde bio-bibliografische schets
hooglijk gewaardeerd. Bewondering oogst Teirlinck vooral omwille van zijn feilloze
taal en het merkwaardige amalgaam van realisme en verbeelding, dat karakteristiek
lijkt voor een deel van zijn werk. Het eraan inherente sociale engagement wordt niet
minder gehonoreerd. Een der beste schrijvers uit de Nederlandse letterkunde heet
evenwel Stijn Streuvels te zijn: bij de Ingooigemnaar wordt de eigen streek
voedingsbodem voor haast al zijn verhalen en romans. Het heldere water klatert in
een taal waarin men nu eens de aarde ruikt, dan weer de bloemen; in bijna elke zin
is de zang van de vogels waarneembaar. Het nu (in 1910) reeds omvangrijke werk
van Streuvels bestaat hoofdzakelijk uit vertellingen en novellen.
In het nogal elitaire klasje van voor opname geselecteerde auteurs uit het Nederlandse
taalgebied, treft de naam van één schrijver met mindere renommee. Job Steynen
publiceerde inderdaad enkel kort na de eeuwwisseling een paar romans en een aantal
verhalenbundels29 die de tijd van lieverlede toegedekt heeft met de mildheid van het
vergeten. ‘Le Pilote’ verhaalt de morbide geschiedenis van een loods die, geteisterd
door het verdriet om het overlijden van zijn vrouw, de haast mythische incarnatie
wordt van de dood zelf en welbewust een schip op de klippen laat lopen. Steynen
was echter ook één van de twee redacteurs van het tijdschrift ‘Het Leven’30, dat
overigens maar één jaar (1905) heeft bestaan. Stimulerende kracht van de periodiek
was zijn kompaan, Pieter Van der Meer de Walcheren, die - als allereerste uit zijn
taalgebied - in de derde bundel van ‘Les Mille Nouvelles Nouvelles’ een plaats had
gekregen. De aanwezigheid van Job Steynen in de collectie wordt daardoor meteen
verklaard, want dat Van der Meer betrokken was bij de samenstelling ervan, bij de
selectie van de auteurs en dus bij de redactie van een aantal bio-bibliografische
schetsen, lijdt weinig twijfel. Die gedachte wordt niet enkel ondersteund door de
opname in de reeks van de door Pieter zéér bewonderde

29

30

Van Job Steynen (1876-1950) verscheen o.a. ‘Proletariërs’ (1903), ‘Maagdelijkheid’ (1906),
‘Van het Menschenspel’, ‘Verbijsterden’ (1906), ‘Goed en Kwaad’ (1907), ‘Grillige Histories’
(1909), ‘Sentimenteele Geschiedenissen’ (1913) en ‘Vrolijke Verhalen’ (1916).
‘Het Leven. Maandschrift voor Literatuur, Wetenschap en Kunst’. Redactie P. Van der Meer
en J. Steynen, Amsterdam 1905.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde. Jaargang 2000

118

‘La Servante’ (P. de Hooch)
Frontispice uit het zesde nummer van ‘Les Mille Nouvelles Nouvelles’
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Herman Heijermans31. Ongetwijfeld is immers ook bij het kiezen van de frontispices
zijn raad ingewonnen. Dat gebeurde hoogstwaarschijnlijk bij de optie in deel 6 voor
de zwartwit-afbeelding van Pieter de Hoochs ‘La Servante’ (die verwijst naar
Heijermans' bijdrage uit de vorige bundel) en bij die voor ‘Lettres Jaunies’ (in bundel
8), een werk van Pieters naamgenoot Johannes Vermeer32.
Uit de opgave van de vertalersnamen onderaan de bijdragen blijkt dat Pieter Van der
Meer, behalve voor de vertaling van zijn eigen novelle, ook tekende voor die van
Herman Heijermans, Stijn Streuvels, Job Steynen en Lode Baekelmans. Later - in
bundel 15 - verzorgde de Nederlander, in samenwerking met de Argentijnse auteur
Roberto Payro, overigens nog een vertaling uit het Spaans33. Was André De Ridder
verantwoordelijk voor de Franse tekst van Teirlincks novelle, dan verschenen de
vertalingen van het werk van Buysse en Couperus zonder dat de naam van de vertalers
werd vermeld; in beide gevallen ging het om ‘ontleningen’ van teksten die eerder in
Franse publicaties waren verschenen. Buysses ‘Le Cheval’ werd zoals gemeld,
overgenomen uit ‘Le Réveil’34 en was door de auteur oorspronkelijk in het Frans
geschreven. Georges Khnopff publiceerde zijn vertaling van Couperus' ‘Een Zieltje’
al in 1894 bij ‘Revue des Revues’, ook als ‘Une Petite Ame’35.
Merkwaardig is dat de meeste van deze Franse versies van Nederlandstalig werk
aan de aandacht van de bibliografen blijken te zijn ontsnapt. Van der Meers
vertalingen van de eigen novelle, van die van Steynen, Heijermans en

31
32
33

34
35

Gerard Knuvelder, ‘Pieter Van der Meer de Walcheren. Leven en Werken’, tweede uitgebreide
druk, Utrecht/Brussel 1950, blz. 13.
Onder de afbeelding staat ‘Tableau de Van der Meer’ (het Franse equivalent van Vermeer).
Roberto Payro (1867-1928), Argentijns romancier en dramaturg. In ‘Les Mille Nouvelles
Nouvelles’ wordt van hem ‘Le Diable à Pago Chico’ opgenomen.
Het is merkwaardig dat Albert Helman in de biografie die hij aan Pieter Van der Meer de
Walcheren wijdde, het heeft over ‘een opdracht om vier novellen te vertalen’ en geen zes...
zoals nu blijkt! (Albert Helman, ‘Vriend Pieter. Het levensavontuur van Pieter Van der Meer
de Walcheren’, Brugge/Nijmegen 1980, blz. 106.)
Zie voetnoot 24, blz. 114.
‘Revue des Revues’, 11 juni 1894. (Zie A.J. van Huffels ‘Nederlandse Schrijvers in Vertaling’
- supplement van 1946, blz. 8). Met dank aan Marijke Stapert-Eggen uit Amsterdam voor
de informatie. Uit de vergelijking van beide teksten wordt klaar dat Van der Meer een dertigtal
regels uit de Khnopff-versie wegredigeerde. Het gaat daarbij vooral om descriptieve passages
en woorden.
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Pieter Van der Meer de Walcheren op de kermis van de Zuidlaan te Brussel in de zomer 1901.
Uit: ‘Pieter Van der Meer de Walcheren en Vlaanderen’ (Lannoo 1950)
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Streuvels worden nergens vermeld. Enkel zijn Franse versie van ‘Le Temps et
L'Eternité’ (naar Baekelmans' ‘Tijd en Eeuwigheid’) werd geregistreerd en dan nog
omdat de auteur zelf er ruchtbaarheid aan gegeven had36.
*

**

Pieter Van der Meer (Utrecht 10.09.1880 - Breda 15.12.1970) was net 29 geworden
toen hij zich in september 1909 met zijn echtgenote en zijn zoontje in Parijs vestigde.
Van der Meer had op dat ogenblik een aantal bewogen jaren achter zich. Sterk
sociaalvoelend, verbrak hij als puber nog, de al niet zo sterke banden met het
vrijzinnig-remonstrantse geloof van zijn ouders. Hij komt als zestienjarige in contact
met marxistisch-anarchistische studentenkringen en wil met hen de marginalen
bevrijden van het kapitalisme. Zijn eigen idealen herkende hij in die van een aantal
socialistische schrijvers en idealisten zoals Herman Heijermans en Frank Van der
Goes37. Het zou trouwens in Heijermans' ‘De Jonge Gids’ zijn, dat Pieter Van der
Meer kon debuteren als auteur. In 1901 verblijft hij in Rotterdam en leeft er tussen
de bootwerkers en prostituées. Pieter had enige tijd daarvoor kennis gemaakt met
een Vlaams meisje van Franstalige origine, Christine Verbrugghe, met wie hij in
1902 zou huwen. Hun zoontje Pieterke wordt een jaar later geboren. Nog in 1903
vestigen de Van der Meers zich in Ukkel, waar ze bij August Vermeylen diens
schrijvers-vrienden Cyriel Buysse, Alfred Hegenscheidt, Prosper Van Langendonck
en Stijn Streuvels leren kennen38. Pieter geeft er les aan universiteitsstudenten en
tracht er ook met schrijven in zijn levensonderhoud te voorzien. Dat het rode ideaal
Van der Meer inmiddels geen voldoening meer schenkt, wordt steeds duidelijker.
Drie kapitale gebeurtenissen hebben volgens Knuvelder39 aan zijn leven een nieuwe
richting gegeven. Eerst was er het bezoek aan de trappistenabdij van Westmalle
(1908), dan de onmiddellijk daarbij aansluitende, maandenlange reis naar Italië

36

37
38
39

Georg Hermanovski en Hugo Tomme, ‘Zuid-Nederlandse Literatuur in Vertaling’, Hasselt
1961, blz. 46.
Lode Baekelmans maakt in ‘Pieter Van der Meer en Vlaanderen’, Tielt 1950, blz. 58, melding
van de vertaling van zijn werk.
Gerard Knuvelder, ‘Pieter Van der Meer de Walcheren. Leven en Werken’, Utrecht 1950,
tweede uitgebreide druk, blz. 13.
Albert Helman, ‘Vriend Pieter. Het Levensavontuur van Pieter Van der Meer de Walcheren’,
Brugge 1980, blz. 68.
Gerard Knuvelder, o.c., blz. 21-24.
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(1908/1909). Geconsacreerde zuivere schoonheid brengt hem er dichter bij de
godsidee. Enkele maanden later (april 1909) confronteert de dood van Pieters moeder
hem finaal met de uitzichtloosheid van het eigen bestaan. Deze drieledige ervaring,
gekoppeld aan de kapitale ontmoeting met Léon Bloy, zal hem op weg zetten naar
de bekering tot het katholicisme. Ze vindt haar bekroning in het doopsel van hemzelf
en zijn zoontje op 24 februari 1911 in de Sint-Medarduskerk te Parijs. Christine was
als kind reeds gedoopt.
Wanneer Pieter Van der Meer in september 1909 in Fleury bij Parijs gaat wonen, is
zijn innerlijke strijd echter nog niet helemaal beslecht. Vooreerst wordt hij
geconfronteerd met de zorg om het dagelijks bestaan. De contacten met Charles
Vildrac40 zijn onmiddellijk voor hem van betekenis geweest. Misschien ontmoette
Pieter de jonge dichter, die toen net het artistieke avontuur van ‘L'Abbaye’41 achter
de rug had, bij de opening van het ‘Salon d'Automne’ op 30 september 1909 in Parijs.
Hij ziet hem alleszins weer omstreeks 6 november 190942. Dan vertelt hij in zijn
dagboek hoe hij door Vildrac kennis maakte met de andere dichters, schrijvers en
kunstenaars van ‘L'Abbaye’ met wie ook Stefan Zweig omgang had43. Pieter noemt
ze

40

41

42

43

Charles Vildrac, pseudoniem van Charles Messager (1882-1971). Frans dichter en
toneelschrijver, bezield met een drang naar rechtvaardigheid en onafhankelijkheid. Zijn
verzen die buiten de moderne stromingen van de dichtkunst blijven, zijn zangerig en
opbeurend. Bekend werden o.a. ‘Livre d'Amour’ (1910) en (met Duhamel) ‘Notes sur la
Technique Poëtique’ (1910). (‘Moderne Encyclopedie der Wereldliteratuur’, Gent 1977,
deel 9, blz. 136).
In ‘L'Abbaye (de Créteil)’ trachtten Arcos, Vildrac, Duhamel en enkele anderen een zowel
ethisch als esthetisch ideaal te realiseren. De vrienden stichtten in Créteil een commune van
socialistisch-anarchistische strekking. Daar spendeerden zij hun tijd aan artistieke
bedrijvigheid en poogden er met de opbrengst van zelfgedrukte bibliofiele edities te overleven.
Het experiment duurde iets meer dan een jaar (eind 1906 tot begin 1908). Naar ‘Histoire
Littéraire de la France’, o.l.v. Abraham en Desne, Paris 1977, Tôme 5, blz. 675).
Pieter Van der Meer, ‘Mijn Dagboek’, Utrecht, vijfde druk, 01.10.1909, blz. 113 en 6.11.1909,
blz. 118. In principe is het zelfs mogelijk dat Van der Meer Vildrac een jaar eerder leerde
kennen. Vanaf 4 augustus 1908 bracht hij immers met zijn vrouw een veertiendaags bezoek
aan de Franse hoofdstad. Ook toen had Vildrac het experiment met ‘L'Abbaye’ immers al
achter de rug.
‘In Parijs trof ik om mijn vriend Bazalgette een groep jonge mensen, die in tegenstelling tot
de vorige generatie niets te maken wilde hebben met enige vorm van eng nationalisme of
agressief imperialisme. Jules Romains, die toen zijn groot gedicht aan Europa in de oorlog
schreef, Georges Duhamel, Charles Vildrac, Luc Durtain, René Arcos, Jean Richard Bloch,
die zich eerst verenigden in L'Abbaye, daarna in Effort Libre...’. (Stefan Zweig, o.c., blz.
197).
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‘begaafde jongelieden, doch mij te uitsluitend bezig met technische zaken en al te
zeer er naar strevend de moderne lelijkheid te bezielen, alsof dat mogelijk ware’44.
Korte tijd later reeds lijkt Van der Meer helemaal ingeburgerd in het artistieke leven
van de Franse hoofdstad. Hij bezoekt de bijeenkomsten van ‘Les Amis des Lettres
et des Arts’ bij Eshmer-Valdor en de dinsdagavondreünies van ‘Vers et Prose’ in
‘La Closerie des Lilas’45. Over het algemeen is Pieter niet erg te spreken over de
jonge garde die hij daar ontmoet, maar toch citeert hij van een aantal onder hen de
namen: ‘Bourdelle, Han Ryner, Saint-Pol-Roux, Paul Fort, kubisten, uitgevers en
lieden van elke nationaliteit. (...). Ook Picasso, de jonge geniale schilder en zijn bizar
en hevig begaafd kubistisch werk’ heeft hij er gekend46.
Zoals blijkt uit een brief van Pieter Van der Meer aan Lode Baekelmans van
05.05.1911 was het Vildrac die voor de Nederlander de poort opende bij ‘La
Renaissance du Livre’: ‘Meer dan een jaar geleden was een jong Frans dichter,
Charles Vildrac, redacteur der M.N.N.47; ik ken hem zeer goed sinds eenige jaren,
en hij verzocht mij Hollandsche en Vlaamsche novellen te vertalen...’ Daar ‘Les
Mille Nouvelles Nouvelles’ in februari 1910 van start ging, ligt het voor de hand aan
te nemen dat Vildrac ook de eerste redacteur was van de reeks. Dat ‘La Renaissance
du Livre’ hem die verantwoordelijkheid toevertrouwde, is eigenlijk niet zo
verwonderlijk. Hij bleek immers bekend te zijn met het milieu en had ongetwijfeld,
via zijn vader die eveneens uitgever was, ervaring in het vak.
Charles Vildrac moet Van der Meer dadelijk bij het project van ‘Les Mille
Nouvelles Nouvelles’ betrokken hebben. Reeds in het derde nummer (april 1910)
immers, verscheen Pieters ‘Le Lien’ (‘Banden’) in een eigen vertaling van de auteur.
Als onderbouw van het verhaal is de idee aanwezig, dat zelfs niet meer te verdragen
huwelijksbanden, onder het juk van de gewoontevorming onverbrekelijk kunnen
blijken. Gerard Knuvelder noemde de bundel ‘Het Geheime’, waaruit het verhaal
afkomstig is, ‘... een tasten naar het mysterie achter het zichtbare ding... (De auteur)
voelt intuïtief, dat al het raadselachtige, sombere, smartelijke, evengoed als
vreugdevolle, schone en verhevene in een bepaald wereldplan zin en doel moet
hebben, maar hij weet dat het wezenlijke daarvan hem

44
45
46
47

Pieter Van der Meer, o.c., 06.11.1909, blz. 118.
Pieter Van der Meer, o.c., resp. 24.11.1909, blz. 120 en 14.12.1909, blz. 130.
Pieter Van der Meer, o.c., 24.11.1909, blz. 121-122.
= ‘(Les) Mille Nouvelles Nouvelles’.
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ontgaat’48. Opmerkelijk is dat de vertelling die Pieter Van der Meer voor vertaling
uit het werk van Herman Heijermans selecteerde, gedragen wordt door een
aanverwante thematiek. In een ongedateerde kaart van eind 1909 of begin 1910 had
Van der Meer aan Heijermans om toelating verzocht tot opname in ‘Les Mille
Nouvelles Nouvelles’ van ‘De Meid’ uit de bundel ‘Interieurs’49. ‘La Servante’
verhaalt hoe de relatie tussen twee echtelieden, spijts veel goede wil, steeds weer
door ridicule misverstanden wordt verstoord.
De keuze van de schets, die in de vijfde bundel van de reeks werd gepubliceerd,
sloot volkomen aan bij het geestelijk klimaat waarin Van der Meer tot dan toe had
verkeerd. Ook de problematiek van de zinloze dood was in datzelfde perspectief
trouwens opnieuw geactiveerd door het als bijzonder tragisch ervaren overlijden van
zijn moeder (1909). Zelfs in het najaar 1910 nog (08.09.1910) komt hij zodanig onder
de indruk van een voorstelling van ‘Elckerlyc’, het doodsspel bij uitstek, dat hij
besluit het in het Frans te vertalen50.
Dat de erfenis van die periode uit Van der Meers leven zwaar woog, wordt
nogmaals geïllustreerd door de opname in bundel zes van Stijn Streuvels' ‘Doodendans
I’, dat in het Frans ‘La Ronde de la Mort’ is gedoopt. Pieter Van der Meer kende het
oeuvre van de West-Vlaming al lang. Voor ‘Het Leven’ besprak hij in 1905 diens
‘Openlucht’51. Hij bewonderde de eenvoud en de echtheid van het werk en wees op
de diepe verwevenheid tussen mens

48
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50

51

G. Knuvelder, ‘Pieter Van der Meer de Walcheren. Leven en Werken’, Utrecht/Brussel 1950,
tweede uitgebreide druk, blz. 18 en 19.
De kaart is het enige correspondentiestuk tussen Van der Meer en Herman Heijermans dat
het Nederlands Letterkundig Museum bewaart. Zoals aan Baekelmans (zie verder) wordt
ook Heijermans een auteursvergoeding beloofd van 5 centiemen per regel. Vormelijk en
inhoudelijk zijn beide kaarten grotendeels identiek. Waarschijnlijk werden ze omstreeks
dezelfde tijd (dezelfde dag?) geschreven.
Pieter Van der Meer de Walcheren, ‘Mijn Dagboek’, Utrecht, vijfde druk, 09.09.1910, blz.
143.
Jan De Ridder, ‘Pieter Van der Meer de Walcheren’, Brugge 1970, (Ontmoetingen), blz. 16.
Albert Helman, ‘Vriend Pieter. Het Levensavontuur van Pieter Van der Meer de Walcheren’,
Brugge 1980, blz. 111.
Enkel De Ridder en Helman spreken over de vertaling van ‘Elckerlyc’. Jan De Ridder (de
oudste bron) verzekerde mij dat Van der Meer hem over die Franse transpositie sprak. Of
ze gepubliceerd werd, betwijfelt hij zeer.
‘Het Leven’, 1905, blz. 473-480.
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en natuur. Hem viel op dat de mens zich daarbij steeds weer overgaf aan het fatum.
Wat hij mist bij Streuvels is de ‘ontzaggelijke tragiek’ die beklijft in een Grieks
drama en die de personages bezielt uit het werk van Tolstoi, Dostojevski, Laforgue,
Verhaeren, Ibsen, Bloy en August Vermeylen. Ik wil boeken van zoekende mensen,
ik wil boeken van gepijnigden, van innerlijk gemartelden... Ik wil boeken van
wanhopigen die niets meer begrijpen’, verzucht hij.
Gecondenseerder moet Van der Meer die ‘tragiek’ ongetwijfeld wél aangetroffen
hebben in het vier jaar oudere, symbolische ‘Doodendans I’. Stijn Streuvels legde
daarin de uitzichtloosheid van het menselijk bestaan vast in een voor zijn doen erg
ongewoon verhaal. De rusteloze ‘dretsgang’ van 't leven wordt er geschetst in het
komen en gaan van Pierke, Pieternelle en Pieterken. Aan 't eind wacht hen allen
Pietje de Dood. Het heeft er overigens alle schijn van dat Streuvels behoorlijk
gefascineerd werd door het motief van de dodendans52. Wanneer Van der Meer precies
kennis heeft gemaakt met ‘Doodendans I’ dat hij zou vertalen, is moeilijk met
zekerheid te bepalen. ‘Doodendans’ (I en II) werd geschreven tijdens de maanden
februari en maart 1901. In ‘De Nieuwe Gids’, waarop de ouders van Pieter reeds
geabonneerd waren53, verscheen enkel de voorpublicatie van ‘Doodendans II’54, maar
het ‘Tweemaandelijksch Tijdschrift’ van L. Van Deyssel en A. Verwey nam
‘Doodendans I’ al op in het eerste halfjaar van 1901. Pieter Van der Meer kan de
novelle natuurlijk daarin gelezen hebben. Toen hij halverwege 1901 in Rotterdam
tussen de havenarbeiders en barmeiden ging leven, kwam hij hoe dan ook net te laat
om er Streuvels zelf, die vanaf februari van dat jaar aan een lezingentoernee door
Nederland was begonnen, nog over zijn werk te horen spreken55. Aannemelijk is dat
Van der Meer pas in contact kwam met het verhaal, nadat het in juni
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In Streuvels' bibliotheek bevinden zich ‘Todtentanz der Stadt Basel’, Basel 1875 en ‘Hans
Holbeins Totentanz’, neu herausgegeben, Berlin 1907 (Nummers 619, blz. 54 en 657, blz.
55 van de ‘Plaatsingscatalogus...’).
Albert Helman, ‘Vriend Pieter...’, Brugge/Nijmegen 1980, o.a. blz. 34.
‘De Nieuwe Gids’, 16de jrg, mei 1901, blz. 401-411.
Streuvels was op 10 februari in Zwolle, de dag daarop in Rotterdam. Wat later ging hij alweer
op reis voor lezingen in Utrecht en Deventer. In maart, april en mei kwamen Den Haag,
Amsterdam en weer Den Haag aan de beurt (Hedwig Speliers, ‘Dag Streuvels’, Leuven 1994,
blz. 231-232 en Luc Schepens, ‘Kroniek van Stijn Streuvels’, tweede verbeterde druk, Brugge
1971, blz. 44). Volgens Knuvelder verbleef Van der Meer eerst in mei en juni 1901 in
Rotterdam (Gerard Knuvelder, ‘Pieter Van der Meer de Walcheren. Leven en Werken’,
tweede druk, Utrecht 1950, blz. 15).
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1901 door Veen op de markt was gebracht. Zonder twijfel echter maakte hij voor de
in ‘Les Mille Nouvelles Nouvelles’ verschenen vertaling gebruik van de eerste of
tweede druk van de boekuitgave56.
Het lijkt niet erg waarschijnlijk dat Pieter Van der Meer, toen hij omstreeks de
jaarwisseling 1909/1910 aan de vertaling van ‘Doodendans I’ begon te werken,
daarvoor toelating heeft gevraagd aan de auteur. Van der Meer had Stijn Streuvels
in 1903 of 1904 leren kennen bij August Vermeylen57. Te oordelen naar de eerste
brieven uit de latere correspondentie tussen beiden, was het op dat moment in elk
geval niet tot een hechte vriendschapsrelatie gekomen.
In de periode die onmiddellijk aan het ontstaan van ‘Les Mille Nouvelles Nouvelles’
voorafgaat, lijken nauwere contacten evenmin voor de hand te liggen. Aanvang
september 1909 waren de Van der Meers immers naar Parijs vertrokken. Eén langere
en enkele korte onderbrekingen uitgezonderd, zouden ze er resideren tot na de Eerste
Wereldoorlog. Als pasgehuwden nog had het jonge koppel zich, nadat ze even in
Sint-Agatha-Berchem en in Vorst verbleven, aan de Ritwegerstraat te Ukkel gevestigd.
Deze laatste woning werd door Pieter en Christine Van der Meer aangehouden tot
ze, na een ultiem verblijf van 15.04.1910 tot circa 30.10.1910 in de Brusselse
gemeente, definitief voor Parijs kozen. In principe kan Van der Meer dus tijdens de
lentemaanden van 1910 Stijn Streuvels daar nog net mondeling om
publicatievergunning voor de vertaling van ‘Doodendans I’ hebben verzocht. Die
verscheen immers in juli 1910. Uit een brief van Pieter Van der Meer aan Lode
Baekelmans, waarschijnlijk geschreven tussen 20.10.1909 en 01.02.1910 en alleszins
voor 15.04.1910, blijkt echter dat de Nederlander in Parijs reeds druk vertaalde aan
Streuvels' ‘Doodendans’, misschien zelfs vóór het eerste nummer van ‘Les Mille
Nouvelles Nouvelles’ verschenen was. In elk geval meldt hij omstreeks 20 juni 1910
aan dezelfde Baekelmans: ‘Binnenkort ook begin ik een novelle van jou te vertalen.
Sinds ik terug ben uit Parijs (circa 15 april dus, L.D.) heb ik daar niets meer aan
gedaan. Zo bezet was mijn tijd’.
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‘Doodendans’, Amsterdam 1901, 1ste druk, 197 pagina's.
‘Doodendans’, Amsterdam 1903, 2de druk, 197 pagina's.
De tweede druk is identiek aan de eerste. Mogelijk was die tweede editie een opruiming van
de eerste. De derde druk van ‘Doodendans’ verschijnt eerst anno 1920 in ‘Stijn Streuvels'
Werken’.
Albert Helman, ‘Vriend Pieter. Het Levensavontuur van Pieter Van der Meer de Walcheren’,
Brugge/Nijmegen 1980, blz. 68.
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Ook in de bewaarde briefwisseling tussen Van der Meer en Streuvels is geen spoor
terug te vinden van een eventuele overeenkomst omtrent de opname van ‘Doodendans’
in ‘Les Mille Nouvelles Nouvelles’. De correspondentie omvat twee stuks van Stijn
Streuvels en acht van Pieter Van der Meer. De brieven die vanuit ‘Het Lijsternest’
verzonden werden, dateren uit de tweede helft van deze eeuw en blijken bedankingen
voor eerdere gelukwensen van Pieter ter gelegenheid van Streuvels' verjaardag58. Met
betrekking tot de vertaling van ‘Doodendans’ zijn ze dus te verwaarlozen. Uit Van
der Meers aandeel in de correspondentie blijkt overigens dat hij het was, die het
initiatief tot de briefwisseling nam. Op 15 januari 1923 nodigt hij Stijn Streuvels uit
tot medewerking aan ‘De Nieuwe Eeuw’, een periodiek waarvan Pieter door toedoen
van Maria Viola redacteur geworden was59. Die brief refereert echter ook naar een
eerdere ontmoeting van Streuvels en Van der Meer. De passus luidt: ‘Dikwijls nog
denk ik met warme vreugde aan de avond en de nacht die ik bij u, in gezelschap van
Servaes van de zomer (1922, L.D.) heb mogen doorbrengen. Dat waren kostelijke
uren. Ik zie nog steeds het prachtige Vlaanderenland rond uw woning’60. Drie maand
later (21.04.1923) reageert Pieter, die een ‘beschouwing’ gemaakt had over ‘Prutske’
(hoogstwaarschijnlijk voor ‘De Nieuwe Eeuw’)61, op een schrijven van Stijn Streuvels.
De auteur voelde zich tekort gedaan door Van der Meers bewering ‘dat er iets
vooropgezets en gewilds was om alleen het geluk als afweer te bouwen rond dat
Prutske’. Pieter antwoordt hem dat hij met heel zijn hart meevoelt met ‘wat U schrijft
over dat ongelukkige meisje’, dat hij nu ook volkomen de bedoeling van het werk
begrijpt en voegt eraan toe dat Streuvels' boek hem spijts
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Eén van de brieven is ongedateerd, maar werd onmiskenbaar geschreven door een bejaarde
Streuvels (‘Dat wekt in mij herinneringen op uit een lang verleden tijd’). De andere kreeg
als dagtekening ‘november 1966’ mee (Streuvels was 95 geworden). Het gaat hier om de
brief die opgenomen werd in het ‘Vriendenboek voor Pieter Van der Meer de Walcheren’,
Brugge/Utrecht 1970, blz. 68.
Gerard Knuvelder, ‘Pieter Van der Meer de Walcheren. Leven en Werken’, tweede druk,
Utrecht/Brussel 1950, blz. 32.
Uit Albert Helman, ‘Vriend Pieter. Het Levensavontuur van Pieter Van der Meer de
Walcheren’, Brugge 1980, blz. 167, blijkt dat Van der Meer in 1920 het werk van Albert
Servaes leerde kennen.
Professor Frédéric Bastet schrijft me dat ‘De Nieuwe Eeuw’ ontbreekt in de
universiteitsbibliotheek in Leiden en dat de Koninklijke Bibliotheek het weekblad enkel bezit
met ingang van jaargang 24 (1941). Ook in Vlaanderen heb ik het blad niet gevonden.
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zijn ‘onwetendheid betreffende de achtergrond van het verhaal’ innige vreugde
gegeven heeft... In weerwil van onmiskenbare hartelijkheid, getuigen beide brieven
toch ook van afstandelijkheid. Van der Meer spreekt de door hem vertaalde auteur
nog steeds aan met ‘Waarde Heer Streuvels’. De zes andere correspondentiestukken
die Pieter aan Stijn Streuvels zond, zijn alweer van veel latere datum62. Een
verjaardagswens was er doorgaans de aanleiding toe. Altijd wordt verwezen naar de
grote bewondering die Van der Meer koestert voor Streuvels' oeuvre. Hij verzekert
hem op 30.09.1951: ‘... Menig brok proza is mij altijd bijgebleven, zooals Het
Glorierijke Licht, dat gij schreeft ter verheerlijking van den zomer van 1911’. Tien
jaar later (op 03.10.1961) deelt hij wéér mee: ‘Bij het lezen van sommige bladzijden
van uw proza heb ik ogenblikken gekend van volkomen geluk’. Pieter spreekt zijn
correspondent eindelijk aan met ‘Dierbare Stijn Streuvels’ wanneer die 95 wordt, en
wel ‘omdat uw boeken (me) vanaf mijn jonge jaren het geluk van onze aarde heeft
(hebben) doen ervaren’ (brief van 29.09.1966). In een allerlaatste schrijven d.d.
03.10.1968 luidt het nog éénmaal: ‘Uw naam en uw stralend werk hebben mij begeleid
van mijn jeugd af’63. Blijkt uit Van der Meers brieven aan Streuvels dat hij waardering
had voor diens werk, dan treft meteen dat bij uitstek het stralende, lichtende en
gelukbrengende aspect ervan hem bijgebleven is. De periode waarin Pieter kennis
maakte met het oeuvre van Stijn Streuvels en naar fundamenten zocht voor het eigen
bestaan, lag op dat moment natuurlijk al ver achter hem. Toen raakte hem het
ontbreken van ‘het diep doordringen in het wonder, dat de mens is’64 in het werk.
Reminiscenties aan die tijd komen in de correspondentie evenwel niet meer voor.
Nergens ook wordt enige allusie gemaakt op ‘Doodendans’.
Ten slotte wijst ook niets in Streuvels' boekenbezit op vroege contacten tussen
hemzelf en Van der Meer65. Informatie over de vertaling van ‘La Ronde
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Alle brieven dateren van 1951 tot 1968.
De laatste vier brieven die Van der Meer aan Streuvels zond, werden geschreven op briefpapier
van de Sint-Paulusabdij te Oosterhout. Na de dood van zijn vrouw Christine in 1953, was
Pieter ingetreden bij de benedictijnen aldaar.
Recensie door Van der Meer over ‘Openlucht’
‘Het Leven’, jrg 1, 1905, blz. 473-480.
De ‘Plaatsingscatalogus van de boeken...’, Luc Schepens, 1977-1979, geeft volgende werken
aan van Pieter Van der Meer uit Streuvels' bezit:
409. P. Van der Meer de Walcheren, ‘Mijn Dagboek’, dln 1,4,5,6, Brugge 1965.
OPDRACHTEN.
410. idem, ‘Mensen en God’, Brugge z.d. (1940-1946, L.D.) 2 vol.
411. idem, ‘4 parabels’, Brugge 1964.
(op blz. 71 v.d. catalogus)
731. P. Van der Meer de Walcheren, ‘Mijn Dagboek’, 1907-1911, 6e dr., Utrecht/Brussel
1946.
(op blz. 77 v.d. catalogus).
Het betreft dus telkens latere uitgaven.
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de la Mort’ en het verschijnen ervan in ‘Les Mille Nouvelles Nouvelles’ te Parijs, is
wellicht pas later doorgedrongen tot op het ‘Lijsternest’66.
*

**

Belangrijke informatie in verband met Van der Meers activiteiten voor ‘Les Mille
Nouvelles Nouvelles’, en nieuwe elementen i.v.m. het niet betrekken van Streuvels
bij de ‘Doodendans’-vertaling, zijn te vinden in de briefwisseling Pieter Van der
Meer - Lode Baekelmans. Op twee uitzonderingen na bevat de in het A.M.V.C.
bewaarde collectie enkel Van der Meers aandeel ervan. Het betreft precies dertig
stuks67.
Het eerste gedeelte van de correspondentie omvat veertien brieven en gaat terug op
de periode van 18.10.1904 tot 21.01.1909. Toen hij in oktober contact opnam met
Baekelmans woonde Van der Meer nog in Ukkel. Hij trachtte de Antwerpenaar als
medewerker aan boord te halen van zijn tijdschrift ‘Het Leven’68, waarvan de eerste
verschijningsdatum gepland was voor 1 januari 1905. De houding van Pieter, die
voortdurend geconfronteerd

66

67

68

Uit de reeks ‘Les Mille Nouvelles Nouvelles’ bezat Streuvels enkel het 11de deeltje, d.d.
december 1910, waarin Buysses ‘Le Cheval’ was verschenen (Luc Schepens, o.c., onder het
nummer 457 op blz. 8). Hoe en wanneer Streuvels het exemplaar verwierf, valt jammer
genoeg niet meer te achterhalen. Kreeg hij het van Cyriel Buysse? Maar wanneer dan? Daar
in elke nieuwe bundel de al verschenen nummers nog eens werden afgedrukt en het
eerstvolgende aangekondigd, moet Stijn Streuvels op dat moment toch, met aan zekerheid
grenzende waarschijnlijkheid, van de publicatie van ‘La Ronde de la Mort’ afgeweten
hebben...
Zowel de correspondentie tussen Van der Meer en Baekelmans als die tussen Van der Meer
en Streuvels worden bewaard in het A.M.V.C. te Antwerpen. Ik dank langs deze weg hartelijk
vriend Marc Somers die me (met toelating van de erven Streuvels en Van der Meer) inzage
gaf in de brieven en daarbij nog maar eens blijk gaf van zijn grote bereidwilligheid en geduld.
‘Het Leven. Maandschrift voor Literatuur, Wetenschap en Kunst’. Redactie: P. Van der Meer
en J. Steynen (1905).
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Lode Baekelmans omstreeks 1901 (Foto AMVC)
Uit: ‘Lode Baekelmans’ door G.W. Huygens Ministerie van Openbaar Onderwijs (Manteau 1960)

zou worden met kopijnood, tegenover de opname van Zuid-Nederlanders in de
redactie was hoegenaamd niet consequent. Uit die aanvangsbrieven blijkt dat hij
weliswaar Vlamingen zocht die bijdragen konden leveren voor het blad, en die
bovendien bereid waren om er in het Zuiden propaganda voor te maken, maar van
uitbreiding van de redactie met Vlamingen wilde hij
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niet weten69. ‘Ons maandschrift is éénmaal zoo gesticht, en de contracten zijn
gemaakt’, schrijft hij Baekelmans70. Wanneer ‘Het Leven’ dan zonder Vlamingen in
de redactie één jaar later ter ziele gaat, dreigt de correspondentie tussen Lode
Baekelmans en Van der Meer vast te lopen. Van januari 1906 tot januari 1909 volgen
nog slechts drie spaarzame briefjes. Pieter zwerft maandenlang met zijn gezin in
Italië rond en verblijft daarna steeds vaker in Parijs, waar hij zich uiteindelijk vanaf
november 1910 definitief vestigt. Als journalist zal hij er trachten in zijn
levensonderhoud te voorzien.
In de periode eind 1909/begin 1910 hervat de briefwisseling tussen Pieter Van der
Meer en Lode Baekelmans en krijgt ze een gerichter karakter. Ze treedt doorheen de
volgende zeven brieven in een fase die bijzonder illustratief zal zijn voor de selectie
en de vertaling van een reeks Vlaamse en Nederlandse novellen bij ‘La Renaissance
du Livre’. Omstreeks die tijd schrijft Van der Meer aan Baekelmans:
‘Waarde Baekelmans,
Door een uitgever alhier (die een maandelijkschen bundel zal uitgeven van af 1 Febr.
a.s. bevattende telkens een tiental novellen uit alle talen vertaald), door een uitgever
belast voor de Nederlandsche schetsen, zoek ik verhalen (niet lang, vol actie, en met
“couleur locale”). Ik dacht aan jou(w) werk, natuurlijk. Maar ik bezit niets van je
schetsen. Heb je nu niets voor mij, van jezelf of van anderen, wat geschikt is? Je
zoudt er mij een grooten dienst mee bewijzen. - De uitgever betaalt als droit d'auteur,
5 cts per regel, de prijs die men hier steeds geeft voor het recht ter reproductie van
verschenen schetsen. - Dat is dan voor jou! -71

69

70
71

Dat niet enkel Baekelmans werd aangezocht om mee te werken, blijkt uit een andere brief
die eveneens in het A.M.V.C. berust. Pieter tracht daarin Gustaaf Vermeersch te overreden
tot coöperatie. Uit de correspondentie tussen Van der Meer en Baekelmans wordt verder
duidelijk dat ook Jan Eelen is aangesproken, die aan de redactie ‘Salomé’ heeft beloofd.
‘Salomé’ verscheen echter nooit in ‘Het Leven’. Eelens stuk (1ste bedrijf) kreeg in juni 1905
wel een plaats in het tijdschrift ‘Vlaanderen’. Van Jan Eelen werd in ‘Het Leven’ (eerste
halfjaar) ‘Liedeken’ opgenomen, van Baekelmans ‘De Kaaizot’ en ‘Een Vlaamsch Najaar’,
van Vermeersch ‘Witte Donderdag’. In het tweede halfjaar komen klaarblijkelijk geen
creatieve Vlaamse bijdragen meer voor.
Brief van 07.11.1904.
Pieter Van der Meer zal later argumenteren - zie blz. 138 - dat hij Baekelmans en Heijermans
de honorering van 5 cts per regel beloofde met toestemming van redacteur Charles Vildrac.
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Streuvels in 1907 (Foto Ruys-Morel, Kortrijk 1907)
Uit: ‘Stijn Streuvels. Zijn Leven en zijn Werk’ door André De Ridder. (Veen z.d. = 1907, tweede druk)
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Voeg bij wat je me zendt, ook enige levensbijzonderheden, jaartallen ect., over jezelf!
- Met hartelijke groet en hopend dat je mij helpen kunt
je toegen.
Pieter Van der Meer
Ik vraag de boeken slechts in bruikleen! - Mocht je ook van Holl. auteurs iets geschikts
weten, dan beveel ik mij aan! - Onkosten worden vergoed.’
Uit de onmiddellijk aansluitende brief van Pieter Van der Meer (die alweer geen
precieze datum meekreeg) blijkt dat Baekelmans hem twee boeken toezond.
Aangenomen mag worden dat het gaat om edities van zijn eigen werk. ‘De
Zonnekloppers’ (1906)72 moet hoe dan ook bij de zending gezeten hebben. Daaruit
immers is ‘Tijd en Eeuwigheid’ afkomstig dat door Van der Meer zal worden vertaald
en een plaats krijgt in de veertiende bundel van ‘Les Mille Nouvelles Nouvelles’
(maart 1911). Pieter had echter niet op Baekelmans' zending gewacht om aan de slag
te gaan. In dezelfde brief nog meldt hij zijn correspondent: ‘Ik heb Doodendans I
van Streuvels onderhanden’. Het is echter heel goed mogelijk dat Van der Meer op
dat ogenblik reeds klaar was met de vertaling in eerste aanleg van de novelle. Hij
informeert immers meteen naar de betekenis van een dertigtal over de hele novelle
verspreide West-Vlaamse woorden, waarmee hij geen raad weet. Waarom de vertaler
Streuvels zelf niet om uitleg heeft gevraagd, valt bezwaarlijk met zekerheid te bepalen.
Een plausibele verklaring zou kunnen zijn dat Van der Meer zich gemakshalve altijd
tot Lode Baekelmans richtte wanneer het om ‘Vlaamse literaire aangelegenheden’
ging. De briefwisseling omtrent ‘Het Leven’ lijkt die gedachte alleszins te
ondersteunen. Toen Pieter Baekelmans interpelleerde omtrent het vocabularium van
‘Doodendans’ wist hij uiteraard dat die Antwerpenaar was. Allicht vermoedde hij
echter niet dat het West-Vlaams een sinjoor even Babels in de oren klinkt als hemzelf.
Zoals voor de meeste Nederlanders was Baekelmans voor Pieter immers een Vlaming
die Vlaams kent... en dus alle Vlaams. Dat zijn correspondent voor Streuvels' idioom
ook De Bo moest raadplegen zoals hijzelf had kunnen doen, is wellicht niet eens bij
hem opgekomen.
Van de Meers brief met als poststempel 21.06.1910 werd niet vanuit Parijs maar
vanuit Ukkel verzonden, waar hij een laatste keer voor enige tijd verbleef.

72

‘De Zonnekloppers’ verscheen vanaf de tweede druk (1942) als ‘Zonnekloppers’. Mogelijk
stuurde Baekelmans meteen ‘Dwaze Tronies’ dat een jaar na ‘De Zonnekloppers’ verschenen
was en eveneens twee novellen bevat.
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Pieter schreef Baekelmans in een poging om uit te vissen of zijn stuk ‘Drie Menschen’
niet sneller en interessanter kon geplaatst worden bij het tijdschrift ‘Ontwaking’
(waarvan Baekelmans medewerker was)73 dan in ‘De Nieuwe Gids’ van Kloos, aan
wie de bijdrage nochtans reeds was beloofd74. Wellicht om zijn ‘beste Lode’ wat te
stimuleren, meldt hij hem aan het slot van de brief:
‘Binnenkort ook begin ik een novelle van jou te vertalen. Sinds ik terug ben uit Parijs
heb ik daar niets meer aan gedaan. Zoo bezet was mijn tijd. -’
De keuze van het stuk uit Baekelmans' oeuvre viel ten slotte op ‘Tijd en Eeuwigheid’75.
De selectie van deze bizarre vertelling, waarin de auteur poogt het begrip ‘eeuwigheid’
te vangen door de ‘tijd’ te immobiliseren, ligt in de lijn van de andere door Van der
Meer gekozen verhalen. Een stadhuisbediende slaapt in temidden van zijn archieven
en wordt eerst 64 jaar later wakker. Nadat hij bij een aantal mensen naar de precieze
datum heeft geïnformeerd, nodigt hij ze allen uit op het avondmaal. Centraal in een
heterogeen gezelschap staat de mooie Helena. Haar zilveren gordel vertoont een
slangenmotief waarbij de muil van het serpent zich vastbijt in de staart. De vrouw
die aldus de tijdeloosheid incarneert, draagt tegelijk liefde (leven) en dood in zich.
Aan het eind van de avond blijkt Helena inderdaad ‘de troosteres van de harten waarin
de dood reeds huist, de zoekers naar het raadselachtige en naar de bovenzinnelijke
klaarheid...’
Van der Meer is net weergekeerd naar Frankrijk76 en ‘Le Temps et l'Eternité’ blijkt
een maand eerder (maart 1911) in ‘Les Mille Nouvelles Nouvelles’

73
74
75

76

Bedoeld wordt ‘Ontwaking en Nieuw Leven’ (juli tot dec. 1910).
‘Drie Menschen’ van Pieter Van der Meer verscheen noch in ‘Ontwaking en Nieuw Leven’,
noch in ‘De Nieuwe Gids’.
De opname van ‘Le Temps et l'Eternité’ in ‘Les Mille Nouvelles Nouvelles’ wordt
voorafgegaan door een biografische schets die getuigt van gênante onzorgvuldigheid: ‘De
Doolaar en de Weidsche stad’ kreeg als verschijningsdatum 1905 (i.p.v. 1904) mee. Er is
sprake van ‘Marieben van Nûmegen’ (i.p.v. Marieken van Nijmegen). Van ‘De Waard uit
de Bloeiende Eglantier’ worden zelfs twee edities gemaakt: ‘De Waard nit’, ‘De Bloeiende
Eglantier’. Waarschijnlijk was Van der Meer evenmin als Baekelmans zelf, verantwoordelijk
voor deze ‘bêtises’. Ze lijken terug te gaan op commerciële haast van de uitgever of op een
bijzonder slordige Franse zetter...
Eind oktober/begin november 1910 was Pieter met zijn gezin in Parijs aangekomen en betrok
er, in de buurt van Montmartre, een klein appartement op de vijfde verdieping. De laatste
week van april 1911 verhuist hij naar Bûres par Orsay (Seine et Oise). In ‘Mijn Dagboek’
schrijft hij op 4 mei: ‘Sedert een week wonen wij te Bûres, een dorp ten zuiden van Parijs,
in een kleine woning met bloeienden tuin en het uitzicht van de bovenkamers gaat over het
breede dal, naar de verre beboschte heuvels’ (Pieter Van der Meer, ‘Mijn Dagboek’, vijfde
druk, Utrecht, blz. 184).
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verschenen, wanneer Pieter opnieuw een brief van Lode Baekelmans beantwoordt.
Diens epistel moet al een tijd op zijn bureau hebben gelegen, want Van der Meer
begint zijn schrijven van april 1911 (poststempel 23.04.1911) met zich daarvoor te
verontschuldigen. Of het enkel ‘verhuizing en andere drukten’ waren, die hem
verhinderd hadden eerder te schrijven, is helemaal niet zo zeker. Het wordt algauw
duidelijk dat Baekelmans Van der Meer om de uitkering van zijn auteursrechten
heeft verzocht en met die som wil inschrijven op het bij ‘La Renaissance du Livre’
verschenen werk van Honoré de Balzac77. De Nederlander ziet zich evenwel
genoodzaakt hem te melden:
‘Mij lijkt er een misverstand te bestaan, dat ik geerne ophelderen zal. De uitgevers
betalen geen auteursrechten aan Hollandsche en Vlaamsche schrijvers, en kunt ge
er geen aanspraak op maken (sic), daar zij weten dat Holland niet aangesloten is
bij de Berner Conventie78. Mijn schrijven bevatte toch niets dienaangaande? - Het
spijt me zeer voor U, doch ook ik werd zeer simpelijk gehonoreerd! - (...)’

77

In zijn reeks ‘Tous les Chefs-d'oeuvre de la Littérature Française’ bracht Jean Gillequin in
1910 een Balzac-selectie uit in vier delen 16o (‘Répertoire Bibliographique de la Littérature
Française...’, Leipzig/Berlin 1911). Volgens ‘Le Guide du Bibliophile et du Libraire’ (Paris
1950) verscheen in 1911 al opnieuw een editie bij ‘La Renaissance du Livre’, ditmaal in drie

78

delen 8o. Wellicht wilde Baekelmans zijn auteurshonorarium aanwenden om in te schrijven
op deze laatste uitgave...
De Berner Conventie (1886) beschermt in algemene zin de letterkundige en het
kunsteigendom. Ze bepaalt o.a. dat auteurs, onderhorigen van een lidstaat die de overeenkomst
ondertekende, in ieder ander land dat bij de conventie aansloot, identiek dezelfde rechten
genieten als de auteursonderhorigen van dat land. Bij de tien landen die zich onmiddellijk
al in 1886 bij de Berner Conventie aansloten, hoorden Frankrijk en België. Nederland trad
pas in 1912 toe.
Meester Raoul M. de Puydt schreef me ter zake: ‘De Belgische auteurswet dateert van 22
maart 1886 en spreekt van een vertalingsrecht: het auteursrecht op een letterkundig werk
omvat het uitsluitend recht om te vertalen of te laten vertalen (art. 12). Als Belg diende
Baekelmans dus zelfs geen beroep te doen op de Berner Conventie (art. 2, al. 2) die België
reeds op 07.09.1887 had geratificeerd. De Nederlandse auteurswet dateert pas van 1912 en
Nederland had inmiddels de Berner Conventie niet geratificeerd’ (Brief van 30.08.1995,
waarvoor hartelijke dank).
Kon van Nederlanders dus probleemloos worden vertaald zonder dat daarvoor honorarium
werd uitgekeerd, met Vlaamse teksten was dat niet mogelijk...
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Dat Van der Meers geheugen hem in de steek zou gelaten hebben voor wat het
beloofde ‘droit d'auteur’ van 5 cts per regel aangaat, is niet aan te nemen. Misschien
koesterde hij de heimelijke illusie dat Lode Baekelmans het bij dat ene verzoek tot
betalen zou laten. Uit het vervolg van de ‘carte postale’ blijkt echter al dat de
Antwerpenaar desnoods zelf naar Parijs wilde komen om er zijn gram te halen. Hij
bleef in afwachting dan ook niet bij de pakken zitten. Nog geen week later ontving
Van der Meer van de redacteur van ‘Les Mille Nouvelles Nouvelles’ een brief, waarin
die hem liet weten dat Lode Baekelmans de Vlaamse Vereniging van Letterkundigen
had opgedragen zijn auteursrechten op te eisen79.
Pieter haast zich nu om te antwoorden en, refererend naar de boodschap van ‘La
Renaissance du Livre’, schrijft hij Baekelmans reeds op 29 april 1911:
‘(...) Ik moet U zeggen dat mij dat verbaast, vooral daar Holland niet aangesloten
is aan de Berner-Conventie, en uw boeken toch ook in Holland zijn uitgegeven. De
lieden van de Renaissance du Livre weten dat, en betaalden noch mij, noch Steynen,
noch Heyermans (sic) etc. auteursrechten. Ik ontvang alleen honorarium voor het
vertalen, in casu voor uwe novelle, ik meen 46 frcs. Dat het onaangenaam is, ben ik
met U eens; ik had ook liever voor mijn vertaalde novelle auteursrechten ontvangen!
Doch daar is niets aan te doen. In den beginne meende ik dat het allicht aan de
uitgevers onbekend was dat Holland niet aangesloten was bij de Berner-Conventie,
doch zij wisten het drommels goed! - Noch de Meester, noch Jeanne Reyneke Stuwe
(sic), noch v. Hulzen, noch Schürmann80,

79

80

Lode Baekelmans - die al als enige Vlaming op de ledenlijst gestaan had van de in 1905 in
Nederland opgerichte ‘Vereniging van Letterkundigen’ - maakte deel uit van het eerste
bestuur van de op 14.11.1907 gestichte ‘Vlaamse Vereniging van Letterkundigen’. Voorzitter
was toen Prosper Van Langendonck. Op zijn beurt werd Baekelmans de eerste voorzitter
van de na WO II uit de as herrezen ‘Vereniging van Vlaamse Letterkundigen’.
Jeanne Reyneke van Stuwe (1874-1951): schrijfster van ettelijke oppervlakkige romans.
Echtgenote van Willem Kloos.
Johan De Meester (1860-1931): romancier die als correspondent van het Algemeen
Handelsblad in Parijs verbleef en vooral bekendheid verwierf met zijn ‘Geertje’ (1905).
Gerard Van Hulzen (1860-1940): auteur van kritieken en lichte romans.
Willem Fr. Schürmann (1876-1915): maakte naam met ‘De Berkelmans’.
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ontvangen auteursrechten; de Renaiss. du Livre honoreert alleen het vertalen81. Zoo
het honorarium groot was, dan zou ik gaarne U een gedeelte afstaan, doch ge ziet
zelf, dat het werkelijk geen koninklijk traktement is, wat zij mij geven! - Ik schrijf U
dit al, omdat de Redacteur mij meldt dat hij er zich absoluut niet mee bemoeit, en
deze kwestie mij aangaat!
Schrijvers, vooral Hollandsche schrijvers, zijn er nu eenmaal om bestolen te
worden: welke toestand echter zoodra we aangesloten zijn bij de Berner-Conventie,
hopelijk veranderen zal. - Hopelijk hoor ik spoedig iets van je, waarde Baekelmans.
Het spijt mij dat ik niet een sommetje voor auteursrechten kan laten zenden, doch
ge begrijpt nu den toestand, nietwaar? - (...)’
Spit Van der Meer in dit schrijven zijn argumentatie met betrekking tot de Berner
Conventie verder uit, dan ontstaat in dat verband toch ook de indruk dat hij zijn
correspondent van verdere contacten met de redacteur van ‘La Renaissance du Livre’
wil weghouden. Die bemoeit er zich absoluut niet mee, de kwestie gaat hem, Pieter,
alleen aan... Het ‘kwaad’ was echter reeds geschied. Uit de enige bewaarde tegenbrief
van Lode Baekelmans aan Pieter Van der Meer (d.d. 2 mei 1911) uit deze periode82,
blijkt dat die ‘La Renaissance du Livre’ al geschreven had met een verzoek om van
zijn honorarium de intekensom voor de Balzac af te houden en... dat hij daarop een
bevestigend antwoord had gekregen. Dat verwondert Baekelmans trouwens niet: hij
is er (terecht) van overtuigd in zijn hoedanigheid van Belg beschermd te worden
door de Berner Conventie, ook wanneer een boek van hem in Nederland verschijnt.
Verder betoogt hij dat er in de twee brieven die hij inmiddels van de Parijse uitgeverij
kreeg, helemaal geen sprake was van die fameuze Berner Conventie. Hij weigert
finaal te aanvaarden dat schrijvers er nu eenmaal zijn om ‘verneukt te worden’. Het
is hem allemaal te bar, te meer daar hij zelfs geen ‘afdruk’ (van de vertaling van zijn
novelle, L.D.) ontving. Even wordt in de brief ook gerept over het eerder beloofde
honorarium. Lode Baekelmans verzwakt enigszins zijn positie door gewag te maken
van ‘frcs 0,10 per regel’, daar waar hem in werkelijkheid ‘0,05 frcs’ was beloofd...

81

82

Naar welke (eventuele) vertalingen van Jeanne Reyneke Van Stuwe, De Meester, Van Hulzen
en Schürmann door Pieter verwezen wordt, is niet duidelijk en dus evenmin of die ook bij
‘La Renaissance du Livre’ zijn verschenen.
Er bestaat nog een tweede brief van Baekelmans aan Van der Meer, die eveneens in het
A.M.V.C. bewaard wordt. Hij houdt geen enkel verband met het hier behandelde onderwerp
en werd ruim veertig jaar later (29 december 1953) geschreven n.a.v. het overlijden van
Christine Van der Meer.
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Uit Van der Meers uitgebreid antwoord van 5 mei 1911 wordt klaar dat vooral
Baekelmans' ondergeschoven vermoeden, als zou Pieter het auteursrecht voor ‘Le
Temps et l'Eternité’ in eigen zak gestoken hebben, hem heeft gekwetst. De
briefschrijver weet dat die indruk bij zijn correspondent versterkt werd door de
mededeling van de uitgeverij aan Lode Baekelmans, dat zij Van der Meer ‘le montant
de la nouvelle’ hadden uitbetaald. Obstinaat houdt Pieter vol enkel de ‘46,- frcs’ voor
het vertalen ontvangen te hebben:
‘(...) En je kunt er van verzekerd zijn, dat ik aan de M.N.N.83 schrijf dat ik dat briefje
aan jou alles behalve “fair” vind, vooral daar zij nog zeggen, dat ik mijn 46 frcs
had moeten storten voor jou(w) inschrijving op Balzac's werk etc.! Ik moet je zeggen
dat het me bizonder onaangenaam is over deze dingen te moeten schrijven. Doch ik
wil het geval nu duidelijk maken. Méér dan een jaar geleden was een jong Frans
dichter, Charles Vildrac, redacteur der M.N.N.; ik ken hem zeer goed, sinds eenige
jaren, en hij verzocht mij Hollandsche en Vlaamsche novellen te vertalen; hij zeide
mij dat ik ontvangen zou 10 cts per regel voor het vertalen, en 5 cts voor de auteurs.
- Het was in die tijd dat ik jou schreef. - Toen ik mijn novellen-honorarium 15 april
1910 toucheerde, kreeg ik alleen het vertaalsalaris, en werd mij gezegd dat zij geen
auteursrechten betaalden van wege wij niet aangesloten waren (sic) aan Berner
Conventie. Kort daarna verliet mijn vriend zijn baantje, kwam er een andere
redacteur, ontving ik te Uccle steeds twee nummers en het honorarium toegestuurd.
Doch toen ik weer te Parijs kwam in October, kreeg ik niets meer, vergat door vele
buitengewone omstandigheden er heen te gaan, tot dan eindelijk jou(w) eerste
briefkaart langs de Renaiss. du Livre heen mij bereikte. - Ik ging er heen, eenigen
tijd daarna, ontving 1 nummer en de 46 frcs, en zag weer een nieuwen redacteur! Ik
schreef je toen een briefkaart, ik herinner me niet goed meer wanneer, maar het was
tijdens de verhuizing, meen ik. Daarna ontving ik hier een briefje van de redacteur
mij meldend dat jij auteursrechten verlangdet. Toen schreef ik je van hier mijn vorigen
brief, waarin ik je zeide, slechts 46 frcs als honorar. ontvangen te hebben, en meende
ik niet noodig, het hier bovenstaande te moeten melden, waaruit, meen ik, duidelijk
blijkt, dat ik volkomen te goeder trouw de 5 cts (ik geloof niet ooit van 10 cts
geschreven te hebben per regel voor de auteur) toezegde, toen mijn vriend redacteur
was, méér dan één jaar geleden. - Wat mij zeer hindert in deze zaak, is je vermoeden
(dat mij buitengewoon onaangenaam is) als zou ik jou(w) auteursrecht ontvangen
en in mijn zak gestoken hebben. Ik zeg dus nogmaals: slechts het honorarium 46 frcs
ontving ik. Ik vraag dus ook aan den redacteur je
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= (Les) Mille Nouvelles Nouvelles.
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dit te schrijven. Je kunt toch niet eischen dat ik van die 46 frcs, een 40 frcs stort voor
een inschrijving voor jou op Balzac's werken etc! - Ik doe het inderdaad niet voor
het genoegen dat vertalen, en het honorarium is al pover genoeg. - Ik hoop van harte
dat de toestand je nu duidelijk is, en dat er geen onaangenaam misverstand meer
tusschen ons bestaat. Dat is al, meen ik.
Wat ik schreef over Berner-Conventie, waarvan ik geenszins op de hoogte ben, werd
mij gezegd meer dan een jaar geleden, toen ik voor het eerst het honorarium van
mijn eigen novelle ontving; alléén vertaalsalaris. Ziedaar, waarde Baekelmans, het
geval, hopelijk, duidelijk uiteengezet.
(...)’
Dat Pieter uiteindelijk ‘La Renaissance du Livre’ geïnterpelleerd heeft over het aan
Baekelmans gezonden briefje, blijkt uit het schrijven dat het centrale gedeelte van
de correspondentie tussen Van der Meer en Lode Baekelmans afsluit. Pieter stuurt
de Antwerpenaar de brief van 6 mei 1911 door, die hij, op zijn verzoek om uitleg,
van ‘La Renaissance du Livre’ kreeg toegezonden. Zonder dat er naar enige
schriftelijke overeenkomst verwezen wordt, betoogt de uitgeverij:
‘... c'est une règle absolue à la rédaction des Mille Nouvelles Nouvelles, que lorsqu'un
traducteur nous propose une nouvelle, il doit, avoir obtenu une autorisation de
l'auteur, ou bien avoir conclu un arrangement avec cet auteur et lui payer une somme
à débattre entre eux, prélevée sur les honoraires qui nous lui versons. Mais ces
arrangements nous restent absolument étrangers, et nous n'avons rien à démêler
par la suite avec les auteurs. C'est sur ces bases, et non sur d'autres, que Monsieur
Lambert, alors Rédacteur en chef aux Mille Nouvelles Nouvelles, a traité avec vous,
pour l'insertion de la nouvelle “Le Temps et l'Eternité” de Monsieur Baekelmans,
et si Monsieur Lode Baekelmans, à tort ou à raison, nous l'ignorons et nous voulons
l'ignorer, croit avoir des droits à revendiquer, le montant de ces droits est compris
dans la somme de Frs 44,10 que nous vous avons versée le 29 mars 1911. (...)
Peyre de Betouyet’84
Onderaan en op de keerzijde van het op briefpapier van ‘La Renaissance du Livre’
getypte schrijven krabbelt Pieter Van der Meer haastig enkele regels neer: hij heeft
nooit dien Mons. Lambert over dergelijke voorwaarden horen
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De naam van de redacteur, eerder geciteerd op pagina 113, komt enkel voor als handtekening
op deze brief. De transcriptie van de signatuur sluit fouten niet uit.
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praten (onderstreept), te meer daar zijn vriend Vildrac hem gesproken had over het
honorarium en de auteursrechten. Hem wordt nu pas gezegd dat daarin de
auteursrechten begrepen zouden zijn...
‘Je ziet dat ik 44 frcs ontvangen heb, dat is: 10 cts per regel; en het wordt mij gezegd
voor de eerste maal in bovenstaanden brief, als zou daarin begrepen zijn:
auteursrechten! - Zowel die Mons. Lambert, als Vildrac hebben mij als vertaler
aangenomen voor 10 cts per regel, zonder ooit te spreken over auteursrechten, die
ik zou moeten betalen van het vertaalhonorarium. - Vildrac sprak mij van de 5 cts
auteursrechten ect., ect. - Zie vorigen brief! - Welk een correspondentie!
Hopelijk schrijven wij elkander ook eens over sympathieker onderwerpen!
(...)’
Het lijdt geen twijfel dat Pieter Van der Meer voor de arbeid die hij bij ‘La
Renaissance du Livre’ verrichtte, niet méér betaald werd dan 10 cts per regel. Een
snelle controle van de Baekelmans-vertaling, ‘Le Temps et l'Eternité’, toont aan dat
het - met inbegrip van de begeleidende biografische noot - inderdaad om 442 lijnen
gaat, wat grosso modo overeenkomt met de ‘44,1 frcs’ die Pieter als honorarium
kreeg. Hoogstwaarschijnlijk ook is er bij de (mogelijk enkel mondelinge)
overeenkomst tussen Van der Meer en Vildrac sprake geweesr van 10 centiemen
vertaalvergoeding en 5 centiemen auteursrecht. Een dergelijke regeling wordt immers
zowel aan Herman Heijermans als aan Lode Baekelmans voorgesteld. Was Vildrac
te royaal geweest en verdween hij daarom zo spoedig van het toneel? Of heeft de
snelle successie van redacteurs gemaakte afspraken doen verzanden? Wellicht
realiseerde Pieter zich slechts van lieverlede dat hij verondersteld werd van zijn
vertaalhonorarium ook nog de auteursvergoeding te betalen. Er mag daarbij niet uit
het oog verloren worden, dat voor wat Van der Meers eerste bij ‘La Renaissance du
Livre’ gepresteerde werk aangaat, beide sommen samenvielen. Het ging toen immers
om de vertaling van eigen werk.
In zijn brief van 5 mei schetst Pieter precies hoe en wanneer hij door ‘La
Renaissance du Livre’ is betaald. Omstreeks februari 1910 zou Vildrac hem gesproken
hebben over vertaalvergoeding en auteursrecht. Toen hij op 15 april van dat jaar zijn
eerste honorarium ontving - ‘Le Lien’ verscheen inderdaad in april 1910 -, werd hem
slechts de som voor het vertalen en niet het auteursrecht uitgekeerd. Men wees hem
op de Berner Conventie...
Van der Meer, die zich niet blijkt te kunnen beroepen op eventuele door Vildrac
aangegane engagementen, dreigt plots het honorarium van de door hem reeds
aangesproken auteurs uit eigen zak te moeten betalen. Dat hij dan
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op zijn beurt de niet ondertekening door zijn geboorteland van de internationale
overeenkomst hanteert is onbehoorlijk, maar komt niet helemaal onverwacht... Pieter
had een gezin te onderhouden en kon op die manier natuurlijk ontsnappen aan het
vergoeden van de Nederlanders Heijermans85

Herman Heijermans (links boven) op een vergadering van de Bond van Noord- en Zuid-Nederlandse
Letterkundigen in 1911 over de aansluiting van Nederland bij de Berner Conventie
Schrijversprentenboek nr. 11, blz. 32. Foto 91.
Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, Den Haag 1964.
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Ironisch is dat Heijermans jarenlang in Berlijn leefde (1908-1912) omdat Nederland tot 1912
het auteursrecht niet behoorlijk beschermde... Als Falkland had hij in 1902 al een ‘Open
Brief aan Zijne Excellentie Kuiper, Minister van Buitenlandsche Zaken’ geschreven, waarin
hij, als ‘enige die er echt fortuinen op verloor’, het uitschreeuwde: ‘Ik word begapt’. In 1905
bezocht hij de oprichtingsvergadering van de Vereeniging voor Letterkundigen’. Enkele
jaren later dan weer huurde hij ‘impresariaten in om zijn belangen in Berlijn, Parijs en Londen
te behartigen’. (Hans Goedkoop, ‘Geluk. Het Leven van Herman Heijermans’, Amsterdam
1996, blz. 242 en 243).
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en Steynen (vijfde en zevende bundel, resp. juni en augustus 1910). De Belg Streuvels
(zesde bundel, juli 1910), die enkel via Baekelmans bij ‘Les Mille Nouvelles
Nouvelles’ betrokken raakte, had in het verre West-Vlaanderen van de publicatie
van ‘La Ronde de la Mort’ allicht geen weet.
De keuze van de latere door Van der Meer voor ‘Les Mille Nouvelles Nouvelles’
geselecteerde verhalen lijkt erop te wijzen dat Pieter zich inderdaad reeds voor het
dispuut met Baekelmans moet gerealiseerd hebben dat er van uitbetaling van
auteursvergoedingen bovenop de vertaalhononaria geen sprake zou zijn. Aandachtige
lectuur van de brief van 5 mei 1911 leidt trouwens tot nog andere, aanverwante
vaststellingen. In dit schrijven vertelt Van der Meer dat Charles Vildracs opvolger,
Monsieur Lambert, hem te Ukkel, waar hij van half april 1910 tot eind oktober van
datzelfde jaar verbleef, ‘nog steeds’ (zoals de eerste keer dus) twee exemplaren en
het honorarium zou gezonden hebben. Vermits de Parijse uitgeverij Pieter prompt
lijkt te betalen, zou het hier kunnen gaan om de verschuldigde vergoedingen voor
de stukken van Heijermans, Streuvels en Steynen, waarvoor Pieter als vertaler tekende.
Van der Meer bericht vervolgens dat hij, eenmaal in Parijs weergekeerd in oktober,
niets meer kreeg. Die mededeling impliceert dan dat hij meende nog ergens recht op
te hebben. Vertaalhonoraria kunnen het in principe niet geweest zijn: de Franse
versies van de novellen van Couperus en Buysse (bundel 9 en 11, van oktober en
december 1910) werden immers ‘ontleend’. In Buysses korte, origineel Franse tekst,
gaat het om een emotionele ode aan het dier. Couperus' verhaal over een kind dat
aan affectieve anemie ten onder gaat en zelfmoord pleegt, ligt meer in de lijn van de
andere, veelal morbide verhalen die Pieter voor ‘Les Mille Nouvelles Nouvelles’
selecteerde. Meer bepaald het stuk van de Hagenaar heeft Van der Meer enkel licht
bewerkt en liet hij daarna verschijnen zonder de naam van de vertaler Khnopff te
vermelden. De conclusie lijkt voor de hand te liggen: de optie voor bestaande Franse
alternatieven hield niet alleen een geringer risico in voor wat eventueel uit te keren
auteurshonoraria betrof. Ze opende ook interessante perspectieven op een ander vlak:
Pieter kon vertaalvergoedingen vangen zonder al te grote inspanningen...86.

86

Niets in de uitgebreide Couperus-literatuur wijst erop dat de Hagenaar op de hoogte zou zijn
geweest van de publicatie van ‘Une Petite Ame’ in ‘Revue des Revues’ of in ‘Les Mille
Nouvelles Nouvelles’. Hij wist trouwens evenmin van het verschijnen van ‘Een zieltje’ in
de reeks ‘Bibliotheek der Nederlandse Letteren’ (Ad. Hoste, Gent, twee drukken 1893 en
1913, met een inleidende tekst van Pol De Mont). Zie daarover ook ‘Waarde Heer Veen’
(N.M.L.D., 's Gravenhage 1977, bezorgd door F.L. Bastet, blz. 67, sub 72a). Buysse, die
overigens sedert zijn huwelijk met de Nederlandse Nelly Dyserinck in 1896 veelal in het
Noorden verbleef, heeft allicht zijn ‘Le Cheval’ wél afgestaan aan ‘Le Réveil’. Of hij ook
kennis had van de publicatie bij ‘La Renaissance du Livre’, is evenwel nogal twijfelachtig.
Als Belg had hij nochtans, zoals Baekelmans, aanspraak kunnen maken op auteursvergoeding.
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Dat de voortdurend in geldnood verkerende Van der Meer tussen oktober 1910 en
april 1911 - dan krijgt hij Baekelmans' schrijven - géén stappen zou ondernomen
hebben om aan de honoraria te geraken waarop hij meende aanspraak te kunnen
maken, komt nogal bevreemdend over. Zo'n nonchalance kan misschien enigszins
verklaard worden door een gebeurtenis waarin Pieter althans dadelijk de
Voorzienigheid herkent. Zijn vrouw Christine had succes met artistiek naaldwerk en
tijdens de korte verblijfsperiode van de familie in Ukkel waren er creaties van haar
te zien op de Wereldtentoonstelling in het Jubelpark te Brussel. ‘Het onverwachte
wordt zichtbaar, begint ons te helpen! Tot nu toe wisten wij niet op welke wijze aan
geld te komen voor de verhuizing en noodig om den eersten tijd in die vreemde stad
te leven, en zie! De groote hal van de wereldtentoonstelling verbrandt met alles wat
daar geëxposeerd is. Daaronder bevond zich ook het kunstnaaldwerk van Christine.
Wat zéér jammer is, doch de voorwerpen zijn verzekerd voor een belangrijke som,
zoodat wij de middelen zullen hebben om de verhuizing te bekostigen!’87. Albert
Helman merkt op dat de volle verzekeringssom aan het echtpaar werd uitbetaald en
dat het bedrag ‘hun in staat zou stellen om aanstonds te verhuizen en het zelfs nog
een poosje in Parijs te bolwerken’88.
Wanneer Van der Meer zich, na Baekelmans' eerste briefkaart uit het voorjaar van
1911, dan toch naar de uitgeverij begaf, vond hij daar de opvolger van Monsieur
Lambert, Peyre de Betouyet. Die bezorgde hem behalve de 46 frcs89, niet meer dan
één presentexemplaar... Met de nadrukkelijke mededeling dat hij na april 1911 nog
slechts één nummer ontving, schuift Van der Meer meteen de verantwoordelijkheid
van zich af voor het feit dat Baekelmans geen enkele ‘afdruk’ kreeg van de bundel
waarin ‘Le Temps et l'Eternité’ werd opgenomen. Men kon van hem toch niet
verwachten dat hij zijn enig exemplaar zou afstaan, net zo min als men aan hem
mocht vragen

87
88
89

Pieter Van der Meer, ‘Mijn Dagboek’, Utrecht, vijfde druk, blz. 141.
Albert Helman, ‘Vriend Pieter. Het Levensavontuur van Pieter Van der Meer de Walcheren’,
Brugge 1980, blz. 110.
Eigenaardig genoeg heeft Pieter het in deze brief tot driemaal toe over 46 francs... ‘La
Renaissance du Livre’ deelt echter in het aansluitende correspondentiestuk mede dat hem
slechts 44,10 francs werd uitgekeerd.
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om van zijn 46 frcs vertaalhonorarium nog 40 frcs af te schuiven voor een inschrijving
op Honoré de Balzac...
Het opzet om Lode Baekelmans buitenspel te zetten voor wat de betaling van zijn
bij ‘Les Mille Nouvelles Nouvelles’ gepubliceerde novelle aangaat, was in aanleg
reeds een riskante aangelegenheid. Uit de vroegste correspondentie tussen Pieter en
Baekelmans blijkt dat die, weliswaar gevoerd op vriendschappelijke basis, toch
dadelijk een onmiskenbaar commercieel kleurtje krijgt. Zo wordt Baekelmans'
eventuele medewerking aan ‘Het Leven’ enerzijds gewaardeerd naar rato van acht
gulden per vel, en zoekt Van der Meer anderzijds via de sinjoor in Vlaanderen betere
pecuniaire voorwaarden te bedingen voor zijn werk dan degene die hij in het Noorden
verwierf. Pieter tracht Lode Baekelmans wat later over te halen tot medewerking aan
‘Les Mille Nouvelles Nouvelles’, alweer door hem een aantrekkelijke vergoeding
voor te spiegelen. Het viel dus te verwachten dat er zich problemen zouden voordoen,
zodra er van de overeenkomst werd afgeweken. In het eigenlijke conflict geeft Van
der Meer alleszins blijk van een flinke dosis naïeviteit. Zelfs wanneer geaccepteerd
wordt dat zijn honorarium-beloften tegenover Baekelmans precies het (mondeling)
bij Charles Vildrac bedongen akkoord reflecteren, dan nog had Pieter moeten weten
dat contracten slechts bestaan op papier. Tegenover een principieel auteur, die
bovendien als bestuurslid de bijzondere steun genoot van de enkele jaren eerder
gestichte ‘Vlaamse Vereniging van Letterkundigen’, stond hij zwak.
Of Baekelmans evenwel in het dispuut met Van der Meer zijn moreel gelijk ook
in klinkende munt heeft kunnen omzetten, valt te betwijfelen. In ‘In die Gulde
Fonteyne van de Boekenwurm’90 treft volgend fragment: ‘Een paar jaar geleden voor
de eerste inval kwam A. de Tavernier, zoon van de Gentse oud-boekhandelaar, zich
te Antwerpen vestigen aan de Kathelijnevest. Hij werd later zeer bekend door zijn
veilingen. Bij hem kocht ik een de Balzac-uitgave, een 4e editie in acht delen, een
Brusselse nadruk van Méline, Cans en Cie’... Schafte Lode Baekelmans zich toen
een tweede (weliswaar verschillende) editie aan van het werk van de Franse
romancier? Het kan niet uitgesloten worden, maar waarschijnlijker is dat de
inschrijving op Honoré de Balzacs ‘Oeuvres Complètes’, drie volumes 8o, zoals die
in 1911 bij ‘La Renaissance du Livre’ verschenen, na de moeilijkheden met Van der
Meer toch nog werd geannuleerd.

90

L. Baekelmans, ‘In die Gulde Fonteyne van de Boekenwurm’, Antwerpen 1962, blz. 52.
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Dat omstreeks half mei 1911 zwaar de klad gekomen was in de relatie tussen Van
der Meer en Lode Baekelmans, kon niet beletten dat Pieter zijn laatste epistel had
besloten met de hoop weldra over ‘sympathieker onderwerpen’ te kunnen schrijven.
Toch wordt de correspondentie tussen beide mannen klaarblijkelijk pas hervat in het
najaar van 195291. Aanleiding tot het weer opnemen van de oude relatie is wellicht
Baekelmans' bijdrage geweest voor het gedenkboek dat Van der Meer werd
aangeboden ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag. In ‘Mijn Ontmoeting
met Pieter Van der Meer de Walcheren’ komt een fragment voor waarmee de Vlaming
van zijn kant het verleden definitief lijkt te willen toedekken: ‘Pieter Van der Meer
werkte mee aan de internationale verzameling van korte vertellingen Les Mille
Nouvelles Nouvelles, vertaalde o.a. mijn Tijd en Eeuwigheid. Daarna verloren we
elkaar uit het oog. We waren andere wegen opgegaan, zochten waarheid en evenwicht
voor onze povere mensenziel. Hij vond zijn steun en zijn geluk in zijn Godsgeloof,
berusting in wat gegeven en in wat ontnomen werd’92. De filosofisiche dimensie die
de auteur met deze laatste woorden aan het citaat meegeeft, krijgt in het raam van
de relatie Van der Meer-Baekelmans een bijzondere, wat ironische bijklank. Uit de
ultieme correspondentieperiode tussen beide nu bejaarde heren resten weliswaar nog
negen brieven van Pieter Van der Meer en één van Lode Baekelmans, maar echt véél
lijkt er dan niet meer te vertellen. Het gaat om gelegenheidsgroeten vanwege de
Nederlander, om blijken van deelneming bij het overlijden van diens echtgenote
Christine in dat ene schrijven van Baekelmans.
Van der Meer had in de lente en de zomer van 1910 op relatief korte tijd voor vier
Nederlandse novellen een Franse versie geleverd. Daarmee leek hij het karwei
grotendeels voor bekeken te houden. De vertalingen van Couperus en Buysse in het
najaar, nam hij over uit eerdere publicaties. Voor bundel veertien (maart 1911) was
hij niettemin nog één keer aan de slag gegaan met Baekelmans' ‘Tijd en Eeuwigheid’.
De beslommeringen die de publicatie van de novelle met zich meebracht, hebben
hem toen wellicht doen besluiten om er,

91
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Volgens Albert Helman zocht Pieter Van der Meer omstreeks 1920 niettemin ‘met het grootste
genoegen zijn vrienden op: in Vlaanderen dichters en schrijvers als Karel Van den Oever,
Jozef Muls, Stijn Streuvels, Wies Moens, Lode Baekelmans en Ernest Claes...’ (Albert
Helman, ‘Vriend Pieter. Het Levensverhaal van Pieter Van der Meer de Walcheren’, Brugge
1980, blz. 167).
Lode Baekelmans en vele anderen, ‘Pieter Van der Meer de Walcheren en Vlaanderen’, Tielt
1950, blz. 58.
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voor wat de Nederlandse literatuur betreft, definitief een punt achter te zetten. Hoe
groot Pieters aandeel is geweest bij de vertaling van de onmiddellijk na ‘Le Temps
et l'Eternité’ verschenen novelle van de in Parijs verblijvende Argentijn Payro
(vijftiende bundel, april 1911), valt niet meer in te schatten. Zonder twijfel werden
er echter heel precieze afspraken gemaakt... Bij de publicatie van ‘La Chanson de
Peer Lobbe’ van Herman Teirlinck (negentiende bundel, augustus 1911) - het wat
sentimentele verhaal over de dood van een smokkelaar -, bleek de vertaalopdracht
uiteindelijk al te zijn doorgeschoven naar André De Ridder. Misschien voor die tijd,
maar alleszins onmiddellijk erna, moet Van der Meer zijn medewerking aan ‘Les
Mille Nouvelles Nouvelles’ hebben stopgezet. Dat Pieter eind 1909 in Parijs Léon
Bloy had opgezocht en van lieverlede steeds meer in diens ban was geraakt, is ter
zake allicht niet onbelangrijk. Onder zijn invloed had hij zich immers in februari
1911 bekeerd en het lijkt erop alsof de euforie van het zo moeizaam verworven
katholicisme hem voor enige tijd helemaal in beslag genomen heeft93.
*

**

Uit één van de brieven die Van der Meer aan Lode Baekelmans schreef94, bleek aan
welke eisen een novelle of kortverhaal moest voldoen om te kunnen worden
opgenomen in ‘Les Mille Nouvelles Nouvelles’. Pieter zocht in opdracht van ‘La
Renaissance du Livre’ verhalen, ‘niet lang, vol actie en met couleur locale’... In het
‘Avertissement des Editeurs’ dat vooraan in de aanvangsbundel van de reeks werd
afgedrukt, was daar nog een voorwaarde aan toegevoegd: de uitgeverij nam zich
voor enkel recente novellen te publiceren, d.w.z. werken die ten hoogste een halve
eeuw eerder werden geschreven95. Dat Jean Gillequin et Cie op die manier hebben
getracht zich een zo uitgebreid mogelijk lezerspubliek te verwerven, is evident.

93

94
95

Pieter Van der Meer leerde het werk van Léon Bloy (1846-1917) reeds in zijn studententijd
kennen bij de bevriende musicus-leraar Alphons Diepenbrock (1862-1921). In levende lijve
ontmoette hij de katholieke auteur voor het eerst in diens woning op de Butte Montmartre.
Het gebeuren vond plaats op de laatste dag van november 1909. (Albert Helman, ‘Vriend
Pieter. Het Levensverhaal van Pieter Van der Meer de Walcheren’, Brugge 1980, blz. 105).
Eerste brief van de heropgenomen correspondentie met Baekelmans uit de periode eind
1909/aanvang 1910 (zie blz. 131).
‘Ajoutons enfin que nous ne publierons que des oeuvres récentes, c'est à dire écrites depuis
cinquante ans au plus...’ (Avertissement des Editeurs', afgedrukt vooraan in de eerste bundel
van ‘Les Mille Nouvelles Nouvelles’ d.d. februari 1910).
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Stijn Streuvels' ‘Doodendans I’ beantwoordde in menig opzicht aan die condities.
Van relatief beperkte omvang vertoonde de novelle, na een wat trage
aanvangssequens, onmiskenbaar filmische directheid. Ze werd ingekleurd met het
West-Vlaamse idioom en was behalve dat amper een decennium tevoren uit Streuvels'
pen gevloeid. Bovendien sloot ze dermate nauw aan bij het toenmalige ideeëngoed
van ‘selectieheer’ Pieter Van der Meer, dat haar opname in ‘Les Mille Nouvelles
Nouvelles’ feitelijk haast voor zichzelf sprak. Of ook de existentiële symboliek van
de vertelling door alle lezers werd herkend en gewaardeerd, is allerminst zeker, maar
vanuit commercieel standpunt nauwelijks relevant.
In hoeverre Van der Meers vertaling al dan niet recht heeft doen wedervaren aan
de novelle van Streuvels, zal in hoge mate afhankelijk zijn van subjectieve criteria.
Een aantal objectieve maatstaven kunnen niettemin worden aangelegd. Zo valt na te
gaan hoe de vertaler omging met een kapitaal gegeven als Streuvels' dialect, verder
in welke mate hij eventueel van de oorspronkelijke schriftuur is afgeweken en finaal
waar en waarom bepaalde omissies in de tekst voorkomen... Dat Pieter Van der Meer
het leveren van Franse alternatieven voor Vlaamse en Nederlandse novellen alleszins
niet als eenvoudig heeft ervaren, blijkt uit een eerder reeds geciteerde brief aan
Baekelmans. Hij deed ‘het inderdaad niet voor zijn genoegen, dat vertalen en het
honorarium (was) al pover genoeg’...
Dat vooral de West-Vlaamse eigenheid van Streuvels' tekst de Nederlander parten
zou gaan spelen, viel te vrezen. In het schrijven waarin hij Lode Baekelmans om
hulp verzoekt bij de vertaling van een aantal dialectismen96, blijft de hoeveelheid
ervan evenwel gelimiteerd tot een dertigtal, verspreid over het hele werk97. Bleef Van
der Meers onwennigheid tegenover Streuvels' taal beperkt tot enkele tientallen
woorden? ‘La Ronde de la Mort’ toont aan dat Pieter zich wel eens op
onzorgvuldigheden laat betrappen98 en dat hij de

96
97
98

Ongedateerde brief aan Baekelmans - voorjaar 1910 (zie blz. 133).
Bij wijze van vergelijking: in de editie van Streuvels' ‘Verzameld Werk’ (Brugge 1971, deel
1), worden 109 woorden uit de novelle verklaard.
Zo wordt bijvoorbeeld ‘beier’ (keutel), een woord waarvan Pieter in de brief aan Baekelmans
aanvankelijk vermoedde dat het ‘bes of boschbes’ betekende, uiteindelijk tweemaal terecht
vertaald door ‘crottin’, maar klaarblijkelijk is die verklaring hem enkele regels verder toch
weer ontgaan, want dan opteert hij voor ‘myrtil’ (sic).
(Stijn Streuvels, ‘Doodendans’, eerste druk, Amsterdam z.j = 1901, blz. 6, 7 en 8).
(Stijn Streuvels, ‘La Ronde de la Mort’, Parijs juli 1910, nummer 6 van ‘Les Mille Nouvelles
Nouvelles’, blz. 109/10).
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Brief van Pieter Van der Meer aan Lode Baekelmans waarin hij deze laatste om uitleg vraagt over
een dertigtal woorden uit ‘Doodendans I’ (brief van eind 1909/begin 1910) (Recto)
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Brief van Pieter Van der Meer aan Lode Baekelmans waarin hij deze laatste om uitleg vraagt over
een dertigtal woorden uit ‘Doodendans I’ (brief van eind 1909/begin 1910) (Verso)
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moeilijkheden soms uit de weg gaat99, maar globaal gezien levert hij inhoudelijk een
aanvaardbaar alternatief voor de tekst van Stijn Streuvels. De onvermijdelijke
teloorgang van het savoureuze West-Vlaams in de vertaling naar het standaard-Frans,
betekent hoe dan ook een beduidend verlies voor de vertelling op esthetisch vlak100.
Dat vertalen een uiterst omzichtige benadering van het origineel vereist, wordt
eens te meer aangetoond in Van der Meers omzetting van ‘Doodendans’. Een
minimale wijziging helemaal bij aanvang van de tekst, heeft interessante, wellicht
onbedoelde consequenties. Ze perkt Streuvels' novelle in en is daardoor fundamenteel
sfeerwijzigend. De tekst van de eerste editie van het verhaal begint als volgt: ‘Dan
was er een klein jongetje en een oude, oude moeie...’101. De auteur creëert op die
manier een klimaat van tijdeloosheid: de vertelling heeft een onuitgesproken
voorgeschiedenis waarin de lezer pas laat lijkt te worden toegelaten. Terstond drijft
de schrijver zijn personages weer meedogenloos voor zich uit en neemt de lezer mee
in een soort pavane van onontkoombaarheid. Het uitzichtloze karakter van
‘Doodendans’ ligt reeds bepalend verankerd in de allereerste woorden van de novelle
en verleent meteen aan de titel ervan zijn volle draagwijdte. In ‘La Ronde de la Mort’
wordt het element van perpetuum mobile opgeheven wanneer Pieter schrijft: ‘Il y
avait une fois un tout petit garçon et une vieille, vieille femme...’ Het symboolbeladen
verhaal van Streuvels wordt ontmijnd en gereduceerd tot een - weliswaar bijzonder
gruwelijk - sprookje. Is het voorstelbaar dat Van der Meer in 1910 al, de vertelling
heeft willen ontdoen van haar naturalistische tendens, op een moment dat hijzelf met
aanverwant denken had afgerekend?

99

100

101

Van der Meer vertaalt o.a. ‘hij schafte niet op de weg’ door ‘il allait, il allait...’
(Stijn Streuvels, ‘Doodendans’, blz. 7).
(Stijn Streuvels, ‘La Ronde de la Mort’, blz. 109).
Bij wijze van illustratie:
‘De jongen stond al meer verdaan om dat wonder meiske dat nievers thuis hoorde en zoo
ernstig keek zonder ooit te lachen. Nu ging het trage voort met de schapen en sleepte den
korf achter haar mede. Ze stoop nu (en) dan nog en raapte de beiers op van den grond’. (Stijn
Streuvels, ‘Doodendans’, blz. 6).
Le gamin était de plus en plus étonné de cette petite fille étrange qui n'appartenait à personne
et qui regardait si gravement sans jamais rire. Elle s'avança de nouveau avec les moutons
lentement, et traîna le panier derrière elle. Elle s'arrêtait de temps en temps et ramassait les
crottins de mouton par terre’.
(Stijn Streuvels, ‘La Ronde de la Mort’, blz. 108/109).
Stijn Streuvels, ‘Doodendans’, blz. 1.
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Opmerkelijk blijft dat Stijn Streuvels in de eerste naoorlogse editie van ‘Doodendans’,
de novelle in dito zin heeft aangepast. De aanvang luidt dan: ‘Er was ne keer een
klein jongetje en een oude, oude Moeie...’102. Omstreeks 1920 behoort het naturalisme
in Streuvels' oeuvre hoe dan ook tot het verleden. Het bijkleuren van de vertelling
zou dan niet enkel het einde markeren van vier troosteloze oorlogsjaren, maar bewust of onbewust - meteen een vroeg werk uit een al te gedateerde artistieke periode
lichten103.
Controle leert dat Pieter Van der Meer tijdens het vertaalwerk op circa 25 plaatsen
één of meer woorden wegsnoeide uit de oorspronkelijke tekst. Omdat het daarbij
nogal eens om ornerende adjectieven gaat, geeft de Franse versie vooral de indruk
soms wat schraler te zijn dan de Vlaamse. Op één enkele plaats evenwel werd
rigoureus een fragment van 15 regels geschrapt uit Streuvels' verhaal104. Het betreft
een stuk waarin de auteur de voortschrijdende waanzin van ‘moeie’ evoceert. Zeker
in naturalistisch perspectief gaat het om een significatieve passage. Dat Pieter het
fragment als vertaler te complex vond en het daarom terzijde schoof is niet helemaal
uigesloten, maar lijkt eerder onwaarschijnlijk. De optie tot elimineren van de bewuste
alinea past veeleer in een drastisch concept dat wegsnijdt wat als louter decoratief
wordt beschouwd.

102
103

104

Stijn Streuvels, ‘Doodendans’, tweede (= derde) druk, Amsterdam z.j. = 1920, in ‘Stijn
Streuvels' Werken’, blz. 1.
Stijn Streuvels zelf wil daarover niets anders horen dan: ‘Niemand van die heren heeft me
ooit gewezen op de ongehoorde slordigheden van taal en stijl - dat waren toen
eigenaardigheden van het dialect! waarover ik nu, bij de correctie van de herdruk mijner
complete werken beschaamd sta en verlegen’ (6 februari 1921).
(Hedwig Speliers, ‘Dag Streuvels’, Leuven 1994, blz. 463).
Vijftien regels...
Het gaat om de regels 7 tot en met 21 op blz. 19:
‘Al het zotte van heur denkbeelden danste rond in de duisternis; heur gedachten waren door
langen duur van jaren in wanorde en uit den haak gerocht en daarin groeide vast een geweldige
wraakramp die ze, eer heur dagen uit waren, wilde genieten en beleven. In heur onnoozel
hoofd kreeg ze weer neiging om als vroeger alleen en meester in heur huis te zijn en beneden
heur gang te gaan en buiten ook in den levenden zonneschijn en een nieuw Pierken te kweeken
nu dat 't oude heur al dat kwaad berokkende. En ze geloofde standvastelijk dat 't mogelijk
zou worden. Ze bebroedde dat traag om een zekeren uitval niet te ontgaan’.
(Stijn Streuvels, ‘Doodendans’, blz. 19).
In zijn vertaling geeft Pieter Van der Meer de ontbrekende passage wel aan door enkele
witregels met centraal daarin: " " ".
(Stijn Streuvels, ‘La Ronde de la Mort’, blz. 118).
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Redelijker is de veronderstelling dat Van der Meer hier, en in geringere mate elders,
commerciële efficiëntie heeft laten prevaleren op artistiek aanvoelen. Allicht was de
novelle van Streuvels inderdaad gewoon te lang voor de Parijse reeks105 en werd
eenvoudigweg gezocht naar inkortingsmogelijkheden. Het vergt niet veel verbeelding
om te begrijpen dat creatieve aspiraties in zo'n geval meteen op een laag pitje worden
gedraaid. Vermoedelijk heeft Pieter enige tijd later dan ook met heel wat méér ambitie
gewerkt aan de vertaling van zijn journaal. Hij zette immers net voor Wereldoorlog
I nog ‘Mijn Dagboek’ om in het Frans. En daarvoor riep hij zelfs de hulp in van Léon
Bloy...106.
De werkwijze van Pieter Van der Meer als vertaler voor de novellenreeks van ‘La
Renaissance du Livre’ vindt haar synthese in een confrontatie van het slotfragment
uit ‘Doodendans’ met zijn Franse alternatief.
Het wat simpele Pierke groeit op bij zijn Moeie (grootmoeder). Op een dag leert
hij echter het meisje Pieternelle kennen. Hij ondervindt in haar gezelschap ‘een
nieuwe, wondere geneuchte’, zodat hij besluit met haar mee te trekken. Later gaan
beiden op zoek naar definitief onderdak, maar zij kunnen slechts - tegen betaling terecht in 't huizeken van Moeie. Het samenleven met de oude vrouw valt hen steeds
zwaarder en op een dag ontnemen ze haar het plaatsje bij de haard, roven de geldbeurs
en verbannen haar naar de zolder boven de oven. De straf blijft evenwel niet uit: bij
de geboorte blijkt dat het kind van Pieter en Pieternelle ‘geen mannekes in zijn ogen’
heeft. Omdat het toch niet kan zien, belandt ‘'t dutske’ bij Moeie op de donkere
zolder. De oude vrouw, die in geestesverwarring meent dat haar een ‘nieuw Pierke’
gegeven wordt, zint inmiddels op wraak. Het kind wordt letterlijk de blinde uitvoerder
van het noodlot. Zelf hijst Moeie met touwen twee zware stenen tot tegen de zoldering,
net boven de hoofden van het koppel. Ze vertelt aan het kind dat het om levenskoorden
gaat, waarmee enerzijds haar eigen bestaan en anderzijds dat van Pieter en Pieternelle
verbonden zijn. Gedreven door het verlangen Moeies oude ogen te kunnen overnemen,
snijdt de kleine jongen beide touwen door...
‘Nu durfde hij alevenwel zoo staandelijk zijn moeie's oogen niet uithalen en hij voelde
't meest de verlossing van zijn opgeslotenheid; in de overdaad van vreugdige

105
106

In bundel 6 (juli 1910) van ‘Les Mille Nouvelles Nouvelles’ blijft Stijn Streuvels' verhaal,
met dat van Kielland, toch nog het langste.
Onder de meer commerciële titel ‘Journal d'un Converti’, Georges Crès et Cie, Parijs 1914,
met een inleiding van Léon Bloy.
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haast zocht hij het zolderluik en kwam tastvoetend naar beneden. Hij doolde een
halven dag rond in huis en vond dan den uitweg.
Buiten kwam een ongekende, nieuwe frischheid tegen zijn wezen waaien maar 't
bleef overal donker en nievers zag hij de boomen en de zon waarvan moeie verteld
had. Nu wilde hij haar oude oogen gaan halen naar den zolder maar hij was den
weg verloren, stootte tegen staken en steenen en bezeerde heel zijn lijf. Hij voelde
dat er iets of iemand zijn moest ergens om hem bij de hand te leiden tusschen de
harde dingen die overal in den weg stonden; maar wat hij al riep daar kwam niemand
helpen - ze waren allen dood! Hij liep al verder verloren, dan miste hij ineens vasten
stand onder de voeten en hij viel in een diepte van spetterende nattigheid. Achter
een schreeuw en hoorde hij zijn eigen tale niet meer en voelde dat er iets uit was en
eindigde met den asem die door 't water brobbelde.
Toen moeie de twee koorden doorsneden vond hield ze niet op te lachen, zoetjes
eerst en dan luider en luider dat 't galmde op haar zolderken en door heel het huis.
'k Heb het gedaan in mijnen droom, meende zij. En nu wilde zij pertig naar beneden
stappen om bezit te nemen van haar eigen bed en van haar eigen hoekje in den heerd,
- en heur oud leven herbeginnen.
Dan vond zij beneden te middden den huisvloer het doodspook staan dat winkte
met zijn beenderigen vinger en haar kortweg gebood:
- 't Is uw tijd nu, kom maar meê!’107
‘Pourtant il n'osait pas prendre immédiatement les yeux de sa Grand'mère et il
ressentait surtout sa délivrance; dans l'excès de sa hâte joyeuse, il chercha la trappe
du grenier et descendit lentement, les pieds tâtonnants.
Il erra une demi-journée à travers la maison et trouva enfin la sortie.
Dehors, une fraîcheur inconnue lui souffîa à la figure, mais l'obscurité l'environnait
toujours et il ne vit nulle part les arbres et le soleil dont Grand'mère lui avait parlé.
Il voulut aller chercher ses yeux au grenier, mais il avait perdu le chemin; il se cogna
à des perches, à des pierres et se fit mal par tout le corps. Il sentit qu'il fallait quelque
chose ou quelqu'un pour le conduire par la main à travers toutes

107

Stijn Streuvels, ‘Doodendans’, eerste druk, Amsterdam z.j. (1901), blz. 22/23.
De tekst van ‘Doodendans I’ zoals die verscheen in het ‘Tweemaandelijksch Tijdschrift’
verschilt nogal van die van de eerste druk. Dat Van der Meer zich baseerde op de boekuitgave
en niet op de tekst uit het tijdschrift valt gemakkelijk aan te tonen. Zo komt o.a. - er zijn
andere voorbeelden - de passage ‘dan stookte zij al haar nijd opeen’ (eerste druk, blz. 18 onderaan), door Van der Meer vertaald als ‘et toute sa haine s'accumulait’ (Les MNN, blz.
118), niet voor in de eerdere versie van het ‘Tweemaandelijksch Tijdschrift’.
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ces choses dures qui se trouvaient partout sur son chemin; mais, quoiqu'il appelât
constamment, personne ne vint à son secours, - tous étaient morts! Il se perdit de
plus en plus, puis tout à coup la terre ferme lui manqua sous les pieds et il tomba
dans un puits profond d'où l'eau rejaillit. Après un cri, il n'entendit plus sa propre
voix et sentit qu'il y avait quelque chose de fini, et il mourut. Sa dernière haleine
remonta en bulles à la surface de l'eau.
Lorsque Grand'mère trouva les deux cordes coupées, elle ne cessa de rire, d'abord
doucement et puis de plus en plus haut, de sorte que le petit grenier en résonna ainsi
que toute la maisonnette.
- Je l'ai fait en rêve, pensa-t-elle.
Et puis, contente, elle voulut vite descendre pour prendre possession de son propre
lit et de sa place devant l'âtre, - et pour recommencer sa vie antérieure.
Mais en bas, au milieu de la pièce, elle trouva le spectre de la Mort debout, qui
lui fit signe de son doigt osseux et lui ordonna tout court:
- C'est ton heure; viens avec moi.
(Traduit par Pieter Van der Meer)’108
*

**

Na het succes van de reeksen ‘In Extenso’ en ‘Tous les Chefs-d'oeuvre de la
Littérature Française’109, was de nog jonge Parijse uitgeverij ‘La Renaissance du
Livre’ met een nieuw prestigieus project gestart. Ze nam zich voor een soort van
uitgebreid naslagwerk samen te stellen, waarin de aantrekkelijkste, omvangrijkste
en meest volledige selectie uit de moderne wereldliteratuur zou weer te vinden zijn.
Het bleek zowaar de bedoeling om in honderd volumes, duizend nieuwe novellen of
vertellingen uit te geven en ze tegen een aanvaardbare prijs in ieders bereik te brengen.
‘We hebben de hele wereld gevraagd om aan het Franse publiek de duizend meest
overtuigende hedendaagse talenten voor te stellen: een officiële erkenning waar men
nergens voor zal bedanken! Aan elke auteur afzonderlijk hebben we het verzoek
gericht om, in zoverre zo'n keuze mogelijk is, ons een meesterwerkje af te staan dat
zou kunnen gelden als het meest typische of karakteristieke voor hem, een stuk
waarop het zegel van zijn authenticiteit het duidelijkst werd

108
109

Stijn Streuvels, ‘La Ronde de la Mort’, Parijs juli 1910, nummer 6 van ‘Les Mille Nouvelles
Nouvelles’, blz. 120/21.
‘Avertissement des Editeurs’ (‘Les Mille Nouvelles Nouvelles’, Parijs februari 1910, eerste
bundel, van blz. 7 tot 10) spreekt over ‘duizenden intekenaars op de reeks van honderd delen
“Tous les Chefs-d'oeuvre de la Littérature Française”...’.
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aangebracht’110. Uit de briefwisseling tussen Van der Meer en Baekelmans is evenwel
gebleken dat men zich soms ook met minder tevreden stelde! Zo werd voor het
Nederlandse taalgebied gezocht naar iets ‘geschikts’ van Hollandse of Vlaamse
schrijvers...111. Of de verantwoordelijken voor de andere regio's selectiever te werk
gingen, blijft dan maar de vraag. Desondanks staat het buiten kijf, dat een aantal van
de grootste auteurs uit het begin van de twintigste eeuw in ‘Les Mille Nouvelles
Nouvelles’ aan bod kwamen.
De reeks werd daarbij in menig opzicht gediend door factoren van tijd en plaats.
Had het fin de siècle als culturele bloeiperiode zich globaal gekenmerkt door een
decadente en verfijnde stijl en door zijn pessimistisch levensgevoel, dan was Stefan
Zweig kort na de eeuwwisseling in Parijs bijgebleven dat het vertrouwen in de
menselijke geest er alweer hoogtij vierde. Het grote respect voor intellectuele
prestaties zorgde ervoor dat de talloze kunstenaars die er elkaar frequenteerden, een
onbekommerd en creatief leven konden leiden, zonder ander belemmering dan die
van een eenvoudig overheidsbaantje112. Toen ‘Les Mille Nouvelles Nouvelles’ begin
1910 van start ging, woonden verscheidene van de auteurs die in de reeks zouden
opgenomen worden nog steeds in de stad aan de Seine, of ze hadden er even tevoren
verbleven. Afgezien van nogal wat gerenommeerde Franse schrijvers was dat onder
meer het geval voor Gabriele d'Annunzio (1863-1938), Bjornstjerne Björnson
(1832-1910), Herman Bang (1857-1912), Ruben Dario (1867-1916), Ola Hansson
(1860-1925), Roberto Payro (1867-1928), Charles-Ferdinand Ramuz (1878-1947)
en Stefan Zweig (1881-1942). Nog anderen waren niet lang voordien gestorven,
maar hadden in Parijs geleefd en gewerkt. In beperkte, artistieke kringen was de
legendevorming rond hun naam al begonnen. Demetrios Bikélas (1835-1908), Holger
Drachman (1846-1908), Alexander Kielland (1849-1906) en Jonas Lie (1833-1908)
behoren o.a. tot deze laatste groep. Toch waren in 1910 slechts van enkelen onder
de geciteerde auteurs titels beschikbaar in het Frans113. De publicatie van werk in
‘Les Mille Nouvelles Nouvelles’ als dusdanig, zal ongetwijfeld een belangrijke
impuls betekend hebben voor de popularisering van meer dan één oeuvre.

110
111
112
113

‘Avertissement des Editeurs’ (‘Les Mille Nouvelles Nouvelles’, Parijs februari 1910, eerste
bundel, blz. 8 en 9).
Brief van Van der Meer aan Baekelmans, eind 1909/aanvang 1910, (zie eerder blz. 131).
Stefan Zweig, ‘De Wereld van Gisteren’, Amsterdam 1990, blz. 138/139.
Enkel meer bekende namen werden geciteerd. Toch blijkt uit ‘Répertoire Bibliographique
de la Littérature Française des Origines à 1911’ (Leipzig/Berlin 1913) dat slechts d'Annunzio
(een tiental werken, hoofdzakelijk bij Calman-Lévy) en Björnson (ongeveer evenveel
publicaties, meestal bij Stock en Fasquelle) flink vertegenwoordigd waren op de Franse
markt. Van Stefan Zweig was bij Mercure de France ‘Emile Verhaeren, sa Vie, son Oeuvre’
(1910) beschikbaar en van Jonas Lie ‘Le Galérien’ (1910). Te vermelden valt dat deze laatste
roman bij Gillequin et Cie verscheen in de reeks ‘In Extenso’, net zoals Björnsons ‘Les Ames
en Peine’ (1910). Alle andere genoemde auteurs waren toen niet (of niet meer?) verkrijgbaar
bij Franse uitgevers.
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Voor de internationale portee van het werk van de geselecteerde Nederlandse en
Vlaamse auteurs, is de uitgave van een verhaal of vertelling in de collectie ‘Les Mille
Nouvelles Nouvelles’ uiteindelijk van geen belang gebleken. De tijd heeft Van der
Meers vertalingen in het beste geval gereduceerd tot voetnoten in de bibliografie. Is
de keuze zelf van de stukken ter zake een bepalende factor geweest? Frankrijk, dat
aan de basis lag van de realistisch-naturalistische literatuur in Europa, zat wellicht
niet te wachten op werk van epigonen uit Nederland of Vlaanderen. Daarbij kan
enkel geconstateerd worden dat determinerende figuren uit onze letteren zoals Louis
Couperus, Herman Heijermans, Stijn Streuvels of Cyriel Buysse later nog eerder
sporadisch werden vertaald in het Frans.
Wat Jean Gillequin et Cie beoogden, wanneer ze, de selectiecriteria belichtend in
hun ‘Avertissement des Editeurs’, beloofden novellen te brengen ‘iedere keer nieuw
in de verzameling’, is niet helemaal duidelijk114. Dat het alleszins niet steeds om
originele edities ging, zelfs niet om eerste uitgaven in het Frans, bleek reeds eerder115.
Nieuw in de bundeling ‘Les Mille Nouvelles Nouvelles’ was elke bijdrage natuurlijk
wel... Misschien manifesteerde de bewuste formule zich al snel tot een niet te
realiseren streefdoel, mogelijk ook ging het om niet meer dan een gewilde
dubbelzinnigheid uit louter mercantiele overwegingen.

114

115

‘Le programme - unique - de cette publication est tout entier dans son titre: mille contes ou
nouvelles, si ce n'est davantage, d'autant d'auteurs contemporains, de tous les pays du monde,
chaque numéro sortant des presses apportant, pour atteindre ce but, dix chefsd'oeuvre complets,
de dix auteurs différents et chaque fois nouveaux dans le recueil (...)’. (Aanvang van het
‘Avertissement des Editeurs’, ‘Les Mille Nouvelles Nouvelles’, Parijs februari 1910, eerste
bundel, ongenummerde bladzijde 7).
Zoals eerder aangegeven was ‘Une Petite Ame’ van Couperus in ‘Revue des Revues’ (1894)
verschenen en Buysses ‘Le Cheval’ in ‘Le Réveil’ (1895)... Maar ook Camille Lemonniers
‘Fleur-de-Blé’, dat in de allereerste bundel van ‘Les Mille Nouvelles Nouvelles’ een plaats
kreeg, was ontleend aan de in 1873 bij Landsberger te Brussel gepubliceerde bundel ‘Contes
Flamands et Wallons’.
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De bijval waarin uitgaven als die van ‘La Renaissance du Livre’ zich kort voor de
Eerste Wereldoorlog nog mochten verheugen, moet in elk geval het resultaat geweest
zijn van een verkoopsstrategie die vandaag als verrassend modern en assertief wordt
ervaren, maar die in feite teruggaat op een negentiende-eeuwse praktijk. Het aanbieden
van omvangrijke werken en complete oeuvres in losse afleveringen was toen immers
schering en inslag. Bij het ontbreken van wettelijke bepalingen betreffende reproductie
van literair werk uit het buitenland, had in die lucratieve jaren ook Frankrijk beslist
zijn voordeel gedaan. Teksten uit het Italiaans, Engels en Duits werden naar hartelust
en ongehonoreerd overgenomen. Dat een jonge uitgeverij als ‘La Renaissance du
Livre’ zoveel later - de Berner Conventie was toen al geruime tijd een feit! - alsnog
trachtte te profiteren van de lacunes in de reglementering, baart niet eens opzien.
Zoals vroeger werd het spel zeker hard en waarschijnlijk doorgaans niet correct
gespeeld. Vergoed werd er enkel wanneer het werkelijk niet anders kon. Omdat
bijzonderheden betreffende contracten met andere (buitenlandse) auteurs ontbreken,
zijn absolute conclusies, voor wat ‘Les Mille Nouvelles Nouvelles’ betreft, nochtans
onmogelijk. Er kon immers enkel worden voortgegaan op een half dozijn uit het
Nederlands vertaalde novellen.
Dat Van der Meers Franse versies later grotendeels onbekend bleven, lijkt
verklaarbaar: Streuvels, Couperus en wellicht ook Buysse wisten niet eens af van
het project en Heijermans, die in Berlijn verbleef toen ‘La Servante’ verscheen, had
op dat moment wel andere katten te geselen dan zich te bekommeren om de vertaling
van die ene korte schets116. Teirlincks novelle werd vijftien jaar later overgenomen
in een bloemlezing van vertaler André De Ridder zonder dat die zelf nog melding
maakte van de eerdere publicatie in ‘Les Mille Nouvelles Nouvelles’117. Samen met
auteur Job Steynen, is ook diens werk geleidelijk uit zo goed als alle
literatuurgeschiedenissen verdwenen. Finaal kan zelfs Lode Baekelmans, die zo
stevig van zich afbeet toen hij zijn vergoeding dreigde mis te lopen, later moeilijk
anders dan met gemengde gevoelens aan ‘Le Temps et l'Eternité’ hebben teruggedacht.

116

117

Herman Heijermans' vader was half februari 1910 overleden. Behalve met financiële
problemen, had de auteur toen ook nog met ernstige matrimoniale moeilijkheden af te rekenen.
Hans Goedkoop vertelt daarover in de hoofdstukken ‘De Vrouw, de Hel’ en ‘Verbrande
Vleugels’ (periode 1907/1912) van zijn boek over Heijermans.
(Hans Goedkoop, ‘Geluk. Het Leven van Herman Heijermans’, Amsterdam 1996, blz. 268
tot 304).
Zie ook blz. 115.
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Vertaler Pieter Van der Meer heeft, binnen de hem opgelegde beperkingen, behoorlijk
werk geleverd voor de Parijse uitgeverij. In hoofdzaak commerciële motieven
dwongen hem allicht tot ongetwijfeld frustrerende toegevingen. Kwesties over de
uitkering van honoraria achteraf, zullen hem al evenmin vrolijk hebben gestemd.
Dat Van der Meer, zoals Vildrac wellicht voor hem, de redactionele lucht van ‘La
Renaissance du Livre’ uiteindelijk niet lang heeft verdragen, moet mede daardoor
zijn bepaald. De bekering tot het katholicisme omstreeks diezelfde tijd, voor Pieter
een allesverterende ervaring, is waarschijnlijk voor zijn vertrek bij ‘La Renaissance
du Livre’ een andere, moeilijker te determineren factor geweest.
Dan nog rest finaal de indruk dat fijnbesnaarde, artistieke figuren als Charles
Vildrac en Pieter Van der Meer de Walcheren, in weerwil van hun andere capaciteiten,
van nature uit niet thuishoren in een uitgeverswereld ‘sans merci’118.

118

Toch zou Pieter Van der Meer de Walcheren in 1929 te Parijs de leiding van uitgeverij
Desclée De Brouwer op zich nemen en, met tussenpauzen van enkele jaren, met heel wat
bijval aan het hoofd blijven van het bedrijf tot bij het uitbreken van Wereldoorlog II.
Knuvelder zegt daarover: ‘Degenen (echter) die hem daar meegemaakt hebben, glimlachen
als ge vraagt of Pieter een groot “zakenman” is. Het geheim van zijn “succes” zeggen zij,
ligt in zijn ongelooflijk gevoel van plichtbetrachting’...
(Gerard Knuvelder, ‘Pieter Van der Meer de Walcheren. Leven en Werken’, tweede
uitgebreide druk, Utrecht/Brussel 1950, blz. 40).
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Een verboden boek
Maurice Gilliams en zijn roman Elias
Martien J.G. de Jong, buitenlands erelid van de Academie
1.
De meeste bewonderaars van Maurice Gilliams' Elias of het gevecht met de
nachtegalen kennen die herhaaldelijk herdrukte roman in een heel andere vorm dan
hij had bij zijn eerste verschijnen in 1936. Over dat verschil zou ik een aantal
opmerkingen willen maken.1
De eerste druk van Elias bestond uit vier delen:
1. Een voorbericht met de ondertekening Olivier Bloem (p. 7);
2. een ‘Eerste cahier’ bestaande uit zeven ongetitelde hoofdstukken, met een motto
van Francis Jammes: ‘La poésie que j'ai rêvée gâta toute ma vie. Ah! Qui donc
m'aimera?’ (p. 9-170);
3. een ‘Tweede cahier’ van drie ongetitelde hoofdstukken met een motto van
Friedrich Hölderlin: ‘April und Mai und Junius sind ferne./ Ich bin nichts mehr.
Ich lebe nicht mehr gerne.’ (p. 171-268);
4. een ‘Appendix’ met vier ongetitelde gedichten in het Frans (p. 269-272).

Add. 1.
Het voorbericht van Olivier Bloem maakt de samenhang duidelijk en functioneert
meteen als interpretatie-aanwijzing voor de lezer. Ik citeer:
In de lente van het jaar 1924 overleed de jonge architect Vincent Elias Lasalle.
Geboren te Antwerpen, had hij het geluk zijn jeugd in het hartje van de Kempen, op
een ouderwetsch landgoed door te brengen. Reeds zijn kindertijd was zwoel en woelig
van graag aangekweekte zelfpijniging, die uit de emotie van onderschatte
teleurstellingen is ontstaan. Hij noemde zich met bepaalde ijdelheid een
zelfkoesteraar.

1

Deze tekst werd in sterk bekorte vorm voorgedragen op de openbare vergadering van de
Academie te Beauvoorde (12 juli 2000). Hij werd bewerkt uit mijn in 2001 bij de Academie
te verschijnen bundel Zelfportret in wasem. Over Maurice Gilliams, zijn proza, zijn poëzie
en zijn kunstbeschouwing.
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De eerste helft van dit boekje is samengesteld uit fragmenten van door hem nagelaten
gedenkschriften; het zijn veeleer melodische verschuivingen dan dat ze eigenlijke
verhalen zouden zijn; zij hebben een onmerkbaar begin en zij eindigen bijna niet.
Zij ontleden met merkbaar zelfbehagen wat hij graag noemde ‘het in afzondering
bedreven poëtische kwaad’.
Het bijna pervers herbeleven van zijn jongensjaren verklaart de manier waarop
deze bladzijden zijn geschreven.
De drie laatste hoofdstukken die het tweede cahier uitmaken, zijn er door mij aan
toegevoegd; dagboeken en brieven van Elias heb ik daartoe gebruikt.
Hij leed en stierf aan een soort smart die als het vergaan van ons zelf is, die alle
troost afwijst. Hij was graag over zichzelf, eerder dan over een ander, verwonderd.
OLIVIER BLOEM

Add. 2.
Bloems opmerking over ‘melodische verschuivingen’ zonder merkbaar begin en
einde kondigen al aan dat men in het ‘Eerste cahier’ geen chronologisch geordend
verhaal van uiterlijke feiten heeft te verwachten. De vertelwijze blijft
beschouwend-iteratief en het tijdsverloop diffuus. Desondanks kan de aandachtige
lezer vaststellen dat de verhaalstof werd geordend volgens de seizoenen in de kalender
van één schooljaar. Vertellende ik-figuur is het twaalfjarige jongetje Elias, dat op
een afgelegen landgoed (‘kasteel’) woont met zijn moeder en zijn tantes. Hij leeft
meer in de wereld van zijn zelfpijnigende verbeelding dan in die van de werkelijkheid.
Dienovereenkomstig geeft hij een mysterieuze, soms vreeswekkende betekenis aan
gewone dagelijkse dingen en vooral aan een spel met wegvarende papieren bootjes
en aan zwerftochten met zijn zestienjarige neef Aloysius, die in de vakantie komt
logeren en voor wie hij een bewonderende, nu en dan wat zwoel aandoende
vriendschap koestert.
Als zijn neef vertrokken is, wordt de morbide fantasie van de kleine Elias opnieuw
en nóg heviger aangewakkerd door de omgang met zijn ongetrouwde,
decadent-levensmoede tante Henriette, wier larmoyant gedrag een onweerstaanbare
stimulans wordt voor zijn afmattend verbeeldingsleven. Aan het slot van Elias'
peinzend verhaal vertrekt de jeugdige verteller tussen zijn moeder en zijn tante in
een schokkend rijtuig naar een kostschool. Tot ziekwordens toe moet hij dan zijn
woede verkroppen om de vraag ‘waarom het zoo droef, zoo onrechtvaardig moet
zijn?’

Add. 3.
De verteller van het ‘Tweede cahier’ is geen hoofdpersoon, maar getuige. Olivier
Bloem is een kunstschilder die door een architect wordt aangezocht
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voor muurschilderingen in een nog te bouwen boskapel. Deze architect is de Elias
uit het ‘Eerste cahier’. Bloem schrijft in zijn eerste hoofdstuk over
kostschoolherinneringen aan de ‘bijna onwezenlijke verschijning’, en de
onbegrijpelijke nachtelijke tochten van deze ‘mooie’ en ‘precieuze’ knaap Elias, met
zijn ‘buitensporig verbeeldingsleven’. Zoals Elias van zijn sterke neef Aloysius hield,
zo heeft Olivier Bloem gehouden van de tere en mooie knaap Elias.2
In een tweede hoofdstuk vertelt Bloem over zijn verblijf met Elias in een
boswachtershuis bij een kasteel, dat wordt bewoond door twee meisjes, van wie de
oudste de opdracht gaf tot het bouwen van de kapel. De lezer vermoedt dat ‘die twee
zonderlinge wezens’ geen andere zijn dan de twee meisjes met wie het jongetje Elias
van het ‘Eerste cahier’ om een nachtelijk vuur heeft gedanst op een van zijn
zwerftochten met zijn avontuurlijke neef Aloysius. Bloem constateert dat de volwassen
Elias zijn wereldvreemde fantasieën en gedragingen nog steeds niet heeft overwonnen.
Dat blijkt ondermeer uit een nachtelijke bijeenkomst op het met kaarsen verlichte
kasteel, waarbij de meisjes in een melodramatisch decor hun gestorven moeder
herdenken. De onwezenlijke sfeer wordt nog verhevigd, doordat hun ‘uitgehongerde’
witte paard op hol staat in de sneeuwjacht. Tenslotte komt Bloem tot het inzicht dat
de kapel met de muurschilderingen tot de hersenschimmen van Elias zal blijven
behoren. Hij neemt afscheid van zijn vreemde vriend en vertrekt. Maar niet voorgoed.
In een derde hoofdstuk vernemen we dat Bloem opnieuw contact heeft opgenomen
met Elias, die weer bij zijn ouders in Antwerpen woont. Als architect heeft Elias de
door een ‘linksgerichte politieke groepeering’ uitgeschreven prijsvraag gewonnen
voor de bouw van ‘een bewoonbare werkmansbuurt, die door menschen (en niet door
machtige, doch abstracte symbolen) beteekenis en reden van bestaan zou krijgen’.
Maar dit betekent niet dat Elias zou zijn bekeerd tot aanvaarding van de dagelijkse,
laat staan sociaal-politieke werkelijkheid. Hij blijft onberekenbare dingen denken
en doen en ‘in de grond was hij het vereenzaamd jongetje gebleven, dat verveeld en
misnoegd het kasteel ontvluchtte om er na een paar uren zwervens naar weer te
keeren, met een onbeduidend schrammetje aan het voorhoofd of een gekneusde knie.’
Tijdens de volksfeesten bij de opening van de door Elias ontworpen arbeiderswijk,
valt plotseling de elektriciteit uit. Later blijkt dat er

2

Buiten beschouwing blijft of het personage Olivier Bloem aan homofilie laboreerde of de
auteur Maurice Gilliams aan narcisme (‘Ik ben Elias’: zie het slot van paragraaf 3).
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kortsluiting is ontstaan. In de hoogspanningscabine vindt men het met brandwonden
overdekte lichaam van Elias.3
Over de schilderkunst van Olivier Bloem vernemen we in de loop van het verhaal,
dat ze evolueert van religieus naar realistisch en sociaal geëngageerd. Zo suggereert
het nieuwe architectonisch-urbanistisch project van Elias aanvankelijk een overgang
van het symbolisch-esthetische, naar het sociaal-etische. We zien, met andere
woorden, een ontwikkeling die vergelijkbaar is met de gang van zaken in tendentieuze
verhalen als De wandelende jood van August Vermeylen, of De kleine Johannes van
Frederik van Eeden. Maar met dit enorme verschil, dat de socialistische of christelijke
bekering van Elias mislukt. Waarbij mag worden opgemerkt dat de (anti-)held van
Maurice Gilliams misschien meer lijkt op de katholiek geworden Frederik van Eeden
dan op de socialistische senator en Gentse rector magnificus August Vermeylen. Dat
blijkt ondermeer uit het vierde deel van Elias of het gevecht met de nachtegalen.

Add. 4.
Het boek besluit met een Appendix van vier Franse gedichten, waarvan de lezer als
vanzelfsprekend aanneemt dat ze door Olivier Bloem zijn aangetroffen in de nagelaten
papieren van de jong gestorven Elias Lasalle. Ze doen vermoeden dat Elias niet alleen
Valéry en Maurice Carême heeft gelezen, maar ook en vooral de Franstalige Gentse
dichter Charles van Lerberghe en de commentaar op diens werk door zijn Vlaamse
stadgenoot Karel van de Woestijne, die er als gewoonlijk de zware Gentse lucht en
de mystiek bij haalt.
‘Het zinnelijke in hem deed, bij geslachtsverhoudingen, onder voor het imaginatieve’,
schrijft Van de Woestijne. In zijn verbeelding beleefde Van Lerberghe
‘hoogstaand-kuische’ idylles met zeer jeugdige blonde maagdekens. Dat verhinderde
hem om in de werkelijkheid van zijn dagelijks leven de liefde en de vrouw te vinden
waarnaar hij bleef verlangen, terwijl hij zich liet ‘besturen door 't opperste gebod
van het zuiverste geestesleven’.
Zoals de heldin van Frederik van Eedens roman Van de koele meren des doods, wordt
de lyrische ik van Elias' eerste Franse gedicht beheerst door een latent

3

De (niet expliciet als zodanig vermelde) zelfmoord van Elias verklaart het gebruik van het
Hölderlin-citaat als motto voor het ‘Tweede cahier’. Marsman had hetzelfde citaat gebruikt
aan het slot van een lyrisch opstel over Trakl, dat eindigt met een evocatie van diens zelf
gekozen dood. (H. Marsman, Verzameld werk III. Critisch proza, Amsterdam 1947, p. 42).
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doodsverlangen en een onvermogen om ‘de dingen des lichaams’ te verbinden met
de ‘hoogere gevoelens van de ziel’. Zijn vers herinnert aan Van Eedens dichtwerk
Ellen. Een lied van de smart, als lofzang op ‘het verheerlijkte leven der kuischheid’,
waarbij men (volgens Lodewijk van Deyssel) de ‘mannendriften’ zou willen vergeten.
Avant de mourir, Seigneur,
donnez-moi une petite amie;
la joie d'avoir un souffle sur mon épaule
et des mains d'enfant dans les miennes.
Et que la fiancée parle:
‘ami, tu es triste de mon amour’.
Mais quand j'ouvre les yeux
je lui dis: éloignons nous de cet arbre.
Alors, Seigneur, donnez-nous l'obéissance
de nous lever de dessous le chêne,
et que la nuit soit fraîche
sur le front de l'innocente.4

(Voor ik sterf, o Heer,/ geef mij een vriendinnetje/ de vreugde van een ademtocht
aan mijn schouder/ en kinderhanden in mijn handen.// En dat de verloofde dan
spreekt:/ ‘vriend, droevig ben je om mijn liefde’/ Maar als ik mijn ogen open/ zeg ik
haar: laten we weggaan vanonder deze boom.// Dan Heer, geef ons de
gehoorzaamheid/ om op te staan vanonder de eik,/ en dat dan de nacht koel weze/
op het voorhoofd van de ongeschondene.)

2.
Ik kan in dit bestek niet ingaan op de kritische ontvangst van Gilliams' eerste Elias
door de verschillende literaire groepen of kliekjes (de literatuurwetenschappelijke
‘velden’ of ‘circuits’) in Vlaanderen en in Nederland. Een gedegen inleiding op Elias
en het ander werk van Gilliams publiceerde de Nederlandse criticus D.A.M.
Binnendijk in het katholieke maandblad De gemeenschap van begin 1937. Hij had
die inleiding tevoren al gebruikt op een voordrachtavond

4

In de vierde regel staat ‘les miens’ i.p.v. ‘les miennes’. De citaten van Karel van de Woestijne
komen uit zijn bundel De schroeflijn, van 1928 (Verzameld werk, dl. IV, p. 524, 525). Voor
Van Eeden en Van Deyssel verwijs ik naar mijn bundel Honderd jaar later. Essays over
schrijvers en geschriften uit de Beweging van Tachtig, Baarn 1985, p. 61-67.
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met Maurice Gilliams in Amsterdam, die werd afgesloten door Anton van
Duinkerken.5 Binnendijk heeft grote bewondering voor Gilliams' werk maar met een
uitzondering voor het door Olivier Bloem gepresenteerde ‘Tweede cahier’ van Elias,
omdat zich daar de ‘zinnebeeldige nevenbedoeling’ al te duidelijk aan de lezer
opdringt ‘als afzonderlijk [symbolisch] motief’.
Binnendijk stond niet alleen met zijn kritiek op het ‘Tweede cahier’. In Vlaanderen
was het de zeer belezen, zeer moralistische en alles-wat-hij-wist opschrijvende criticus
Joris Eeckhout, die bezwaar aantekende tegen de fictie van de tweede verteller Olivier
Bloem. Hij herkende hem als Elias-Gilliams, zoals hij ook ‘een gemeenzame
strekking’ herkende in het werk van Rilke en Alain-Fournier, en zoals hij er zelfs in
slaagde de titel van Gilliams' verhaal terug te vinden in de vele verzenboeken van
Rainer Maria Rilke.6 Maurice Gilliams heeft het de ijverige priester-criticus nooit
vergeven.

5
6

Hierover meer in mijn in noot 1 aangekondigd boek over Maurice Gilliams.
Joris Eeckhout in het zevende deel van zijn Literaire profielen, Gent 1937, p. 97-111. Blijkens
het verslag in de V.M.K.V.A. over de August Beernaertprijs 1936-1937 was Joris Eeckhout
secretaris van de jury die Gilliams met drie tegen twee stemmen bekroonde. Het verslag doet
vermoeden dat Eeckhout zelf tegen stemde. Voorzitter van de jury was August Vermeylen
en leden Jozef Muls, Arthur Cornette en O. van Hauwaert (als afgevaardigde van de regering).
Tot Gilliams' mededingers behoorden Karel Jonckheere, Marcel Matthys, Achilles Mussche
en Ferdinand Vercnocke. Ik acht het mogelijk dat August Vermeylen om ethische redenen
tegen het boek van Gilliams heeft gestemd. Toen in 1939 de driejaarlijkse staatsprijs voor
romankunst ‘bij de eerste stemming eensgezind’ werd toegekend aan De stille man van Albert
van Hoogenbemt, was Vermeylen eveneens voorzitter van de jury, met als leden Lode
Baekelmans, August van Cauwelaert, Lode Zielens en Willem Putman. Samen met Schaduwen
van Filip De Pillecijn, behoorde Gilliams' Elias tot de drie boeken die na eerste schifting
waren overgebleven (Het laatste nieuws, 13-12-1939 en 29-1-1940). De stille man (1938)
was Van Hoogenbemts romandebuut. Tevoren had hij in eigen beheer een bundel essays
over jonge schilders gepubliceerd, onder de titel De nieuwe generatie (1936). Het ‘inleidend
woord’ was van August Vermeylen, die zich gelukkig prees omdat Van Hoogenbemt schreef
over kunstenaars ‘die iets van den levenden geest van den tijd in zich dragen’. Van
Hoogenbemt bleek een waarderend oog te hebben voor optimisme en Vlaamse levensvreugde
(Sander Wijnants), voor blije levensvreugde en heidens aanvoelen van de natuur (Zymunt
Dobrzycki), vond dat Julien Van Vlasselaar ‘reikt naar zon in het leven’ en dat er ‘stille
vreugde, vrede’ heerst bij Albert van Dijck. Hij bewonderde Jules De Sutter, die zijn kunst
‘steunt op de sterkte van den volkschen mensch’. Later ontwikkelde Van Hoogenbemt zich
tot sociaal geëngageerd schrijver (B.F. Van Vlierden, Albert van Hoogenbemt, Antwerpen
1966, p. 14; 32).
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In 1943 verscheen de eerste herdruk van Elias of het gevecht met de nachtegalen.
De tekst van het ‘Eerste cahier’ bleek grondig herzien, zoals dat nadien ook het geval
zou zijn met alle herdrukken van Elias.7 Maar opzienbarender was het feit dat de
andere delen van het oorspronkelijke boek volkomen ontbraken. Sinds 1943 bestaat
Elias of het gevecht met de nachtegalen zonder het ‘Tweede cahier’, zonder het
voorwoord van Olivier Bloem, en zonder de Appendix met vier Franse gedichten.
In dat zelfde jaar publiceerde Gilliams zijn ‘journaal’-bundel De man voor het venster,
met onder het jaartal 1940 een paar aantekeningen over het verschil tussen Fourniers
Le grand Meaulnes en Gilliams' eigen Elias. Ze worden afgesloten door een
laatdunkende opmerking over ‘pastor Eeckhout’.
Die aantekeningen berusten op een manipulatie van Maurice Gilliams. Hij verwarde
opzettelijk zijn herziene Elias zonder het ‘Tweede cahier’ en zonder het voorwoord
van Olivier Bloem, met het volledige boek dat Joris Eeckhout te beoordelen kreeg.
Daardoor verviel de structurele gelijkenis met Fourniers ‘témoinnarrateur’ die over
zijn vroegere vriend vertelt, en daardoor verviel ook voor een groot deel de
thematische gelijkenis met Fourniers onbekende en moeilijk bereikbare kasteel en
zijn mysterieuze vrouwelijke bewoner(s).8

3.
Wat deed Maurice Gilliams met zijn teruggenomen ‘Tweede cahier’, zijn door Olivier
Bloem ondertekend voorbericht en zijn Appendix met Franse gedichten?
Vooral het ‘Tweede cahier’ heeft hem veel hoofdbrekens gekost. Op 2 september
1941 schreef hij zijn vriend Emmanuel de Bom dat hij gewerkt had ‘aan het tweede
deel van Elias’, maar dat het ‘niet erg vlot’ ging. Toch ‘voelde’ hij de mogelijkheid
er te zijner tijd ‘iets van te maken’. Hij voegde eraan toe: ‘Ik houd ervan, langzaam
en moeizaam, pijnlijk en toegespitst te schrijven.’ Op 13 november van datzelfde
jaar heet het: ‘Ik ben aan Elias doende. “Het” is komende. Nu hoop ik een stukje af
te maken’.9

7

8
9

Dit geldt ook voor het andere werk van Maurice Gilliams. In alle herdrukken staan
veranderingen, die m.i. niet altijd verbeteringen zijn. Voor één passus uit het ‘Eerste cahier’
vindt men een variantenlijst in Maurice Gilliams. Een essay, p. 322-330.
Maurice Gilliams. Een essay (1984), p. 74, 102, 288; 102-112.
Een uitgave van de correspondentie Gilliams-De Bom wordt voorbereid door Leen van Dijk
en Marc Somers, die ik niet genoeg kan danken voor hun hartelijke hulp bij mijn werk in
het A.M.V.C. te Antwerpen.
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1. Werkexemplaar van de eersre druk van Elias, waarin Maurice Gilliams de heruitgave van het
‘Tweede cahier’ uitdrukkelijk verbiedt. Zie ook de volgende illustratie. (A.M.V.C., Antwerpen)
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2. Aantekening in het werkexemplaar voor de tweede druk van Elias, waarin het ‘Tweede cahier’
moet vervallen. (A.M.V.C., Antwerpen)
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De hoop op ‘Het’ is niet niet vervulling gegaan. In de collectie-Gilliams van het
A.M.V.C. bevinden zich een aantal mappen met typoscripten en een werkexemplaar
van Elias, waaruit blijkt dat Maurice Gilliams aanvankelijk het hele ‘Tweede cahier’
heeft willen herschrijven en dat hij nadien met het plan speelde er een bloemlezing
uit te publiceren. Nog in 1964 maakte hij aantekeningen voor het voorbericht van
een dergelijke anthologie. In de eerste plaats wilde hij erop wijzen dat in het ‘Tweede
cahier’ door overhaasting het ‘compositie-probleem’ was verwaarloosd dat bepalend
was geweest voor het ‘Eerste cahier’.10 Die artistieke zelfbeschuldiging zou worden
neergelegd in een (nog te realiseren!) interview, waarnaar de denkbeeldige
pennevoerder van het voorbericht moest verwijzen. Daarna zou hij er de aandacht
op vestigen dat door de publicatie van Winter te Antwerpen (1953) en van de roman
Gregoria [die pas postuum zou verschijnen in 1991!] het oorspronkelijk ‘Tweede
cahier’ ‘overbodig was geworden om de continuïteit van het Elias-avontuur te
bevorderen’.
Niet alleen ‘overbodig’, is men, althans als latere lezer, geneigd op te merken: zelfs
totaal onmogelijk, want de held Elias (die ook de held is in de twee latere romans)
was immers aan het eind van het ‘Tweede cahier’ gestorven! Het is mij uit Gilliams'
nagelaten papieren niet duidelijk geworden hoe hij dat probleem heeft willen oplossen,
want het slot van zijn ‘anthologie’-poging ontbreekt. Duidelijk is wel, dat Gilliams
een gedeelte van de vertelstof uit het ‘Tweede cahier’ heeft willen gebruiken voor
zijn onvoltooid gebleven kostschoolroman Elseneur of het noodweer der spreeuwen,
die hij op zijn beurt weer losliet en gedeeltelijk verwerkte in de steeds maar op zijn
schrijftafel gebleven huwelijksroman Gregoria of een huwelijk op Elseneur. Dat
laatste boek is dan tenslotte bijna tien jaar na zijn dood verschenen, maar in een vorm
waarvan ik zo goed als zeker ben dat ze niet beantwoordt aan de eisen die de auteur
aan zijn eigen werk stelde.11 Het is juist om te voorkomen dat een dergelijk lot ten
deel zou vallen aan het ‘Tweede cahier’ van Elias, dat Maurice Gilliams de herdruk
van dit geschrift uitdrukkelijk heeft verboden (zie de illustraties 1 en 2). Gilliams
heeft de laatste tien jaren van zijn leven wel intens zitten werken om Gregoria te
voltooien, maar het ‘Tweede cahier’ van Elias bestond voor hem eenvoudig niet
meer.

10

11

Gilliams doelde zonder enige twijfel op de retarderingen en reprises in de ik-verteltekst van
zijn ‘Eerste cahier’, die hij zelf placht aan te duiden als ‘melodische verschuivingen’. Ze
ontbraken in het traditioneel vertelde ‘Tweede cahier’ van Olivier Bloem in de hij-vorm:
Maurice Gilliams. Een essay, p. 84-88; 151-153, Droom bezit geen erfgenaam, p. 56 e.v.
Maurice Gilliams. Een essay, p. 158-170; Droom bezit geen erfgenaam, p. 61; p. 66-75;
112-114.
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4.
Wat Maurice Gilliams heeft willen behouden uit het ‘Tweede cahier’ blijkt terug te
vinden in de al genoemde verzameling dagboekbladen die hij in 1943 voor het eerst
liet verschijnen onder de titel De man voor het venster. In die journaalbundel staan
onder het jaartal 1935 acht korte stukken, die worden gepresenteerd als aantekeningen,
gemaakt ‘Onder het schrijven aan “Elias”’. Het zijn in werkelijkheid fragmenten uit
het vroegere ‘Tweede cahier’, te beginnen met het voorbericht, maar nu zonder de
ondertekening Olivier Bloem. De keuze van de fragmenten werd duidelijk bepaald
door de wil het raadselachtig karakter van de dromende Eliasfiguur te belichten en
de gedachte aan een epische voortgang van een gewoon verhaal te vermijden. De
fragmenten zijn soms bewerkt en bekort, en ze werden op één uitzondering na ontleend
aan het vroegere derde hoofdstuk. Het laatste fragment is dit:
Hij verdroeg niet meer dat men het venster open liet. ‘Ik zou kunnen wegvliegen over
de daken als een musch’, lachte hij met een knipoogje.
Hij durfde niet meer zooveel naar buiten kijken; bij wijlen kwam er een drang in
hem op om werkelijk te beproeven of hij niet over de huizen weg kon wieken, om
daar heel hoog boven zijn stad in groote kringen te blijven zweven in de zon.
Zo stond het (met een kleine variant) op p. 264 van het ‘Tweede cahier’, maar er
sloot nog één zin op aan. Deze:
Zijn leven lang had hij met de Nachtegalen strijd geleverd, zijn onzalige
droomverbeeldingen die hij bevechten ging zooals Don Quichotte de windmolens
bestormde.
De reden waarom Gilliams deze laatste zin niet liet herdrukken, ligt voor de hand.
Die zin was een te gemakkelijk hulpmiddel voor lezers en critici die de titel van zijn
boek wilden verklaren. Als literator hield Gilliams meer van suggereren dan van
redeneren. ‘Doch eens de waarheid uitgesproken is zij niet schoon meer’, staat er
verderop in De man voor het venster. En deze keer gaat het dan om de slotzin van
een paar aantekeningen die hij voor het jaar 1938 presenteerde als tot stand gekomen:
‘Onder en na het schrijven over Henri de Braekeleer’.12
Toen hij in 1958 een herdruk van De man voor het venster bezorgde in zijn
verzameld werk Vita brevis, heeft Maurice Gilliams opnieuw de schaar

12

Gilliams' essay Inleiding tot de idee Henri de Braekeleer vormt het tweede deel van de in
1943 verschenen uitgave De man voor het venster (p. 195-278).
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en het rode potlood gehanteerd. Onder het jaartal 1934 ontbreekt nu ook het enige
van de vier Franse gedichtjes dat daar nog was gehandhaafd in de uitgave van 1943.
Het verbeeldde de verlatenheid en de hoop op bescherming van een trieste minnaar.
Het aantal fragmenten dat onder het jaartal 1935 werd gepresenteerd als te zijn
ontstaan ‘Onder het schrijven aan “Elias”’ blijkt in 1958 terug gebracht van acht naar
zes. Tot de weggelaten stukken behoort een korte aantekening van vier zinnen waarvan
de laatste en langste luidt:
En al ontkende hij het vaak met grommen, toch droeg hij in zich een stille
menschenverachting die het gevolg was van zijn buitensporig ontwikkeld
minderwaardigheidsbewustzijn.
Hier gaat het om het scheppen van afstand tot het romanpersonage Elias en om het
beschermen van het biografisch imago van de auteur.
Om dezelfde reden liet Gilliams in 1958 ook de kortste aantekening uit De man voor
het venster vervallen. Deze:
Ik ben Elias.
Ik vermoed dat Maurice Gilliams in de naam Elias niet alleen het Latijnse woord
alias heeft gehoord, maar even goed het verhaal van de hoog vereerde profeet uit
het Oude Testament en uit Mendelssohns oratorium. Hij verdween in een vurige
wervelwind ver boven de aarde, waar de uitverkorenen hem terug verwachten.

5.
Tot de interessantste besprekingen van Gilliams' verzameluitgave Vita brevis behoort
die van Garmt Stuiveling. Als bekwaam literatuurhistoricus en tekstbezorger zag
Stuiveling een probleem in de stilzwijgende schrapping van het ‘Tweede cahier’ uit
het Elias-boek. Hij constateerde dat het bij de uitgave van ‘Verzamelde werken’
nogal eens voorkomt dat ze minder bevatten dan de oorspronkelijke edities, maar hij
voegde daar onmiddellijk aan toe dat de kunstenaar het recht en de plicht heeft ‘zijn
geschriften zo gaaf te maken als hij zelf meent dat ze kunnen zijn.’ Stuiveling gaat
dan verder als volgt:
Maar wat als récht aan geen medemens toekomt, dat zou als mácht wel eens eigen
kunnen zijn aan iets buitenmenselijks, namelijk de tijd. Wie een gedicht
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eenmaal heeft gepubliceerd staat voor een onherroepelijke daad. Ook als hij het
later verwerpt of omwerkt, ligt dit gepubliceerde vers er, onverbiddelijk. Zó was het
werkstuk af, en als de dichter later een verbeterde lezing laat drukken, heeft hij enkel
bereikt dat er nu twee werkstukken af zijn, beide dateerbaar, beide daarom
onverwisselbaar, maar ook beide bijna gelijkvormig en toch net niet. En omdat ze
als zelfstandige grootheden náast elkaar bestaan, behoeft het oordeel van de dichter
die uiteraard zijn laatste tekst verkiest, ook niet te worden gedeeld door de lezer [...].
En indien Maurice Gilliams zijn redenen heeft gehad om zo'n groot stuk proza te
verloochenen, blijkbaar heeft mijn geheugen z'n redenen gehad om zo'n verloochening
onmogelijk te maken. Ook nu meen ik, dat dit weggelaten deel op zichzelf
voortreffelijke kwaliteiten heeft, al sluit het door de verwisseling van de schrijvende
persoon maar matig bij het voorafgegane aan.13
Het komt mij voor dat Stuivelings bewondering voor het overige werk van Gilliams
bepalend is geweest voor zijn waardering van het ‘Tweede cahier’. Bezorgers van
kostbare wetenschappelijke tekstedities verwijzen graag naar Vergilius en Kafka om
inbreuken te rechtvaardigen op de wil van auteurs inzake hun eigen literaire
nalatenschap. Als men de laatste wilsbeschikking van Vergilius en Kafka had
geëerbiedigd, zou de mensheid het nu moeten

13

Garmt Stuiveling over de eerste twee delen van Vita brevis in Het boek van nu, april 1957,
p. 149-150, herdrukt in Uren zuid. Drie dozijn ontmoetingen over de grens, Hasselt 1960,
p. 103-105. Het lijkt me geenszins verwerpelijk dat een auteur bij het verzamelen van zijn
vroeger werk selecties en bewerkingen toepast. Ik herinner aan de lotgevallen van Gorters
verzamelbundel De school der poëzie, aan het Verzameld werk van H. Marsman en aan het
selectieproces in de verzamelbundel Gedichten 1919-1958 van Maurice Gilliams. Ook in de
bundel Verzamelde gedichten van Ed. Hoornik zoekt de latere lezer tevergeefs naar een groot
aantal verzen van vroeger. Met name ontbreken veel als tijdsdocumenten interessant geworden
anti-fascistische gedichten uit de jaren dertig, die ten offer zijn gevallen aan Hoorniks met
de jaren toegenomen dichterlijke zelfkritiek. Een ander voorbeeld vormen de Verzamelde
geschriften van Anton van Duinkerken. Hij blijkt zijn verspreid gepubliceerde stukken over
Menno ter Braak door inkorting, uitbreiding en herordening te hebben omgewerkt tot een
nieuw, compositorisch verantwoord essay over deze auteur. Dat leidde, evenals bij Gilliams
en Hoornik, tot kritische protesten. Uitgebreider daarover in Honderd jaar later, Baarn 1985,
p. 130-131, 149; De verlossing van Venus, 's-Gravenhage 1979, p. 31-33; Maurice Gilliams.
Een essay, Amsterdam 1984, p. 13, 76, 153, 160, 168, 174, 229; Van Bilderdijk tot Lucebert.
Tekst en context van Nederlandse gedichten, Leiden 1966, p. 110-127; Flierefluiters apostel.
Meningen en meningsverschillen, Leiden 1970, p. 118-122; Liever waarheid dan sensatie,
Baarn 1990, p. 30-33.
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stellen zonder de Aeneïs en zonder Der Prozess, waarvan de schrijvers immers zelf
de vernietiging hadden gevraagd.14
Maurice Gilliams had het niet erg begrepen op napluizers van verworpen teksten en
overgebleven manuscripten. Hij noemde ze ‘gieren van de philologie’ en kreeg het
daardoor aan de stok met Gerard Knuvelder.15 Men kan zich afvragen waarom Gilliams
als tweeëntachtigjarige zoveel ‘verworpen’ papieren heeft nagelaten waarover hij
zelf had beslist dat ze terecht zouden komen in het Archief en Museum voor Vlaams
Cultuurleven. Maar dat is een (psychologische) zaak apart.16 In het vierde deel van
zijn ‘verzameld werk’ Vita brevis (1959) heeft Gilliams een antwoord gegeven aan
Garmt Stuiveling, maar zonder diens naam te noemen. Hij begon met twee Franse
citaten, die erop neerkomen dat de auteur de enige en beste meester is over zijn eigen
werk, dat hij verplicht is te blijven streven naar perfectie en dat een gedicht eigenlijk
nooit af is:
‘Un auteur est maître de ses ouvrages: il peut les changer, les élaguer, les supprimer...
Et même il est très souhaitable qu'il en soit le maître de plus en plus - jusqu'à ce qu'il
les prend pour la perfection. D'ailleurs, la postérité n'y entend pas grand-chose.
C'est l'auteur qui sait le mieux ce qu'il a fait de travers. Et il est forcé de réagir contre
le mal qu'on lui dit de ses livres.’
Jean Paulhan
(Een schrijver is meester over zijn werken: hij kan ze veranderen, erin schrappen,
ze laten verdwijnen... En het is zelfs wenselijk dat hij steeds meer optreedt als de
absolute meester - tot hij vindt dat ze volmaakt zijn. Trouwens, het nageslacht heeft
er niet veel begrip van. Het is de auteur die het best weet wat hij verkeerd

14

15

16

Vgl. Hans Zeller in Das Fischer Lexikon, Literatur Band II, Teil 2, Frankfurt a.M. 1965, p.
560; Winfried Woesler in Die Nachlassedition / La publication de manuscripts inédits, Bern
1979, p. 44-46; G.J. Dorleijn in J.H. Leopold, Gedichten uit de nalatenschap, Amsterdam
1984, deel I, p. 22.
Maurice Gilliams, De kunst der fuga, herdrukt in Vita brevis III (1977), p. 32; G. Knuvelder,
‘Zijn filologen aasgieren? Maurice Gilliams als scherprechter’, De tijd, 8 oktober 1955 en
‘Aasgieren van de filologie?’, V.M.K.V.A. 1963, afl. 5, 6, 7, 8, p. 128 e.v.
Doelend op de beroemde Proust-biografie van George D. Painter, zei Maurice Gilliams me
twee jaar voor zijn dood: ‘Ooit zal er nog eens een Painter op staan die alles uitpluist’. Ik
ben daar niet op ingegaan (Droom bezit geen erfgenaam. Mythe en werkelijkheid bij Maurice
Gilliams, p. 105).
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heeft gedaan. En hij kan niet anders dan reageren op de kritiek die men hem op zijn
boeken te kennen geeft.)
‘On sait que l'auteur n'est pas ennemi du système des transformations successives
et indéfinies d'un ouvrage, et qu'il considère un poème comme un objet intérieur
inépuisable de reprises et de repentirs.’
Paul Valéry
(Het is bekend dat een schrijver niet vijandig staat tegenover het systeem van
opeenvolgende en eindeloze veranderingen in een werk, en dat hij een gedicht
beschouwt als een innerlijk gegeven met onuitputtelijke hervattingen en
verwerpingen.)
Onmiddellijk na deze citaten schrijft Gilliams:
Maar dan komt daar een schout-bij-nacht van zijn garnalenboot aan de wal gestapt.
- [Volgen een paar zinnen uit het hiervoor gegeven citaat van Stuiveling, maar zonder
diens uiting van respect voor het recht van kunstenaar. En tot slot een conclusie van
Gilliams:] Het geheugen' van de ontlener (de lezer) wil hier dus op het eigendomsrecht
(van de auteur) de overhand behalen?
De onpartijdige lezer kan alleen maar concluderen dat Stuiveling het nooit over
‘eigendomsrecht’ heeft gehad. Hij schreef over de durende materiële aanwezigheid
van twee werkstukken en over zijn eigen herinnering aan de Elias-roman van 1936.17
Het feit dat Gilliams wèl met klem over zijn eigendomsrecht als auteur schrijft,
bewijst dat hij dit recht van groot belang acht. Dat blijkt ook elders in zijn bundel
De kunst der fuga, met name uit zijn bezwaren tegen de uitgave van Karel van de
Woestijnes Nagelaten gedichten, ‘als dankbaar aas voor de gieren van de philologie
en de literatuur-historie, die zich graag met afval voeden om stand te houden’.
Gilliams begint zijn aantekeningen met de vooropstelling dat een dichter in zijn
oeuvre een beeld geeft van zijn persoonlijkheid als kunstenaar. En dat beeld moet
onaantastbaar blijven:
Als men om de een of andere reden een bundel onuitgegeven verzen aan het oeuvre
toevoegt, dan wijzigt men, op zijn minst genomen op onhoffelijke wijze, het beeld dat
de dichter anders heeft gewild, anders heeft tot stand gebracht.

17

Literatuurtheoretici die Ingarden en Mukarovsky gelezen hebben, zullen zeggen dat Stuiveling
achtereenvolgens doelde op Elias als ‘Artefakt’, en als ‘esthetische Konkretisation’ of
‘esthetisches Object’: Over kritiek en critici, Tielt 1977, p. 9, 10, 278.
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De enige literaire nalatenschap die men volgens Gilliams zou mogen uitgeven, betreft
voltooide stukken die de auteur zelf voor publicatie had bestemd. Aan deze
voorwaarde is bij de uitgave van Karel van de Woestijnes bundel Nagelaten gedichten
niet voldaan en Gilliams toont met voorbeelden aan dat daardoor het totaalbeeld van
Karel van de Woestijne als dichter alleen maar wordt verzwakt. Hij besluit zijn
aantekeningen als volgt:
Uit eerbied voor de voorwaardelijke, gelouterde menselijkheid van de artiest, die
tot opdracht heeft een graad van perfectie te verwerven en te handhaven (en waar
elk kunstwerk klaarblijkend getuigenis van geeft), moesten wij het er onbetwistbaar
over eens worden: nl. dat een gedicht slechts waarde bezit in zijn definitieve, niet
meer te retoucheren vorm, d.i. in de laatste lezing die de dichter ervan wenst te geven.
Alle varianten en vroegere versies worden door de uiteindelijke verworvenheid tot
verdwijnen gedoemd.
Dit alles geldt dan als mijn opvatting omtrent de hogere principes van het
‘auteursrecht’. Ik meen er aldus over te mogen denken als een in de kwestie betrokken
partij, die vroeg of laat in haar artistieke en menselijke belangen wordt bedreigd.
Dit lijkt me duidelijk. En daarom is voor mij ook duidelijk dat een eventuele postume
heruitgave van het ‘Tweede cahier’ uit de Elias-roman van 1936 ‘op zijn minst
genomen’ een bedreiging kan betekenen voor het artistieke ‘beeld’ van de auteur,
een ‘onhoffelijke’ daad tegenover zijn nagedachtenis, en een inbreuk op zijn ‘hogere
principes van het auteursrecht’. De enkeling die om wetenschappelijke
(psychologisch-genetische of literatuurhistorische) redenen wil weten hoe de
Elias-roman er in statu nascendi heeft uitgezien, kan terecht in bibliotheken, waar
men ooit ook de uitdraai van een wetenschappelijk verantwoorde teksteditie zou
kunnen deponeren.18
Men kan mij (en Maurice Gilliams!) natuurlijk tegenwerpen dat alles van een groot
schrijver voor het nageslacht van belang is en dat het juist van respect voor zijn
nagedachtenis getuigt als men - desnoods rechtstreeks tegen zijn wil - alles van hem
publiceert en alles over hem openbaart wat men weet of meent te weten. Maar dat
is niet zo. En wel om dezelfde reden dat het niet vanzelfsprekend zou moeten zijn
dat alles wat een tot ‘bekende

18

Vgl. ‘Uit de tijd van Mussolini. Over briefwisselingen van schrijvers in verband met
subsidiepot’, Dietsche warande en Belfort 137 (1992) 1, p. 118; Maurice Gilliams. Een essay,
p. 168, 169; Droom bezit geen erfgenaam. Mythe en werkelijkheid bij Maurice Gilliams,
Amsterdam 1993, p. 61.
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Vlaming’ of ‘bekende Nederlander’ gebombardeerde hedendaagse schrijver op papier
brengt of uit zijn mond laat vallen, met groot mediageweld in de openbaarheid wordt
gebracht. Verzamelen van actualiteiten en curiositeiten is een speculatieve -,
mediakermis een tijdverdrijvende -, en commercie een winstgevende bezigheid. Maar
kunst, en dus literatuur, is iets anders.

6. (Naschrift)
Zojuist (juli 2000) verscheen bij uitgeverij Meulenhoff de mooi gebonden uitgave
Ik ben Elias, waarin volgens de flaptekst ‘alle romans en verhalen van Maurice
Gilliams (zijn) verzameld, te weten Oefentocht in het luchtledige, Elias of het gevecht
met de nachtegalen, Elseneur of het noodweer der spreeuwen, Gregoria of een
huwelijk op Elseneur en Winter te Antwerpen’, terwijl als klapstuk bovendien het
nooit meer herdrukte ‘Tweede cahier’ uit de eerste druk (1936) van Elias werd
opgenomen.
Deze mededeling klopt met de ‘Inhoud’ op pagina 5, maar helaas niet met de
waarheid. En met de waarheid klopt evenmin de mededeling in de anonieme
‘Verantwoording’ op pagina 615, volgens welke in de Meulenhoff-uitgave Vita brevis
van 1984 (waarop deze nieuwe uitgave grotendeels berust): ‘de tekst (is) gevolgd
van de door de auteur zelf verzorgde “tweede herziene en vermeerderde uitgaaf van
het verzameld werk”.’
Laten we chronologisch te werk gaan. De uitgave Vita brevis van 1984 bevat niet
alleen romans en verhalen die door Maurice Gilliams zelf waren bijeengebracht in
de tweede, vierdelige uitgave van het verzameld werk (1975-1978). Bij Meulenhoff
zijn in 1984 ook enkele fragmenten toegevoegd die Gilliams ooit op verzoek had
vrijgegeven als voorpublicatie (d.w.z.: voorlopige publicatie) uit zijn nog onvoltooide
romans Elseneur en Gregoria. Ze verschenen in vier verschillende tijdschriften, maar
in een versie die de auteur nadien uitdrukkelijk heeft verworpen.19
Daarentegen ontbreken in de als de verzamelde ‘romans en verhalen’ gepresenteerde
uitgave Ik ben Elias van 2000 niet minder dan vier teksten

19

Maurice Gilliams. Een essay, p. 169. In De gids 149 (1986) 1, p. 39-46 en 3, p. 235-237,
werd over de Vita brevis-uitgave van 1984 gediscussieerd door Ben van Melick en Laurens
van Krevelen. Ik zou daarbij willen aantekenen dat de niet ondertekende ‘Verantwoording’
bij deze uitgave weliswaar door mij werd geschreven, maar pas nadat ik inzage had gekregen
van de drukproeven. Aan de samenstelling van de uitgave had ik, zoals Laurens van Krevelen
terecht schreef: ‘part noch deel’.
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verbeeldend proza, die de auteur wel degelijk in de door hem zelf verzorgde tweede
uitgave van zijn verzameld werk had opgenomen. Het zijn de verhalen Het verlangen,
In memoriam, De man in de mist en Libera nos, Domine, alles bij elkaar 105 pagina's
in het eerste deel van het verzameld werk van 1975. De ‘Verantwoording’ op p. 615
van de nieuwe uitgave van 2000 verantwoordt hieromtrent totaal niets.
Toch zal het voor de ervaren Gilliams-lezer wel duidelijk zijn hoe de vork in de steel
zit. De anonieme samensteller van Ik ben Elias heeft zich gebaseerd op de paragraaf
‘Het onvoltooide vijfluik’ in Maurice Gilliams. Een essay, van 1984 (p. 158-166).
Daar wordt uiteengezet dat Gilliams een pentalogie over zijn eigen leven en dat van
zijn voorouders hoopte te voltooien die zou bestaan uit de volgende titels: 1. Elias
(voltooid en herhaaldelijk herdrukt); 2. Elseneur (onvoltooid); 3. Gregoria
(onvoltooid); 4. Winter te Antwerpen (voltooid en herhaaldelijk herdrukt); 5. Vita
brevis (onvoltooid).
Dit verklaart meteen ook de teksteditorisch volkomen onverantwoorde volgorde van
gelijkwaardigheid waarin alle ‘romans en verhalen’ in de nieuwe uitgave van 2000
zijn opgenomen. Na de door de auteur herziene laatste versie van Elias (1) volgt het
later door de auteur verworpen fragment uit Elseneur dat oorspronkelijk als
voorpublicatie verscheen (2), daarna komt de nooit door Gilliams vrijgegeven tekst
van de hele roman Gregoria volgens een nagelaten typoscript dat afwijkt van de
vroegere fragmentarische tijdschriftpublicaties (3), en als slotstuk fungeert de
geautoriseerde laatste versie van Winter te Antwerpen (4). De fragmenten van de
familiekroniek Vita brevis (5) ontbreken, maar daarentegen zijn als prelude
toegevoegd zeven van de negen verhalen uit de herhaaldelijk herdrukte bundel
Oefentocht in het luchtledige20 en als coda het door de auteur met herhaalde nadruk
verloochende ‘Tweede cahier’ van Elias.
Zo ontstond een wel erg vreemde combinatie. Het al sinds zestig jaar verworpen
‘Tweede cahier’ van 1936 wordt nota bene gepresenteerd als ‘aanhangsel’ bij de
laatst herziene herdruk van de Elias-roman uit 1978, die door de auteur zelf al bijna
een mensenleven lang werd beschouwd en bewerkt als

20

De verhalen In memoriam en De man in de mist heeft Gilliams pas in de tweede uitgave van
zijn verzameld werk los gemaakt uit Oefentocht in het luchtledige en ondergebracht in een
aparte afdeling, waarvoor hij de naam Zwanen en zoutsteen ontleende aan de titel van een
in 1969 onder mijn redactie verschenen bundel waarin de hele Oefentocht samen met Libera
nos, Domine was opgenomen: Maurice Gilliams. Een essay, p. 272.
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een volkomen zelfstandige tekstcompositie. Op episch niveau komt daar nog bij dat
de in dit ‘Tweede cahier’ stervende jonge held Elias springlevend optreedt als held
in de volgens de chronologie van zijn biografie geordende andere delen van Ik ben
Elias.21
Om een schijn van wetenschappelijkheid aan deze teksteditie te geven, heeft de
uitgever twee maatregelen genomen. Hij herdrukte in eerste instantie de ‘Toelichting
en Verantwoording’ die Pierre H. Dubois schreef bij de postume uitgave van Gregoria
(1991), waarvan ik vroeger al heb aangetoond dat ze geen teksteditorische kritiek
kan doorstaan.22 En vervolgens werd prof. dr. Anne Marie Musschoot van de Gentse
Universiteit ingeschakeld. Ze schreef (zonder de samenstelling van deze uitgave te
kennen) ‘Een literair-historische toelichting’ bij het verworpen ‘Tweede cahier’ van
Elias. Haar gedegen informatieve stuk kreeg de vragende titel ‘Eerherstel voor het
“tweede cahier” van Elias?’ en wordt afgesloten met de mededeling dat een
hedendaagse schrijfster de raad heeft gegeven beide uitgaven van Elias te lezen,
omdat het boek bij haar ‘insloeg als een sierlijke, min of meer vlezige, zingende en
toverachtig oplichtende bliksem’.
Wat we ons bij deze retorische kreet moeten voorstellen, schreef Anne Marie
Musschoot er niet bij. Ik denk dat ze een ander slot zou hebben gevonden als ze op
dat moment al het interessante artikel had gekend dat Dirk de Geest over de eerste
druk van Elias heeft gepubliceerd in het juninummer van Dietsche warande en
Belfort. De Geest doet een intelligente poging tot ‘eerherstel’ van het ‘Tweede cahier’,
maar dan zonder vraagteken. Waarmee ik nog niet heb gezegd dat hij daarin is
geslaagd.23

21

22
23

In de anonieme flaptekst van Ik ben Elias staat dat Gilliams het ‘Tweede cahier’ heeft laten
vervallen omdat Elias daar sterft, terwijl hij in latere werken voortleeft. De tekstschrijver
wist blijkbaar niet dat Gilliams al in 1942 - ruimschoots vóór hij aan de overige delen van
zijn ‘vijfluik’ begon - om heel andere reden zijn ‘Tweede cahier’ had losgelaten. Toch had
hij dat ondermeer kunnen lezen in de bijdrage aan deze jubileumuitgave van Anne Marie
Musschoot, p. 627 en p. 632. Vgl. onze noot 10.
Droom bezit geen erfgenaam. Mythe en werkelijkheid bij Maurice Gilliams, p. 112-114.
Dirk de Geest, ‘Men moet de betekenis der woorden splijten... Elias of het Gevecht met de
Nachtegalen (1936) van Maurice Gilliams’, Dietsche warande en Belfort 145 (2000) 3, p.
273-292.
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Over de poëzie van Maurice Gilliams1
Willy Spillebeen, lid van de Academie
Na de lectuur van de Nagelaten gedichten (1942) van Karel van de Woestijne beriep
Maurice Gilliams zich ‘op de hogere principes van het “auteursrecht” () als een in
de kwestie betrokken partij die vroeg of laat in haar artistieke en menselijke belangen
wordt bedreigd’ (De kunst der fuga, Vita Brevis III, p.34). Deze nagelaten gedichten
deden volgens hem afbreuk aan het gehele werk van de dichter. Hij had toen al de
volgende oprisping genoteerd: ‘Want tot de poëtische verworvenheden behoren
slechts de weinige, zeldzame en zuivere verzen die de meest geniale dichter ter wereld
na veel omzwervingen van het gemoed en de intelligentie, met de pen op papier,
overhoudt. Al de rest is dankbaar aas voor de gieren van de filologie en de
literatuurhistorie, die zich graag met afval voeden om stand te houden.’ (idem, p.
32)
Gilliams heeft er voor gezorgd dat de vermelde ‘gieren’ weinig te kluiven hadden
of hebben. Hij heeft vermoedelijk vroege gedichten, varianten en ook wel latere
gedichten vernietigd. Want als oogst van veertig jaar poëtische bedrijvigheid hield
hij in 1965 als Gedichten 1919-1958 welgeteld zevenenzestig gedichten over. En
in de eendelige postume uitgave van zijn verzameld werk uit Vita Brevis, 1984 was
daar geen vers bij gekomen. Wel was De kunst der fuga in de vierdelige editie van
Vita Brevis (1975-1977), deel III, p.118 aangevuld met een ‘In memoriam Maurice
Roelants’, dat Nachtwake in Antwerpen heet.
Ergens zal nog wel een exemplaar te vinden zijn van Dichtoefeningen en Dit is van
het Monniksken, twee bundeltjes die de zeventienjarige Gilliams onder pseudoniem
Floris van Merckem zelf heeft gedrukt. Hij was van beroep typograaf, zette zijn
eerste bundeltjes zelf en verspreidde ze op 10, 25, 50, 100, 125 en 500 exemplaren.
Er zijn varianten en enkele toevoegingen in Vita Brevis (1975-1977), de tweede
editie van zijn verzameld werk. Verder is er het tweede deel van Elias of het gevecht
met de nachtegalen uit 1936, dat niet in de heruitgave in 1943 en ook niet in latere
uitgaven staat.

1

Tekst van de lezing gehouden tijdens de openbare vergadering te Beauvoorde op 12 juli
2000.
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Volgens Gilliams mocht het nooit meer worden herdrukt2. In het tijdschrift Dietsche
Warande en Belfort (juni 2000, p. 273-293) plaatste Dirk De Geest een essay over
dit door Gilliams geweerde tweede deel van Elias, gevolgd door grafisch werk van
Gilliams. De Geest noemt dit tweede deel ‘een belangrijk literair-historisch document’
en ‘een in menig opzicht revelerend en belangwekkend werkstuk’. Verder is het
eendelige Vita Brevis (1984) aangevuld met fragmenten van twee onuitgegeven
romans-Elseneur of het noodweer der spreeuwen en Gregoria of een huwelijk
op Elseneur, die in tijdschriften zijn verschenen. Dit laatste is, gewijzigd en
aanzienlijk uitgebreid, negen jaar na zijn dood, in 1991, als roman onder dezelfde
titel verschenen. Gilliams' meest controversiële en langste roman (374 pagina's) werd
toen met nogal wat hoempa gepropageerd. Ten onrechte want het is geen goed boek.
In het hierboven aangehaalde citaat uit De kunst der fuga heeft Maurice Gilliams
het, me dunkt, slechts zijdelings over zichzelf, zijn eigen gedichten en de inderdaad
zwakke Nagelaten gedichten van Van de Woestijne. Hij neemt zonder meer een
absoluut, volstrekt onhaalbaar standpunt in tegenover de en zijn poëzie. Vanuit die
optiek dient ook zijn ‘antitestament’ te worden gelezen en begrepen, het kwatrijn
dat fungeert als zijn allerlaatste gedicht:
Geen testament. Droom bezit geen erfgenaam.
Mislukking vraagt een uitgewiste naam.
Beheer geen goedren die mij toebehoorden.
In de afgrond daal ik met Maria saam.

Je kunt dit kwatrijn autobiografisch interpreteren als uitdrukking van tragisch ervaren
kinderloosheid, een van Gilliams' ‘Bronnen der slapeloosheid’ in de gelijknamige
gedichten en ook al eerder. Maar de ‘droom’ die hij niet heeft kunnen doorgeven aan
een erfgenaam is ook zijn eigen onvervulde, onvervulbare droom van het volmaakte
gedicht. ‘Mislukking’ slaat dan op de onbereikbaarheid van die droom of dat
verlangen. En omdat die droom mislukt is, hoeven zijn ‘goedren’, dit is: zijn werk,
niet ‘beheerd’ of bewaard te worden. En tenslotte: de ‘afgrond’ van de vergetelheid
na de dood, is voor iedereen bestemd: Maria staat hier voor de geliefde vrouw, maar
ook voor alle anderen.

2

Ondertussen is dit tweede deel toch verschenen in ‘Ik ben Elias’ (Meulenhoff, 2000)
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Gilliams hele thematiek zit compact vervat in dit kwatrijn: de onbereikbare droom
van het absolute dichterschap als grondoorzaak van zijn eenzaamheid, de stoïsche
levenshouding en ook de met de geliefde ‘Maria’ gedeelde eenzaamheid van de
kinderlozen. Ik lees in deze verzen ook wel enige pose waardoor de tragiek wat
‘gespeeld’ overkomt. Om het leefbaar, dit is schrijfbaar te maken. Want Gilliams
leefde achteraf, met de pen op papier. Zijn bloed was inkt geworden, zijn kinderen
waren zijn geschriften en zijn lezers geworden.
Tot ongeveer 1936 schrijft Gilliams in zijn verzen en proza de gevoelsspanningen
(al die mysterieuze ‘nachtegalen’ uit Elias) neer tussen hem en de anderen. De
gevoelsrelatie met de moeder is nadrukkelijk aanwezig maar de zoon vervreemdt
van haar door het volwassen worden én door het dichterschap. Zijn uiterste
kwetsbaarheid is dan allang zelfkwelling geworden. Zwarte melancholie als alles
overheersend, vaak verrukkend, vaker verlammend gevoel. De jonge dichter probeert
dit gevoelscomplex, zijn unieke wezenheid, die wortelt in en worstelt met kindertijd,
volwassenwording, sensualiteit en dichterschap, met objectieve beelden en een
compromisloze woordasceze (woordreductie) uit te beelden. Toch blijft ook later
zijn verhouding tot de mensen, de natuur en de dingen zintuiglijk, sensitivistisch.
In 1931, middenin deze eerste periode, situeert zich zijn dikste bundel (13 gedichten):
Het Maria-leven. Daarin is het enige motief de moeder-zoon relatie, geobjectiveerd
en verruimd door de religieuze tragedie. In De man voor het venster (Vita Brevis
III, p.222) schrijft hij dat hij de ‘Christus-tragedie, in het leven van Maria’ aanvoelde
‘als een louter menselijke, fatale lotsbestemming’. Mijns inziens wordt de
‘Christus-tragedie’ in deze vrij hermetische gedichten ook die van het dichterschap
waardoor de zoon eveneens voor de moeder onbereikbaar wordt. Daarmee
beklemtoont Gilliams ook zijn hoge dunk van de poëzie: als een religie, zelfs een
mystiek.
In de periode van 1936 tot 1958 tenslotte schrijft Gilliams zijn meest bekende en
ook rijpste verzen. Nu houdt hij als enig, maar complex motief de fundamentele
eenzaamheid over, die hij ervaart als de essentie van dé menselijke conditie.
In Sonnet uit 1919, zijn allereerste bewaarde gedicht, noemt de jonge man ‘wat in
mij leeft’, zijn complexe gevoelswereld: ‘fel begeerd venijn der vroegste bloemen’.
Een zoete en giftige zelfkwelling. Hij beseft, als hij ‘moeizaam’ en ‘bedeesd’,
kenmerken van zijn introversie, leven en vrijheid wil ‘noemen’ of
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uitdrukken, of neerschrijven, dat alles in ‘gedroomde omhelzingen’ voorbijgaat. Het
blijft droomverlangen. Toch is er ook de zekerheid dat ‘Eén’ het ‘rag’ en de ‘droeve
draden die (zijn) jeugd bevaan’ zal ‘beroeren’. Niet verscheuren: Gilliams heeft zich
nooit kunnen (of willen) lossscheuren uit het gekoesterde gevoelscomplex. Ook niet
uit de familiale banden. Zoiets druiste in tegen zijn zachtaardig, weemoedig
temperament. Die ‘Eén’, met zijn attributen: ‘een zilveren spade’ en ‘op zijn baard
de trosjes van seringen’, is een daadmens, geen dromer. Hij is een Dionysos
(vergelijkbaar met ‘de jager’ uit zijn prozadebuut Het verlangen (1922), de ‘rode
boeren’ uit zijn vroege gedichten en Aloysius uit Elias of het gevecht met de
nachtegalen (1936). Deze ‘Eén’ komt de jongeman bevrijden. Het slotvers luidt
evenwel: ‘Maar vrij zal u nog dwazer kwaad ontroeren.’ Als negentienjarige besefte
Gilliams lucide dat zijn bevrijding een ‘oefentocht in het luchtledige’ zou worden.
Dat ook oog in oog met zichzelf en met de afgrond, de leegte in zichzelf zou blijven
en dat het ‘kwaad’, elders in het gedicht ‘het venijn’ (van de poëzie) zijn leven
blijvend tot een ‘gevecht met de nachtegalen’, de droom- en schrikbeelden uit zijn
jeugd, zou maken. Dat staat al in de eerste gedichten en verhalen, het wordt herhaald
in Elias in het symbool van het familiale kasteel en andermaal in Gregoria in het
gesymboliseerde kasteel van Elseneur. Gilliams' Elias-figuur, zeg maar Gilliams
zelf, is zijn leven lang een Hamlet-figuur gebleven.
In de jeugdverzen uit Het werk der leerjaren (1919-1921) wordt het droomverlangen
uit Sonnet hernomen, tegelijk met een grondtoon van melancholie. Weemoedig
verdriet en verinnerlijking in conflict met de daad zijn constanten voor nu en later.
In zijn jeugdverzen drukt hij die tegenstelling uit met een kluwen van motieven,
beelden of symbolen. ‘Trein’, ‘zwervers’, ‘drie boten’, ‘rode boeren’, ‘dichters’ die
de ‘eerste ster’ verstaan hebben, het zijn beelden die evasie en ook scheiding tussen
moeder en zoon oproepen. Rusteloosheid, vlucht, sensualiteit, poëzie. Droom en
daad. Ook de landelijke natuur is middel tot evasie weg uit de gevoelszieke
binnenwereld, weg ook van de moeder (cfr. in Elias of het gevecht met de
nachtegalen: het kasteel met vooral tante Henriette tegenover Aloysius en de vrije
natuur). En in Ballade staat er: ‘De boeren loensten naar de vrouw’. De sensualiteit,
het dionysische leven van de daad, bedreigt en daagt ook zijn ‘vrouwelijke’
gevoelswereld uit. De aantrekkend-afstotende werking van de zinnelijkheid
(gesymboliseerd door boeren, stieren, havenkroegen: ‘in de holen langs de haven
loeren/ stierenogen bloedig in elk mens’ staat er in Vaarwel) versnelt de scheiding
tussen zoon en moeder. En de ‘donkre vrouwen’ met ‘hun blind-versteende blik’ van
piëta's uit hetzelfde gedicht zijn moederlijke beelden van eenzaamheid en verdriet.
Ze verwijzen naar de moeder maar tevens ook al vooruit naar de tragedie van Maria
in Het
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Maria-leven. Daar heeft de tragedie m.i. ook, misschien vooral, te maken met:
‘Dichters hebben de eerste ster verstaan’.
Gilliams' eerste gedichten zijn duidelijk episch-lyrisch. Een amalgaam van dingen
of landschapselementen, plastische ‘beelden’ waarmee een soort verhaal wordt
opgeroepen, veeleer geëtst dan tot in de details verteld of getekend. Deze werkwijze,
waarbij de dingen worden gepersonifieerd en van hun onverschillig ding-karakter
ontdaan en tevens een complexe gevoelswereld uitbeelden en taalmagisch oproepen,
is kenmerkend voor de schijnbaar landelijk-idyllische bundels Eenzame vroegte en
Landelijk solo. Tot in de titels zelf wordt het gevoel van eenzaamheid beklemtoond.
Ook de wereld van de dingen is uitgebeelde, gepersonifieerde eenzaamheid. In deze
bundels, ook in de verhalen Oefentocht in het luchtledige (1924-1927), schrijft
Gilliams vaak schijnbaar objectief over anderen. Maar subjectief drukken die anderen
zijn eigen gevoelswereld uit. Hetzelfde gebeurt in de dagboekbladen als hij het over
schilders, musici of schrijvers heeft. Gilliams doet zich voor als toeschouwer, ook
van zichzelf. Zijn dagboekbladen uit 1932-1934 zal hij later, naar een schilderij van
Henri De Braekeleer, De man voor het venster noemen. Het tegelijk verachte en
verwachte leven van de daad ligt niet in zijn bereik (cfr. alweer de jonge Elias
tegenover de oudere Aloysius).
In het gedicht Elegie bijvoorbeeld is de dadeloze ikpersoon ten prooi aan de verveling
van de ‘zondag op het land’, met in zijn hart het verlangen (‘verre treinen’, ‘grachten’,
‘vergezichten’, ‘klokken’, ‘dorpen’ ‘waar de bruiden wonen’, ‘boten’ en het besef
‘in het koren staat een huis’ waar - onuitgesproken - een ‘bruid’ op hem wacht.)
Maar er gebeurt niets: hij toeft ‘voor het venster/ van een boerenkamer/ waar een
stoel de stilte tekent/ en de bloemen bruin verwelken/ in een glas groen water.’ Het
leven gaat voorbij. Er is enkel verveling, onvervuld verlangen, en ook reeds verval.
Het verlangen maakt alles nog erger dan het al is: het komt ‘'t hart zijn honig roven’.
Het verleidt soms tot jeugdig doodsverlangen. In Ballade ontstijgt ‘een kleine
nachtegaal’, een hevig levende, ‘in stervenspijn’ alle tegenstellingen, ook goed en
kwaad (‘konijn’ en ‘vos’) die opgelost worden in de dood. Een van de ‘nachtegalen’
in Elias is trouwens het doodsverlangen, droombeeld en verschrikking tegelijk.
Gilliams' evasie, weg uit de onverzoenbaarheden, is en blijft een ‘oefentocht in het
luchtledige’, oog in oog met de afgrond van het absolute Niets. De ‘kleine nachtegaal’
wordt aangezogen door het Niets en van hem blijft er ook niets over. Op die manier
geeft Gilliams zijn op het absolute gericht geloof (of ongeloof) weer.
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Gedroomd doodsverlangen wordt in de beelden van de jacht, die veelvuldig
voorkomen in de eerste bundels, soms geperverteerd tot het tegendeel ervan, namelijk
de daad en de drift om te doden. Prooi en jager vallen dan samen. In het gedicht
Ballade bijv. schiet ‘de knaap’ naar het wild, mist het, schiet opnieuw, achtervolgt
het, grijpt ‘de blinde haas’, een weerloze dus, wurgt hem, laat hem ‘lam in de wind’
achter en ‘holt naar huis, bij zijn moeder die hem kust’. De ‘knaap’ met zijn haast
primitieve wreedheid en bloeddorst, zijn ongeremde levenshonger en dadendrang
staat tegenover ‘zijn moeder’ met haar zachtheid en liefde. Haar liefde staat lijnrecht
tegenover de demonie van zijn ‘gruwzaam bedrijf’. Zij ‘begrijpt hem niet’ en
onderverstaan hij ook haar niet en ook zichzelf niet.
In dit gedicht wordt voor het eerst Gilliams' landschap, beeld van zijn
levensbeschouwing en zelfbeschouwing, geschetst of geëtst. Enerzijds een vlakte,
vaste sneeuw, heide, ijzerhard struikgewas, dodelijke kou; anderzijds het huis met
de moeder, de beveiliging die de knaap ontvlucht maar waar hij toch altijd naar
terugkeert. Wie Elias, De man in de mist, Winter te Antwerpen heeft gelezen,
herkent dit landschap goed genoeg. (In zijn gehele werk is het trouwens ook altijd
avond of nacht, herfst of winter. En het weer valt zelden mee.) In zijn latere gedichten
zal Gilliams werk dit landschap nog indringender uitbeelden. Het wordt dan beeld
van zijn wereld van onontkoombare eenzaamheid. En nog later vloeit hij er als het
ware mee samen.

Ballade
Op de vlakte, op de vaste sneeuw,
met geniepige jonge list
achtervolgt de knaap met zijn buks
het wild dat hij, vurend, heeft gemist.
Over het slapend heidegebied
waar zijn derde schot
een verre weergalm achterliet,
in het ijzerhard struikgewas
en de dodelijke kou van eenzaamheid,
grijpen zijn handen de blinde haas
die tegenworstelt en bijt.
- Dit gruwzaam bedrijf,
o zulk hart op bloed belust
in een onbeteugeld lijf.
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Zijn buit laat hij lam in de wind
en hij holt naar huis,
bij zijn moeder die hem kust.
Maar zij begrijpt hem niet
aan 't einde van dit bitter lied.

De bundel Landelijk solo lijkt romantisch-idyllisch. De koster Martijn, het
boerenmeisje, het bruidje, de gij-persoon of geliefde, het zijn als het ware personages
uit aarzelende, weemoedige, landelijke verhalen. Maar nergens ervaren ze de verveling
van de eentonigheid, de asceze van de gedachteloosheid als volheid en vervuldheid.
Wel als ultieme eenzaamheid. Afscheid nemen is altijd onvermijdelijk en de
vergankelijkheid is in de gebeurtenissen en in de dingen aanwezig: ‘Ik verlaat u over
een uitgedroogde gracht/ waar een oude schoen vergaat en wat/ roest overblijft van
duurzaam ijzer’ (Landelijk solo). In het motief van de geliefde speelt het
moeder-motief mee. Ook de relatie tussen man en vrouw, waarin Gilliams tevens de
relatie met de buitenwereld oproept, is gedoemd om te mislukken: ze kwellen elkaar
en zichzelf in hun twee-eenzaamheid.
De onvermijdelijke scheiding tussen zoon en moeder, of man en vrouw, of tussen
dichter en buitenwereld, zal geïdealiseerd, verdicht, vergeestelijkt en als het ware
absoluut hernomen worden in het Maria-leven.
Ook in het latere werk blijft de scheiding tijdens het leven onvermijdelijk, maar wordt
de dood een absoluut ervaren eenheid: ‘want niets is hier want elders samen/ waar
geen verlangen de een van de ander scheidt’ heet het in Bronnen der slapeloosheid.
Het ultieme slotvers van dit oeuvre klinkt zo gezien wel degelijk positief: ‘In de
afgrond daal ik met Maria saam.’
Met de titel De fles in zee en vooral door middel van citaten van Alfred de Vigny
en Pierre Drieu de la Rochelle lijkt Gilliams te willen beklemtonen dat zijn werk,
als getuigenis van voorbij leven, buiten-persoonlijk is geworden. Hoe autobiografisch
ook, het wordt de anonieme getuigenis van de unieke ervaringswereld van een
individu. Dit individu is onbelangrijk want in zijn opzet mislukt. Daarom: ‘Mislukking
vraagt een uitgewiste naam.’ Van nu af aan is er in alle gedichten geen ander
personage meer dan de ik-persoon. De gedichten worden bijna alle vrij abstract en
bespiegelend en het web van de motieven wordt herleid tot één enkel: de
eenzaamheidservaring als fatum.
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Een uitzondering hierop is het concrete beeldgedicht Tristia ante. Er is weer het
heidelandschap met sneeuw. Er zijn ook de dingen: hoeve, houtmijt, spar én ster, fel
contrasterend, ‘sterk en geëtst’ zoals Gilliams in zijn woorden vooral beeldgebruik
altijd doet. In de dingen wordt de verlatenheid van dit landschap der ziel ontmakserd.
Bovendien ‘knaagt de kou tot op het been’, en ‘het schot’ rekt ‘de horizon tot
eeuwigheid’. Ook de ‘rampzalige zwerftocht’ van de ik-persoon door dit eenzame
land duurt inderdaad tot in ‘zijn’ eeuwigheid, tot zijn dood. De jeugdige, dionysische
dadendrang is voorbij. Gilliams maakt dit weer duidelijk langs de (gebroken) dingen
om: ‘de stompe bijl’, ‘de gebroken pot’, de gemartelde haas ‘onbewust en stijf in zijn
bloed op de sneeuw’. De vereenzaming van de ik-persoon, een vervreemding eigenlijk
waardoor hij ‘de planten zonderling’ kent, is reeds aangegeven in de zwart-wit
contrasten. Het witte licht in hem, dit is het gehele kleurenprisma, de aleenheid, staat
in scherp contrast met het smalle, nauwe ‘eigen lijf’.
Enkel in de dood kan die eenheid gerealiseerd worden. In De fles in zee staan dan
ook drie doodsgedichten. Gilliams elegische droefenis is meer en meer een
levenshouding geworden van troosteloosheid en hopeloosheid: er bestaat geen
toekomst, slechts banaliteit, verveling, voorbijgang, teloorgang en de dichter hunkert
ernaar om aan zichzelf te ontkomen, aan zijn beperktheid, aan zijn lot. Er rest hem
slechts een stoïcijns, uitzichtloos elegisch verdriet om ‘het fier en droef bestaan’,
een verstarring die de volmaaktheid van de dood nabijkomt.
Deze ‘hoofdthematiek’ van Gilliams' gedichten vanaf 1936 komt ook in de vorm
ervan tot uiting. Die vorm is heel streng geworden, klassiek in de betekenis van
volkomen afgerond. Als een kei. In De man voor het venster (Vita Brevis II, p.
197) schrijft hij dat zeer weinig dichters er in slagen in ‘gehéél het vers als een
prangend weerhouden drift te doen gevoelen’ omdat ze te veel rekenen ‘op de werking
van het rijm’. Hij wantrouwt het rijm. Hij wil, wat hij noemt ‘de muzikale passie’
en ‘het lyrisch karakter’ niet aan het rijm vasthechten, dat hij in dit geval een ‘een
truukje van virtuozen’ noemt. Hij verkiest boven het rijm de minder opdringerige,
zelfs vervagende werking van de assonantie. Zijn latere verzen zijn
plastisch-beschrijvend: een amalgaam van ‘dingen’ beelden het innerlijke landschap
van de dichter en ook zijn relatie met de buitenwereld uit. Het landschap is uiteraard
hetzelfde als in eerder werk, maar het is nog meer gedetailleerd en fragmentarisch
ook gepersonifieerd. Het is een heideland, oud, waar nog slechts twee seizoenen
overblijven: de herfst met de verwording, het vergaan en ook de voorbijgang van de
tijd en de winter met koude, ijs, sneeuw, dood. Het individu wordt gedwongen
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steeds meer op zichzelf terug te vallen: ‘Ik heb de wereld zo koud en onherbergzaam
gevonden. En datgene wat ik mijn binnenste vermag te heten: het is een beperkte
ruimte. Het “buitenste” schijnt naar alle kanten open te staan. Maar van het
“buitenste” weet ik alles: het is overwonnen.’ Zo staat het in Winter te Antwerpen
(Vita Brevis IV, p.228).
In dit oude, vermoeide ‘land van grijsaards na de zomer’ staat ‘het kasteel’, elders
‘'t geboortehuis’ ‘in zijn grachten te verrotten’ ‘en jeugd en lief en àl zijn niet te
naderen’ (Herfst). In deze onbewoonde, liefdeloze ‘vlakte waar geen moeders wonen’
met haar extreme eenzaamheid en onherstelbaar tekort en haar ‘warhout van
gewassen’ leiden ‘donkere paden naar helle kerkhoven’. Gemoedsvrede is hier niet
te vinden. De honden liggen vastgeketend in de regen, de ratten vreten het karige
voedsel (Winter te Schilde). Een equivalent van dit heidelandschap is ‘een
binnenplaats met gras’ waarin de ik-persoon in de kou staat te lezen in het ‘boek’
van zijn innerlijk (Droomfuga). Nog een ander is ‘het huis van kamers en de stad
van straten’, met katten die zijken in de trieste sloppen van de Antwerpse
achterbuurten (Sterven te Antwerpen). Nog een ander tenslotte is het strand met
‘solferkleurig duin’, golven waarin ‘het rammelen van de ketens wordt gehoord’ en
ook ‘beschuimd wrak hout’. (Winterkust). Uit dit alles blijkt in hoe grote mate de
eenzaamheid binnen de ‘beperkte ruimte’ van het eigen innerlijk wordt ervaren. De
dingen zelf zijn door deze eenzaamheid aangetast en worden er ook door getekend.
De buitenwereld is overwonnen. Voor Gilliams kan het leven geen enkele verrassing
meer bieden. Er blijft nog maar één motief over en toch doet dit later werk
gevarieerder en vooral genuanceerder aan dan het eerdere omdat Gilliams' plastisch
talent hier ten volle tot zijn recht komt. Deze gedichten komen ook direct over:
Gilliams beoefent minder dan vroeger de weglating en de gevoelsindrukken zijn
meteen door en in de dingen gepersonifieerd. Het vers vertoont bovendien een
ritmische gespannenheid, een strakke beheerstheid die het geheel doortrilt. Deze
gedichten zijn in zichzelf besloten en toch ook naar overal open. De dichter slaagt
erin om ‘met zulke verantwoordelijkheid (zijn) menselijk tekort vorm te geven, dat
er een wanhoopskreet uit opstijgt, een paar seconden alvorens de wereld (voor hem
W.S.) vergaat.’ (De man voor het venster, Vita Brevis II, p. 44)
Verzen uit 1936 bevat vrijwel uitsluitend in-memoriam-gedichten. Ze houden direct
verband met de recente dood van de moeder. Het overheersend motief is de extreme
eenzaamheid met als nevenmotief de verveling: ‘hier geeuwt de heide.’ De aftakeling
door de ouderdom wordt uitgedrukt door
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herfst, dierlijke beelden, stank, verrotting. In Gilliams' kijk op de dood is er een
belangrijke verschuiving opgetreden. De jeugdige dood van de ‘kleine nachtegaal’
in Ballade uit 1923 werd jubelend beschreven ‘fier en los’, zot en bedwelmd; de
dood van oude mensen daarentegen is walgelijk, vernederend en wordt ook navenant
opgeroepen. Maar in beide gevallen is de dood onherroepelijk, definitief en daarom
ook een ‘wonder’ van volmaaktheid.
De volstrekte eenzaamheid krijgt in het al vermelde Winter te Schilde zijn nergens
meer overtroffen inhoud. Het eenzame landschap is volkomen onbewoonbaar want
niets van de moeder noch van het kind - ook het nooit geboren kind - blijft in deze
vlakte waarin een niet nader genoemde ‘men’ reddeloos ronddwaalt. Over Winter te
Schilde schrijft Gillams zelf in De man voor het venster (Vita Brevis, p. 80): ‘Dag
aan dag loop ik rond met hoorbaar geprevelde verzuchtingen op de lippen, die
tenslotte al niet meer dan onsamenhangende woorden schijnen: “onbewoonbaar
land, winterschimmel, moeder”. Doch zoals anderen de woorden horen, bestaan ze
niet voor mij, wat ik des te dieper besef nu ik ze zwart op wit aan het papier
toevertrouw. Zij maken deel uit van een complete beeldenreeks, onuitspreekbaar
nog, die door middel van het steeds herhaalde en zelfstandig benoemde voor het
onbenoembare een uitweg zoekt.’ Dit lange citaat omdat de dichter hier iets zegt over
hoe zijn gedichten vermoedelijk zijn ontstaan: uit losse woorden, die in hun
gevoelswaarde en hun dingwaarde zijn eigen ervaring van eenzaamheid en zijn
wanhopige pogingen om het onbenoembare te benoemen weergeven.

Winter te Schilde
Het is een vlakte waar geen moeders wonen;
het sneeuwt, en blinder zwellen de moerassen.
De stilte vriest aan 't warhout der gewassen,
langs donkre paden naar helle kerkhoven.
Maar wiegeliedren hoort men nergens ruisen,
geen winteravondzangen brengen vrede.
De natte honden bassen aan hun keten;
de bruine ratten dringen in de huizen.
Daar rusten, donker-weg, de ronde broden,
Het karig voedsel voor de bittre dagen.
En alles wat een mensenziel kan klagen
verkropt zij in der doden zoete namen.
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Ook in Tien gedichten - hoe kon het anders - wordt dezelfde thematiek behandeld.
In het bekende Tweespraak in de herfst wordt in drie strofen respectievelijk de jeugd,
de volwassenheid en en de ouderdom opgeroepen, telkens door middel van twee
subjectieve regels (wij-vorm, de gesprekspartners) en twee objectieve regels
(natuurbeelden). Typerend en betekenisvol is dat ‘Omhooggerezen’ grammaticaal
zowel slaat op ‘dit land’ als op ‘wij’ en ‘gehuld in nevels’ zowel op ‘wij’ als op
‘nacht’: ‘Omhooggerezen uit de grond der tranen/ zien wij dit land, gelijk ons eigen
peinzen.’ En: ‘Wij schrijden door de nacht, gehuld in nevels.’
Dit land en de nacht zijn de buitenwereld en ook de persoonlijke ervaringswereld
van de dichter en van de ander (zijn vrouw?). Mijmerend over de jeugd konden zij
omhoogrijzen ‘uit de grond der tranen’ en zo ook ‘dit land’, het geboorteland ‘zien’.
Het is ‘gelijk ons eigen peinzen’, dit wil zeggen gelouterd en zo goed gekend als hun
eigen gedachten. Het ‘buitenste’ is inderdaad overwonnen. ‘Zien’ is vanuit het heden
terugblikken naar het verleden en dit verleden concretiseren. Objectief was het de
rustige geborgenheid van mensen en vee in de nacht (cfr. ook elders het
herdersmotief). Mijmerend over de volwassenheid zien zij het verleden en vooral
het heden almaar onwezenlijker (‘maan’). Ze ‘schrijden’ voort - wat plechtig is, en
vreemd - en vervreemden, vergrijzen ‘onzichtbaar’. De maan is hier, net als overal
elders in het werk, een motief van vervreemding, wat in later werk ook nog door de
aquariumachtige sfeer wordt weergegeven. Objectief wijst deze vervreemding op
onrust, op (doods)verlangen: ‘ver gehoorde treinen’ (treinmotief) en gevoelskou:
‘het gras geurt killer’, de verbondenheid met de natuur van de kindertijd en met de
mensen is verbroken. Bij de ouderdom, het nu-moment dus, neemt de belangstelling
voor alles af: er rest niets anders meer dan ‘wat onthoudbaar bleef met kinderogen’,
de dingen die écht belang hebben, gezien met de onbevangenheid van een kind.
Gilliams onthoudt inderdaad met de ogen: hij is een bij uitstek visueel dichter. Vandaar
ook zijn grote belangstelling als essayist voor schilders. Objectief weer betekent het
dat alles - dingen, dieren, mensen - vergaat. De dichter dialogeert met iemand (Maria?
Zichzelf?) over de vergankelijkheid van alles, essentieel aanwezig al in het eeuwige
verdriet, ‘de grond der tranen’, waaruit alles trouwens is ontstaan.

Tweespraak in de herfst
Omhooggerezen uit de grond der tranen
zien wij dit land, gelijk ons eigen peinzen.
- ‘In bruine hoeven midden blauwe weide
slapen de mensen met hun vee vergaderd.’
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Wij schrijden door de nacht, gehuld in nevels,
om met de maan onzichtbaar te vergrijzen.
- ‘Het water rilt van ver-gehoorde treinen,
het gras geurt killer van vertreden netels.’
Wij worden oud en zo gaat alles zwijgen
wat niet onthoudbaar blijft voor kinderogen.
- ‘De kam der hanen hangt gelijk de rozen,
de hoven gaan niet altijd geuren blijven.

In deze reeks staan ook de requiem-gedichten voor zijn vader. Ze zijn negen jaar na
die voor zijn moeder geschreven. De moeder stierf in 1936, de vader in 1945. Ze
worden gesitueerd in het ‘geboortehuis’. Door beelden van verlies, voorbijgang en
dood: de schaduw van de grafzerken, die alles gaat bedekken en onmeetbaar geworden
is, de tijd die stilstaat en eeuwigdurend wordt namelijk ‘het uur der jaren’ en de
uitgedronken beker die gaapt als een gestorven mond, worden onherbergzaamheid,
eeuwigheid en gezag van de dood beklemtoond. En ook in het tweede requiem voor
zijn vader noemt Gillaims de dood niet direct.
De bekende gedichten Media vita en Sterven te Antwerpen hebben dezelfde thematiek.
In het laatste wikt ‘de stenen engel van de Cathedraal’ (de doodsengel) het lot van
de stervelingen dat met dierlijke beelden (‘luizen’, ‘katten’) wordt opgeroepen in al
zijn wanhopige, opstandige verworpenheid. Meesterlijk worden de langzaam
aftakelende smerigheid en de dood geëvoceerd. Ik wees al even op de tegenstelling
met de jubelende doodsdrift van de jeugd. Niets biedt redding: ‘De kralen van de
rozenkrans’ gaan ‘verloren’, er blijft niets over, geen raadsel, enkel ‘ledigheid in
ledigheid’. Het gedicht eindigt na het sarcastische ‘Telt goud, drinkt wijn’ met ‘Het
vuil rot ondergronds. Bidt niet voor het geraamte.’ Wrang ervaren mislukking beheerst
elke levensbalans van de ouder wordende dichter.
Daar komt een hernomen, nu nadrukkelijk motief bij: de kinderloosheid, verbonden
met het moeder-zoon motief en zijn vrouw Maria: ‘het zwanenpaar ligt in zijn zang
verslagen’ klinkt het in Postume tweespraak. En in Winterkust:
Maria, langs het strand roept naar het kind
dat wij niet meer verwachten dan in dromen.
Het antwoord dat wij in ons lichaam horen
geheugt ons moeder's roepen naar haar kind.
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De eenzaamheid van de kinderlozen wordt aangrijpend verwoord in het volgende
beeld: ‘De meeuwen zijn alleen, met honderd samen,/ als niet een kleine meeuw naar
aas verlangt.’ En ook: ‘Niets hoort ons toe’. De dingen zelf drukken onze
eenzaamheid uit; Enkel met de dood wordt de twee-eenzaamheid opgeheven: ‘Straks
keren wij, elkaar beminnend thuis.’ In het slotvers van zijn antitestament luidde het:
‘In de afgrond daal ik met Maria saam.’ De dood wordt als positief ervaren:
thuishaven, voltooiing, eenheid.
De definitieve afrekening met zichzelf en de wereld heeft Gilliams Bronnen der
slapeloosheid genoemd. Ze vormen de verklaring van Gilliams ‘mislukking’.
Een eerste ‘bron’ is het vervreemd ervaren van de werkelijkheid: een
onderwaterwereld, een ‘zeemansgraf’ waarin liefde een hulpeloos gebaar is: ‘Maar
als Maria zucht, vat ik haar hand.’ En ook het besef dat enkel in de wereld van het
absolute, de dood, het Niets, een mogelijkheid bestaat tot eenheid.
Een tweede ‘bron’ is de schizofrene situatie van de schrijver die terwijl hij schrijft
een ander wordt. Cfr. in De kunst der fuga (Vita Brevis II, p.117): ‘Het is de
wanhoop van de dichters: zodra ze met schrijven ophouden, horen ze de stem niet
meer waar ze onder het werk aan gehoorzaamden. Ze hebben het gevoel in de woestijn
van het totale doofzijn onder de zandstormen te bezwijken.’
Een derde bron, de voornaamste, waar drie gedichten aan worden gewijd is de
kinderloosheid van het paar met in de dierlijke beeldspraak verzet en weigering tot
aanvaarding:
Wolvin en wolf in 't winters ledikant
als het gehuil des harten krimpt tot fluistren:
uit de angsten ranken namen op in 't duister
met in hun wijn de bloedsmaak van het lam.
Als in de tijd van de ouders zijn de nachten,
op 't huis gestapeld drukt het tempelpuin;
en waar een lichtstraal door een schaduw suist
bederft de waan tot schimmel op de wanden.
't Gedroomde kinderhandje rust in ons;
zijn polsje klopt gelijk in nood de borst
der vogels die men treurig vrij moet laten.
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Samen, onder de vlag van 't beddelaken,
als na een veldslag zijn wij opgebaard.
Maria's hand rust op mijn grauwend haar.

In de volgende gedichten staat ook nog: ‘Maar kindernamen laten zich niet vinden.’
En eveneens: ‘O beet van kindertanden/ in mijn hand./ - Er is geen wonde,/ er is
geen hand.’
Het samenzijn met Maria, de lotgenote die hem ook leert zijn levenslot te aanvaarden
is bron van nog drie gedichten. In het derde wordt de taaiste illusie prijsgegeven: dat
zijn leven door zijn ‘werken’ niet op een mislukking is uitgelopen. Hier staat: ‘In 't
vunzig voshol van mijn werken/ belaagt een spin een mier. De wortels rotten.’
De allerlaatste bron van de slapeloosheid is de dood, ‘de zwaardvis’ en met hem ook
het ultieme doodsverlangen:
Hoe zal het zijn wanneer de zwaardvis nadert
in 't wassend water der barbaarse dromen?
Zijn schaduw jaagt naar de onbegrensde woorden
over de parelbedding van de tranen.
De harpen liggen voor altijd gebroken
op 't strand waar ongeboren kinderen baden.
En in 't verdriet der dagen van de jaren
hunkert ons hart naar dierbre namelozen.
Gods vaste Burg ligt in het zand verzonken.
De zwaardvis komt. Reeds wit van slaap, verdreven
van elkaar, verlangen wij naar 't avonddonker.
En in de ziel gereed om te verdwijnen,
Krijgt ieder op zijn klip zijn angsten toegemeten,
Tot in de borst verkleumd van zwijgzaamheid.

Daarna kan het afdalen in de afgrond, samen met Maria, beginnen. Of, zoals hij in
De kunst der fuga (Vita Brevis III, p. 116) in wat hij noemt een ‘Ontwerp voor
een acte van afscheid’ schrijft, nadat hij geformuleerd heeft waarin hij niet (meer)
gelooft: ‘Wel spoedig doven de vermogens uit om naar buiten, naar binnen te staren.
Dan is alles - nauwelijks aangevangen in uw
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ogen - voleind, want het is voleind in mij.’ De dichter heeft dit gedicht evenwel
geschreven in 1958, vierentwintig jaar voor zijn dood in 1982.
De poëzie van Maurice Gilliams doet, net als hij schreef over die van Van Ostaijen
in Een bezoek aan het prinsengraf (Vita Brevis, p.207), ‘uit de grondlagen van
haar geheimenis, een straling () gevoelen’, waarbij hij Novalis citeert: ‘we kunnen
niets bewijzen, maar we wéten meer’. Daar herhaalt hij ook wat de ‘mislukking’ uit
zijn ‘antitestament’ uiteindelijk betekent: ‘Bezig met schrijven, terwijl en zolang ik
schrijf, heb ik oprecht behoefte, wezenlijk nood aan het supervolmaakte gedicht, dat,
ongeschreven, nooit door iemand zal kunnen geschreven worden.’ (idem, p.207)
Daarom: ‘Droom bezit geen erfgenaam’.
Binnen het bestek van dit thematisch opgevat stuk heb ik niet nagegaan of en op
welke manier het dichterschap van Maurice Gilliams schatplichtig is aan de poëzie
buiten Vlaanderen. Er zijn raakpunten met bepaalde gedichten van Martinus Nijhoff.
Ook stelde en bewees Paul de Vree (in Ontmoeting 55, Desclée de Brouwer, 1964,
p. 43-46) dat Gilliams in de Nederlandse literatuur de enige pendant zou zijn van het
Duitse tragische expressionisme van o.a. Georg Trakl en Georg Heym, ‘onaangezien
magischrealistische en surrealistische ingevingen.’ Rainer Maria Rilke dient eveneens
vermeld en niet alleen omdat ook hij Das Maria-Leben heeft geschreven. Volgens
P.J. Buynsters, buitenlands erelid van deze Academie (in Spiegel der Letteren, 8,
1965, p.184-201) krijgt de veeleer toevallig samengebrachte gedichtencyclus van
Rilke de betekenis van een pleidooi tegen de Zoon en diens Rijk, terwijl Gilliams'
hecht aaneengesloten cyclus de tragische situatie wil verbeelden van twee mensen
die elkaar innig liefhebben maar noodwendig elkaar moeten wonden, daar hun wegen
uiteengaan.
Maurice Gilliams is gestorven op 20 oktober 1982. Ondertussen werd de Stichting
‘Vita Brevis’ opgericht. En uit wat door haar leden in de loop der jaren is gedaan en
ongetwijfeld nog zal gedaan worden, blijkt dat zijn ‘goedren’ wel degelijk en goed
worden beheerd. Dat hem dit niet zo zou gezind hebben, is pose - hij heeft zelf die
stichting in het leven geroepen. Maurice Gilliams' ‘fles in zee’ is al vele jaren opgevist
en de berichten over zijn leven zullen nog lang worden gelezen.
Voor de gedichten werd Gedichten 1919-1958, Drongen, 1965 gebruikt; voor de
overige citaten: Vita Brevis I, II, III, IV, Brugge, Den Haag, 1975-1977.
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Op de wandelingen in mijn klein leven.
Over de poëzie van Hubert Van Herreweghen
Stefaan Evenepoel, Mercator Hogeschool
Tussen de debuutbundel van Hubert van Herreweghen uit '43 en de bundel Korf en
trog uit '93 ligt precies 50 jaar. Door een halve eeuw zijn die twee bundels van elkaar
gescheiden, maar over die halve eeuw heen worden ze ook aan elkaar geklonken
door hun gelijkaardige opzet. Zowel de debuutbundel Het jaar der gedachtenis als
het meesterlijke Korf en trog zijn namelijk opgebouwd als een jaarcyclus, een krans
van maanden. De verzen gaan op de keper beschouwd over hoe de geschiedenis
terugkeert, en ze helpen die natuurwet zich ook te voltrekken, want de hernomen
opbouw maakt dat de geschiedenis zich in dit oeuvre inderdaad met nadruk herhaalt.
Daarmee snijden we een eerste opvallend gegeven aan in de poëzie van Van
Herreweghen, namelijk dat die evolueert in een ontegensprekelijke samenhang. Zo
is het toch opmerkelijk dat de dichter op de valreep van het jaar 2000 zijn bundel
Een Brussels tuintje publiceerde met daarin het gedicht ‘Twee rozen’. Dat gedicht
werd toen voor het eerst in een bundel opgenomen maar het was wel al zo'n halve
eeuw eerder geschreven. Ondanks dat tijdsverschil vindt het niet alleen zijn geëigende
plek in de nieuwe bundel, het is er zelfs één van de mooiste verzen uit. Van samenhang
gesproken. Ook in de nieuwe bloemlezing die Dirk De Geest in 1999 in de reeks
Dichters van nu bij het Poëziecentrum liet verschijnen viel mij weer op hoe in Van
Herreweghens jongere poëzie nog wordt gezongen als vanouds, uit vele monden.
Het lied kan nog altijd niet zonder enige liederlijkheid uit het volle leven.
Aan de andere kant zijn alle critici en lezers van zijn poëzie het er roerend over eens
dat 's meesters dichtkunst wel degelijk verandert; dat Van Herreweghens verzen
vanaf de jaren '80 een opmerkelijke kentering laten zien. Wat zijn poëzie laat vallen
aan lengte van het vers, van de zin, van het woord, wint zij aan diepte, soberte, aan
volheid van klank en aan kernachtigheid. Meer en meer werkt de dichter met de
monosyllabe als peillood van de taal. Je hoeft trouwens maar te luisteren naar de
volle klank van de meeste titels van zijn bundels, als daar zijn: Fazant (1985), Kort
dag (1988), Korf en trog (1993) en Karakol (1995), om te horen wat ik bedoel.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde. Jaargang 2000

196
In de donkerte en zwaarte van zijn vroege poëzie kwam van lieverlede meer ruimte
en licht. Ruimte door ironie en relativering, licht door de overgave aan taalplezier
en taalmuziek. Met dat licht tekent Van Herreweghen in zijn latere gedichten een
wereld in clair-obscur, met details die opglanzen in het geheel. Hij laat ons oog
schuiven over nauwgezet geëtste taferelen, die hij bovendien ook kleur, geur en
tastbaarheid geeft. Die puur zintuiglijke sensatie geeft hij gestalte in een wereld van
taal en ritmen. Dat ik aan Van Herreweghens latere poëzie erg gehecht ben geraakt,
is o.a. te danken aan een gedicht als ‘Zwart lam’. Het is het slotgedicht van de bundel
Korf en trog (1993) en tegelijk het titelgedicht van de bibliofiele editie die uitgeverij
Cultura daarvan verzorgde.

Zwart lam
Op de wandelingen
in mijn klein leven
zag ik grote dingen
de wolf van Gubbio
het lam dat stond te zingen
op de Chaussée Brunehaut
een zwart lam - en het zong.
't Was winter nog de korte maand
het regende ijs
een boogscheut achter Edingen
waar een geheim begint
van taal en tijd
van vliezen nat en jong.
Zie me daar dan
gebeeldhouwd in de kou
staan wenen om een lam
dat uit zijn moeder kwam
te vroege vrolijkheid
in de armen van een man
die het schoonwreef met stro.
Een zwart lam. En het zong
lamsgewijs.

Het is dan ook allerminst een toeval dat ik voor de titel van mijn verhaal uit dat
gedicht heb geput. ‘Wat maakt “Zwart lam” eigenlijk tot wat het is?’ heb ik mij ook
vroeger al afgevraagd. De aantrekkingskracht ervan heeft zeker te
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maken met de opgetaste betekenissen waarmee dat symbool van een lam, een zwart
lam dan nog wel, in de loop der eeuwen is beladen en wellicht ook met de poëticale
associaties die de metafoor van het zingen in poëzie nu eenmaal niet kan ontlopen.
Maar daarmee is niet alles gezegd. Bepalender dan de emotionele en mythische
voedingsbodem van het thema, is hier de vormentaal waaruit het gedicht zijn kracht
haalt. Daarmee tekent de dichter een stuk werkelijkheid om er ons vervolgens binnen
te loodsen.
Wat hier gebeurt, is dat in de epifanie van één ogenblik twee werelden elkaar
ontmoeten: die van de gewone tijdelijkheid, een pas geboren lam in de kou, en die
van boventijdelijkheid. Als lezer wordt ons a.h.w. samen met de dichter-wandelaar
even een doorkijk gegund in de wereld van een andere, mythische orde: een lam, pas
geboren, gaat over van het moeder-schaap in de armen van een man.
Van Herreweghen schrijft daartoe een poëzie met niet precies te duiden registers van
aandoening en tegelijk huiver, met de verrukking om die wonderlijke verschijning
en tegelijk de herkenning van een oude waarheid: met de geboorte gaat onvermijdelijk
een paradijs verloren. De dichter geeft hier abstracte, mythische contouren aan wat
tegelijk evengoed een naar het leven getekend minitafereeltje is en blijft. De lyriek
van het aardse waaiert hier uit in het onaardse.
Net als de dichter, blijkt ook het lam te zingen, lamsgewijs. Dat wil zoveel zeggen
als ‘op zijn manier’. Elk beest zingt in deze verzen inderdaad zoals het gemuild is,
al naar gelang van zijn ‘hankeren’. In het vloeiend-muzikaal op gang gebrachte
gedicht ‘Zwart lam’ komt dat laatste woord ‘lamsgewijs’ aan als een verrassende
noot, een gewilde dissonant. Het eenstemmige verhaal barst daardoor open in een
meertonig lied. Lyriek kan bij Van Herreweghen niet zonder de nodige dwarsigheid
van stem. Op mogelijke verhevenheid laat de dichter een ironiserende correctie
volgen. Na zijn opvlucht in de mythe vindt hij a.h.w. zichzelf terug, op wandel in
zijn klein leven.
Om het met de woorden van Leopold te zeggen; ook daarom vind ik het gedicht
‘Zwart lam’ een ‘trilkristal’. Het spiegelt, balt samen en varieert op zoveel Van
Herreweghen motieven dat we van een soort kerngedicht kunnen spreken. Het is als
de druppel met daarin zoveel eigenheid van de zee. Twee vermengde motieven uit
dit gedicht wou ik graag nog even opvissen in de even diepe als heldere wateren van
Van Herreweghens recente poëzie. In ‘Zwart lam’ blijft mijn blik namelijk ook
haperen aan de aansporende regel
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‘Zie me daar dan’ en voorts ‘gebeeldhouwd in de kou/ staan wenen om een lam’.
Het ik spreekt hierin over zichzelf en kijkt tegelijk naar zichzelf als naar een van de
hand gods geslagen wandelaar daar ergens op de Henegouwse duivelsweg. Het ik
staat in een soort spiegeling met de lezer. In het gedicht heeft de dichter iets ‘gezien’,
hem is bij wijze van spreken lamsgewijs iets geopenbaard, en tegelijk vraagt hij de
lezer naar hem, naar zijn perceptie te kijken. Bovenop alle zintuiglijkheid in dit
gedicht wordt hier dus gekeken in het kwadraat. En het is kennelijk de wandelaar
die het zien te beurt is gevallen. Over die twee motieven wou ik het hier nog even
hebben: over het wandelen in de poëzie van Van Herreweghen en over de manier
waarop dat samengaat met kijken, met zien.
Wat doet een echte wandelaar om de zee te zien? Hij gaat als volgt te werk - ik citeer
de beginregels van het gedicht ‘Wachten’ uit Valentijn (1986) ‘Zet ik mijn zetel op
het veld, de hoge kouter, zie 'k de zee’. Zoveel is zeker: Hubert Van Herreweghen
is een land-, geen stads- of zeeman. In 1984 noemde hij zijn nieuwe bundel niet voor
niets Aardewerk. Brabant, de wereld van duikende akkers, en zwankende paden, is
hét landschap van deze dichter. Erg bekend is in dat verband ook het gedicht
‘Zelfportret’ uit de bundel Kort dag (1988). Bij zijn 65ste verjaardag tekent de dichter
zichzelf als volgt:
Zelden ben ik nog een dichter
als van Orfeus wordt verhaald
die in de onderwereld daalt
meer een landloper die lichter
naar hij dieper 't veld in dwaalt
vogelschrik of vredestichter
alles groet wat ademhaalt.

De dichter relativeert hier het grote discours van hellevaart of hemelbestorming en
geeft in plaats daarvan een klein huldedicht ten beste op de geneugten van de natuur.
De mythe van de goddelijke zanger wordt vervangen door het lichtvoetig getekende
icoon van de zwerver, de landloper die zich nauw verbonden weet met het leven
buiten. Ook dat is een mythe natuurlijk, maar een van een aardse strekking. Onze
wandelaar is hier een landloper geworden, een wat Franciscaans aandoende
broederfiguur die het kleine looft dat hem ten deel valt en die opgaat in het geheel.
Opgaan wil ook zeggen dat het ik bijna zichzelf verliest, dat het althans als individu
verdwijnt in de samenhang, het verband. Wat ik en buiten-ik scheidt, is opgeheven.
Wat op het
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eerste gezicht louter gelukzaligheid lijkt, is dus eigenlijk ook gelukzaligheid door
zelfverlies. In zekere zin zit daar een paradox aan vast, want een bij uitstek eenzelvige
bezigheid als wandelen - je loopt immers weg van de zogenaamde ‘lieden’ - blijkt
hier te leiden tot een lyrische uitwissing van het individu. Die ervaring gaat ook
gepaard met sterke sensaties. Het bewustzijn wordt als het ware geleegd en vervolgens
gedrenkt met zeer bewuste zintuiglijkheid. Het subject gaat helemaal op in de beleving
van het object als zijns gelijken.
En tegelijk gebeurt in deze poëzie misschien het omgekeerde. De beleving kleurt zo
sterk de voorstelling van de werkelijkheid, dat het ik zich als het ware legt over de
beelden van de wereld daarbuiten. De buitenwereld krijgt op die manier iets van een
binnenwereld, een zielenlandschap. Is het ik er misschien niet meer als individu,
alles is een beetje ik geworden. Het ik heeft zich lyrische beelden van het buiten-ik
toe-geëigend. Misschien is het dàt waarnaar de wandelaar op zoek gaat: als wandelaar
thuis te komen in het zwerverschap; in de ontvankelijkheid voor het grote verband.
In het begrijpen zonder reflecteren. Overbekend zijn de slotverzen van een gedicht
uit de bundel Gedichten IV (1967) dat recent - d.w.z. in de bloemlezing van Dirk De
Geest - de titel ‘Rouw’ heeft gekregen:
In water, in licht, in zand,
staan hiërogliefen geschreven.
In vriendschap daarmee wil ik leven
en geloven in het verband.

Wat krijgt de wandelaar dan te zien tijdens zijn tochten? Eigen aan zijn beweeglijkheid
is dat hij een wisselend gezichtspunt invult. Hij kan - en nu veroorloof ik mij een
metafoor die ik vroeger ook al heb gebruikt- hij kan van de wereld van het kleine zo
binnenlopen in de wereld van het grote. Met een boutade uitgedrukt: Van Dürers
blik naar die van Breugel. De wereld van het kleine vinden we bijvoorbeeld terug in
het jubelend zomerlied ‘Een grote zomer’. Daarin treedt de wandelaar op ‘barrevoets
en blakend’ ‘in ambtsgewaad en met een mispelaar’, geflankeerd door twee broeders
van het gemene leven. Ik citeer:
met de ogen toe,
met de ogen toegeloken,
gedrieën zie 'k,
gedrieën zie 'k ons komen:
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de doodgraver te linker,
diep in de vla gedoken,
die uit 't mest, zwart van ijver,
zijn strootjes tilt en drilt,
het groene en gouden schild,
stralende bange krijger,
rechts, van de schallebijter,
die wegrent door het mul,
en ik,

Het kleine in de natuur wordt met een schier grenzeloze vertrouwdheid gevat. De
uitgesproken landelijke sfeer stamt hier uit een ambachtelijke tijd die er eigenlijk
niet meer is, tenzij in de droom, de herinnering en in aloude woorden waarin het
leven van eeuwen bezonken ligt. Die voor ons veelal ongewone woorden komen in
zekere zin uit de taal van de snel verdwijnende wereld van de land- en ambachtsman.
Van Herreweghen blijft eigenlijk verbazen. Is het niet met klankmagie en exotisch
aandoende woorden - recent trof ik zelfs gedichten aan over boernoes en djellaba's
- dan is het o.a. met de zuiverheid van lijn waarmee hij zijn miniaturen maakt. En
hoe hij daar dan leven in brengt met al wat kruipt, vliegt en staat, totdat het een feest
wordt voor de zinnen. Van Herreweghen zet prenten voor ons neer waaraan hij met
enkele woorden licht ontlokt, alsof dat licht van binnenuit kwam.
Naast dat binnenlicht van de dingen is er natuurlijk ook de grote buitenruimte. Voor
de ogen van de wandelaar ontrolt zich ook de wereld van het grote, de machtige
bewegingen, van ‘het groot accordeon der wolken’ bijvoorbeeld. Ook dat grote kan
tot verrukking leiden, maar evenzeer tot vrees, tot een gevoel van nietigheid in het
grote beschik. Hier zijn we dan bij Breugel aangeland, die zelfs in zijn ogenschijnlijk
minst visionaire doeken mensen verloren laat lopen in het grote schouwtoneel van
natuur en bovennatuur. Ik denk hierbij aan het gedicht ‘Oorlog’ waarin de dichter
naar eigen zeggen ‘een dwaas is die met zijn liertje loopt te leuren’ - einde citaat en die niets liever wil dan kijken naar de wereld van het kleine, maar wat hij ook te
zien krijgt is Dulle Griet en onwezens die kruipen uit hun krochten ‘om lucht en
aarde te verscheuren en gleis te maken van de klei.’ Oorlog en gruwel, dus.
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Hoe nauw volledig tegengestelde sensaties toch bij elkaar kunnen aansluiten, valt
mij op in twee gedichten die qua uitbeelding op elkaar lijken. Het gaat om twee
gedichten waarin de wandelaar verrast wordt door vogels die ineens in zijn blikveld
verschijnen. In het wat langere gedicht ‘Patrijzen’ uit Kort dag (1988) vliegt plotseling
een koppel patrijzen op. Hier is er ruimte en licht. De dichter begroet het koppel met
een euforische hulde:
Water lacht in 't dal beneden.
heuvels dansen in mijn bloed
als ik twee patrijzen groet:
'k zegen u, gevlerkte leden
van 't gemene lichaam. Moed!
Duik en dank de dag van heden
Die voor ons werd uitgebroed.

In het kwatrijn ‘Fazant’ uit de gelijknamige bundel (1985) vindt het ik een dode,
wellicht neergeschoten vogel. Het bezongen broederschap uit het vorige vers is hier
een bevroren beeld van lotsverbondenheid geworden. Haast woordeloos. De wandelaar
staat oog in oog met meester Tijd en zijn trawanten.
Hoe vrolijk is de dood,
en mooi, waar de fazant,
bruin, goud, één veegje rood,
te bloeden ligt op 't land.

De wandelaar is bij Van Herreweghen een transitiefiguur: tussen huiver en huldiging,
tussen kleinheidsgevoel en uitvergroting van het ik. Hoe die dualiteit in evenwicht
kan worden gehouden met het middel van milde ironie toont het gedicht ‘Heuvel’
uit de binnenkort te verschijnen bundel. Daarin komt een wandelaar aan het woord
die het bijna zelf gelooft dat hij binnenkort zal kunnen vliegen. Als beheerder van
dorpen - de luchtige uitvergroting dus - voelt hij ‘in de kale maart april/ nog voor
het eerste groeisel/ wat wind/ wat wind/ zijn hijgen/ onder mijn lichtgeveerde
schoeisel/ dat van de winter weet/ en flabbert aan de sleet.’ Als dit geen mooi
voorbeeld is van toon en tegentoon, van wind en tegenwind.
Als lezer krijgen we de wereld te zien zoals de wandelaar die ervaart: met zijn
associaties, herinneringen, emotionele reacties, zijn belezenheid in het boek
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van de cultuur en de beschaving. In dit voorvaderland leven zij nog voort, de ouden
uit de antieke tijd, uit de bijbel of uit halfvergane volksverhalen. In de poëzie van
Van Herreweghen vinden verschillende poëtica's elkaar: de dichter lijkt een
zielenlandschap uit te tekenen - dat is het expressieve en symbolistische aandeel hij roept daartoe een wereld op die we nauwgezet menen te herkennen - dat is de
realistische en klassieke kant van zijn natuurlyriek - maar in die wereld horen we
meer dan één stem tegelijk, zien we hoe langs kieren en spleten vele andere
betekenissen, connotaties en symboolwaarden naar binnen kunnen sluipen- dat is
vreemd genoeg het modernistische aspect van deze poëzie. Van Herreweghen schept
inderdaad ook ruimte voor hoogst bevreemdende leeservaringen. Misschien heeft
de wandelaar ook daarin de hand: geeft het serieuze wandelen, het marcheren
eigenlijk, niet een geheel eigen ritme? Kan dat stappen de geest niet op een bepaalde
manier wat ijl en zweverig maken, zodat de wereld er door dat lichte trancegevoel
geheel anders gaat uitzien, geheel anders kan worden beleefd? Ik meen te weten dat
voor dit verschijnsel zelfs een medisch-fysiologische uitleg bestaat. Van Herreweghen
hallucinatorisch gelezen, dat zou pas ‘post-klassiek’ zijn. Eerlijkheid gebiedt mij
hieraan toe te voegen dat er in zijn recentste poëzie zich bepaald surrealistische scènes
afspelen. Wat te denken van bijvoorbeeld het gedicht ‘Stoel’ uit de eind 2000 te
verschijnen bundel?
Stoel, kom hier.
En hij komt,
waardig, van eik,
op vier poten,
niet hakkelend,
hij zweeft
zoals ik,
als wij met elkaar zijn begaan
als bokken gramstorig,
elk toch zeggenschap en gelijk.

Het land waarin de dichter rondwandelt wordt gemakshalve Brabant genoemd, omdat
het mythische decor van zijn grote wandelingen op dat land lijkt. Maar eigenlijk
weten we allemaal wel dat Van Herreweghen met idiomen, stemmen, registers en
zelfs deuntjes zijn eigen land construeert; zijn eigen moeder- en vaderland. Want het
is het land waarin het ik nog kind is bij de moeder; en het is het land van de
voorvaderen. Dat land zou ik Pajottanië willen noemen; het is moeilijk te vinden en
zeer uitgestrekt,
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want een getraind wandelaar komt er ook ‘balkneuten’ en ‘beestenzuilen’ uit het
diepe Gallië in tegen. Oud-Egyptenaren waren er in rond, naast Hyksos en Aethiopen,
Abraham en de zijnen, en bewoners van het Pleistoceen. Kortom, goed volk in
Pajottanië.
De dichter laat zijn wandelend ik dus lopen in een zelf geconstrueerde wereld. Een
wereld van ‘aangemunte woorden’ - om het zeer mooi, haast zeventiende-eeuws
aandoende gedicht ‘Woorden’ uit Karakol (1995) te parafraseren. Vraag is of die
wereld ook echt van de wandelaar is. Dat is de laatste vraag die mij hier bezighoudt.
Is de wandelaar immers niet van nature een grensfiguur, iemand die vanaf de zijlijn
toekijkt en buiten het gebeuren staat dat hij ziet?
Naast gedichten waarin het tot een paradijselijke versmelting komt tussen ik en
buiten-ik, zijn er ook de talloze gedichten waarin de dichter stoot op een grens van
niet-weten, van er niet toe kunnen doordringen, tot - en nu citeer ik het gedicht voor
Jos De Haes uit Brussels tuintje (1999) - ‘tot de non-dag komen zoude’. Dat is de
dualiteit waarin de wandelaar zich beweegt. Er is de opgelatenheid die ruimte ademt
en er is de dreigende beklemming. Het is de grens tussen erbij horen en erbuiten
staan.
In de slotafdeling van diezelfde bundel horen we weer een veel lichter geluid. Als
vanuit den hoge houdt het ik hier de letsels en dolingen van het stedelijk leven in het
oog. Hij spreekt alsof hij in opdracht van nog hogeren - ‘de Meester in 't verborgen’
- verslag moet doen van wat hij ziet. De wandelaar heeft hier inderdaad leren vliegen.
De zwerver staat nu niet meer aan de zijlijn van het gebeuren, hij is transcendent
geworden, hij zweeft erboven. Met de nodige dosis ironie klinkt dat dan zo:
Bang zijn wij allen, niet rebels.
De sleeuwe lessen van 't verleden
voorspellen niet wat overschiet.
Hij die in opdracht dit bespiedt,
wat meldt die seraf aan zijn heer?
‘Ik zie geen schuld. Ik pleit hen vrij.’
Weerloze moed. En ingelijst.
Een ansichtkaart van 't Oud Huis Nels.

Het ik ziet toe hoe alles gaat zoals het gaat, en hoe dat goed is. De wandelaar is hier
in de wolken. De zwerver zweeft, ten langen leste.
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Vlaanderen doorheen zijn kunst bekeken
Marcel Janssens, lid van de Academie
Binnen een omvattend imagologisch onderzoek naar de spiegelingen van Vlaanderen
in Europese literaire teksten, fictionele en niet-fictionele (waar ik elders al eens
verslag over uitbracht1), is het me vaak opgevallen dat het beeld van Vlaamse kunst
fungeert als beeld van Vlaanderen zelf. Menig buitenlandse schrijver - hij weze
dichter of romanschrijver, esayist of gewoon reisverslaggever - schuift zonder meer
een uit de kunsten opgemaakt of (meestal) traditioneel doorgegeven imago over een
land of een volk, of de ‘ziel’ van een volk. Vele bezoekers werden op hun ‘tour’ door
West-Europa aangetrokken door Vlaanderen op grond van de bekoorlijkheid van
onze steden met hun stadhuizen, monumentale kerktorens en belforten, maar evenzeer
en meer nog door de luister van onze kunst, de schilderkunst vooral. Buitenlandse
bezoekers in de Zuidelijke Nederlanden van de 18e eeuw bij voorbeeld keken graag
naar ons land en ons volk doorheen de filter van onze wereldbefaamde schilders:
‘Merkwaardig hadden vele reizigers ook schilders als Rubens en Teniers in hun
“musée imaginaire” opgenomen en dienden hun schilderijen als referentiepunt voor
de beschrijving van volkstypes’2. We kennen wel de leuke titel van die Amerikaanse
film It's Tuesday, this must be Belgium; hoe dikwijls hebben buitenlanders niet
gemeend met recht te kunnen zeggen: It's Rubens, this must be Flanders?
In deze bijdrage verwerk ik een aantal uitspraken van buitenlanders over Vlaanderen,
ontleend aan of gebaseerd op de beeldende kunsten. De perceptie van bepaalde
literaire teksten als typisch Vlaams laat ik hier buiten beschouwing. Volledigheid
kan hier niet het streefdoel zijn; ik tracht een representatief imago via de genoemde
filter te schetsen. Vlug zal blijken dat ook hier de clichés en de etiketten in het rond
springen. Desondanks blijft deze spiegeloefening, met omzichtigheid ondernomen,
zeer leerrijk. Het doet deugd eens iemand anders in 't eigen hert te laten kijken.

1

Cf. Marcel Janssens, Het vette en het vrome. Vlaanderens imago in Europese spiegels, in:

2

Onze Alma Mater, 54ste jaargang, mei 2000, p. 175-192.
Eddy Stols, De Oostenrijkse Nederlanden in de kijker van buitenlanders, in: Oostenrijks
België 1713-1794. De Zuidelijke Nederlanden onder de Oostenrijkse Habsburgers.
Gemeentekrediet, 1987, p. 511.
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In het spoor van onze buitenlandse verslaggevers gaan wijzelf een complementaire
beweging uitvoeren. Eenerzijds gaan buitenlandse auteurs ervan uit dat de Vlaamse
‘ziel’ haar stempel drukt op de kunst die bij ons ontstaat. De kunst dus als
wezensgetrouwe expressie van het volkseigene. Velen nemen zelfs aan dat er geen
authentieker spiegel van een volk bestaat dan zijn kunst (zijn monumenten, zijn
beeldende kunsten, zijn muziek, zijn literatuur). Vanzelfsprekend kan men het
zogenaamde volkseigen ook nog langs andere paden op het spoor komen. Ik vond
in mijn stapel teksten zoveel notities over de vriendelijkheid van onze mensen, over
hun netheid, over ons uitmuntend urbanisatienet (van in de middeleeuwen met als
kroonstuk onze spoorwegen uit het begin van de 19e eeuw), over onze bouwwoede,
ja over ons geritsel en gesjoemel. Dat vormt allemaal samen een ‘imago’, historisch
flexibel, maar toch ergens bestendig in de ogen van onze bezoekers. Niettemin blijft
de kunst het betrouwbaarste ijkinstrument.
Anderzijds constateren we dat sommigen zelfs zo ver gaan dat ze de kijkfilter als het
ware omdraaien: als het Vlaamse volkseigen zo in mekaar zit, dan moet dat volk
zich ook op deze en deze wijze uitdrukken in zijn kunst. In het spoor van Hippolyte
Taine zullen we op een haast genetische bepaaldheid van onze artistieke expressies
stoten. Een Vlaming kan zich nu eenmaal niet artistiek uitdrukken als een Brit, zelfs
niet als een Waal of een Bovenmoerdijker. Dat zo iets tot de leukste veralgemeningen,
ingelijst in makkelijk hanteerbare etiketjes, aanleiding kan geven, ligt voor de hand.
Ook die clichés worden ons deel in dit overzicht.
Ik moet er wel op wijzen, dat de naamsverwisselingen tussen ‘Vlaanderen’ en ‘België’
(om maar te zwijgen van ‘de Nederlanden’ en zo) schering en inslag zijn. Ik heb
getracht daar wat orde in te brengen o.m. door het deel van het geheel te
onderscheiden. Dat valt niet overal even gemakkelijk uit, want soms is het moeilijk
uit te maken of een onzorgvuldige buitenlander het geheel dan wel het deel bedoelt.
Als voorbeeld van die complementaire prodedures citeer ik hier maar al de lofprijzing
van Brugge door Just Havelaar in een opstel Brugge uit november 1926, gebundeld
in zijn boek Zwerftochten. Hij bespeurt in die wonderlijke droomstad, die slaapt om
straks glorieus te ontwaken, evenals in andere steden de onvergankelijke luister van
schilders en schrijvers, van de Vlaamse primitieven tot onze tijdgenoten, meteen de
eigenste afdruk van de Vlaamse ‘geest’ of identiteit. ‘Volkskracht en vroomheid
beide hebben de Vlaamse kunst haar stempel gegeven, van Van Eyck en Brueghel
af tot George Minne
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en Masereel toe, van Ruusbroec en Maerlant tot Gezelle en Streuvels. Deze oude
cultuur, wier strakke pracht als betoverd slaapt in de zalen en werkplaatsen van
Plantijns huis te Antwerpen, wier bars geweld versteend ligt in Mechelens Sint
Rombouts Toren en wier weelderige volmaking een legende van schoonheid wordt
in de praal en de gratie van Brussels marktplein, deze geest, die door alle steden en
stadjes van Vlaanderen doordrong, die het centrum van Gent, met zijn zware, stroeve,
machtige gebouwen, zijn strenge torens, tot een der meest ontroerende plekken van
West-Europa maakt, vindt zijn apotheose in 't dromerig Brugge’. Dé bedevaartplek
in Brugge is natuurlijk het St. Janshospitaal: Memlinc, de schilder der innerlijkheid,
maakt van Brugge de stad der ziel3. Aldus wordt Brugge geklasseerd als expressie
bij uitnemendheid van de Vlaamse ziel, en die kan zich niet authentischer openbaren
en vorm geven dan in het zo zinrijke museum van het dromerige Brugge. Onnodig
daaraan toe te voegen dat we er niet op uit zijn te registreren dat Europese
buitenlanders over ons land en ons volk berichten, noch wat zij daarover zeggen,
zelfs niet hun lofprijzingen of depreciaties als zodanig, maar wel wat zij als specifiek
Vlaams doorheen onze kunsten hebben waargenomen en op schrift gesteld. Niet dat
‘Het Lam Gods’ de hemel wordt ingeprezen, maakt het voorwerp uit van ons
onderzoek, maar wel het feit dat een dichter uit Polen het gevoel heeft dat hij door
een Van Eyck-achtig landschap wandelt wanneer hij in de buurt van Damme komt.

1. Memlinc en Van Eyck
Het is niet verwonderlijk, dat we in Europa bekend staan als ‘een volk van schilders’.
Hoeveel intellectuelen en kunstenaars met naam, maar ook kunsthandelaars allerhande
hebben onze contreien precies wegens onze schilderkunst opgezocht? Zekere Sir
Joshua Reynolds uit Engeland bezocht de Oostenrijkse Nederlanden en het Rijnland
in 1781. Zijn reisboek, gepubliceerd in 1797, kreeg als titel A Journey to Flanders
and Holland. Die meer dan tweehonderd bladzijden bevatten niets anders dan uiterst
nauwkeurige beschrijvingen van ettelijke Vlaamse en Nederlandse schilderijen, een
heel boek vol. De luxueus geïllustreerde uitgave van dat kunstzinnige reisverslag
door Harry Mount in 1996 wordt voor twee derden gevuld met reproducties van die
dan vierhonderd schilderijen. Sir Joshua Reynolds blijkt tijdens zijn toernee van twee
maanden door de Nederlanden niet anders gedaan te hebben dan musea,

3

Just Havelaar, Brugge, in: Van reizende schrijvers. Samengesteld door F.H. de Wit. Utrecht
/ Antwerpen, Uitgeverij Het Spectrum, (Prisma boeken 2034), s.d., p. 79.
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kabinetten, kunsthandels, academiën, kerken en kloosters voor hun schilderijen te
bezoeken. Een stad zonder schilderijen van onze meesters was voor hem geen rustpunt
op zijn toer. De man ging in Oostende aan wal, en de eerste zin van zijn reisverslag
luidt: ‘At Ostend, where we landed, July 27, 1781, there are no pictures’4, en dat is
alles, en daar dus maar vlug weg wezen.
Een ander voorbeeld van de (gemakkelijke) aanwending van de schilderkunst als
referentie en ijkinstrument vinden we bij niemand minder dan Honoré de Balzac.
Hij vertelt in Jésus-Christ en Flandre (geschreven in 1831) een legende over de
verschijning van Christus op een boot tussen Cadzand en Oostende. Die novelle
wordt opgenomen in zijn werk La recherche de l'absolu. Het Vlaamse verhaal past
wonderwel in de context van die transcendente ervaringen, want Balzac zag in die
naïeve vroomheid iets typisch Vlaams. Hij draagt het wonderlijke verhaal op ‘A
Marceline Desborde-Valmore. A vous, fille de Flandre, et qui en êtes une des gloires
modernes, cette naive tradition des Flandres’5. Bovendien is die vertelling over
Christus' laatste nederdaling op aarde in Vlaanderen nu echt iets waar alle bijgelovige
geesten van Vlaanderen wel in zullen geloven. En dan volgt de perceptie van die
naïeve Vlamingen doorheen het filter van de Vlaamse schilders: de mensen op de
boot zien de Christusfiguur zitten als een goedaardige burgemeester ‘comme
quelques-uns de ces vieux flamands dont la nature et le caractère ingénus nous ont
été si bien conservés par les peintres du pays’6. De verwijzing naar die meesters
alleen zegt kennelijk al genoeg. Hoe summier ook, ze ondersteunt de uitspraak over
het geclicherde naïeve bijgeloof van Vlamingen.
Onder de Vlaamse primitieven verschijnen de gebroeders van Eyck en Memlinc als
trefzekere iconen. Memlinc vooral ijkte een Vlaams gezicht zonder weerga. In een
onwaarschijnlijk lovend boek over Vlaanderen van de Fransman George Blachon,
geschreven in 1922 en in een bijgewerkte versie heruitgegeven in 1927, Pourquoi
J'aime la Flandre, staat te lezen dat Memlinc het onsterfelijke imago van de vrouw
heeft geschilderd7. Memlinc en
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Sir Joshua Reynolds, A Journey to Flanders and Holland. Edited by Harry Mount. Cambridge
University Press, 1996, p. 1.
H. de Balzac, Jésus-Christ en Flandre, in: La recherche de l'absolu. Etudes philosophiques.
Paris, Librairie Nouvelle, 1860, p. 231.
H. de Balzac, o.c., p. 234.
Cf. G. Blanchon, Pourquoi J'aime la Flandre. Nouvelle édition revue et corrigée avec la
nouvelle préface de l'auteur. Couverture de Jean Facon. Lille, Mercure de France, 1927, p.
35.
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Van Eyck, de hele Brugse school, ze zijn heel Europa voorgegaan. Het enige Vlaamse
woord in deze eindeloze lofspraak is de lijfspreuk van Jean van Eyck: als ik kan8.
Het nauwgezette realisme van onze miniaturisten - door en door Vlaams van natuur
- wordt op onze middelnederlandse literatuur overgedragen, bij voorbeeld op Karel
ende Elegast en op de Reinaert, dus weer eens vanuit onze schilder- en tekenkunst
als icoon van onze ‘ziel’ naar onze letteren9.
Dat de Poolse dichter Zbigniew Herbert Het Lam Gods meedroeg in zijn ‘musée
imaginaire’, blijkt uit zijn perceptie van het weidelandschap rond Veere als het groene
paradijs op de achtergrond van de triptiek van Van Eyck10. Giuseppe Ungaretti
ervaarde zo iets bij zijn bezoek aan Oostende: ‘de stad geeft mij het gevoel als van
een Van Eyck’, en in Ter Doest bespeurde hij een stilte als op de triptieken van onze
schilders11. Ook Frans Erens zag de burgers van Damme in het begin van deze eeuw
door de bril van onze schilders: ‘In de plechtige stilte kwamen voor mijn berustende
herinnering de welvoldane, brede en bloeiende gezichten van Vlaanderens grote
tijden. Korte, stevige gestalten van goed-levende burgers en burgervrouwen,
breedgeschouderd op korte benen, en magere, edele gestalten zoals Van der Weyden
en Pourbus ze hebben geconterfeit op doek en hout’12. Daar ongeveer in de buurt zei
Johan Huizinga hem dat na in 1901 in een brief, toen hij met zijn verloofde Mary
Vincentia Schorer genoot ‘van het heerlijke, Van Eyckachtige, innig eenvoudige en
rijk gekleurde Zeeland’13.
Een hedendaags Frans romanschrijver, Robert Brasillach, laat het hoofdpersonage
uit zijn roman Comme le temps passe... rondwandelen in de buitenwereldse stilte
van Brugge, die hij in haar zuiverste vorm terugvindt in het Sint Janshospitaal bij de
Memlincs. Hij leert er een naam die hij nog nooit

8
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O.c., p. 114.
Cf. Le cercle des choses. Textes traduits du moyen néerlandais choisis et présentés par
Claudine Lemaire. Bibliothèque Albert Ier, Bruxelles MCMLXX, p. 10.
Zbigniew Herbert, Still Life with a Bridle. Essays and Apocryphas. Translated by John and
Bogdana Carpenter. London, Jonathan Cape, 1993, p. 6.
Giuseppe Ungaretti, I deserto e dopo. (I poeti dello ‘Specchio’). In een notitie Bruggia, il 27
Luglio 1993 onder de titel Furono città. Milano, Mondadori, s.d., p. 276.
Frans Erens, Stille steden, in: Van reizende schrijvers, p. 73.
J. Huizinga, Nawoord, in: Herfsttij der Middeleeuwen. Studies over levens-en
gedachtenvormen der veertiende en vijftiende eeuw in Frankrijk en de Nederlanden. Bezorging
tekst en illustraties Anton van der Lem. Uitgeverij Contact, 1998, p. 388.
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hoorde: Roger de la Pasture. En in Gent vindt hij de tederheid van Memlinc terug
bij Van Eyck. Hij ontmoet er hoofse en steviggebouwde personages zoals bij Van
Eyck en Roger de la Pasture. Misschien zal hij in die straatjes ook personages van
Pieter Brueghel de Oude tegen het lijf lopen? Rond het Steen wandelen figuren die
de Vlaamse schilders ooit hebben geboetseerd ‘pour l'éternité’. Kortom, in Gent,
‘het eeuwige Gent’, kun je alles nog bekijken zoals het in de 15e en 16e eeuw geweest
is, het degelijkst van al doorheen de Vlaamse schilderkunst14.

2. Bosch en Brueghel
Ook Bosch en Brueghel oriënteren de perceptie van Vlaamse toestanden en
eigenschappen. In het reisverslag van Guiseppe Ungaretti lezen we dat West-Vlaamse
boeren zich gedragen met een ‘fanatieke gekheid’ als bij Bosch en Brueghel15. Die
Italiaan, een bevlogen kunstkenner, staat echt paf bij de meesterweken van onze
schilders, al heeft hij wel zijn bedenkingen bij de ontsporingen van de Vlaamse kunst
in overdreven dramatiek en fantasmen. Bij Pieter Brueghel de Oude bij voorbeeld
barst teveel natuur uit het doek en blijft alleen een weinig verinnerlijkt fantasma
over. Wie heeft er nu ooit al blinden in een danspas achter elkaar zien lopen, schrijft
hij. Zou Jeroen Bosch niet met de Spanjaarden verwant zijn? Zal Goya zich Bosch
niet herinneren16?
Kermis en karnaval lopen bij dat ontketende Vlaamse volk hand in hand met een
mystieke, buitenwereldse oriëntatie. Zonder dat kemisgevoel kun je de grootsheid
van die schilderkunst, van Bosch tot Jordaens, niet begrijpen, aldus nogmaals
Ungaretti. Heb je ooit al zo'n theatrale Verzoeking van de H. Antonius gezien als bij
Bosch17? Bij welk ander volk kan dat soort verbeelding zo welig tieren? Nergens
wordt dat dualisme van kermis en karnaval zo iconisch uitgebeeld als in het schilderij
Strijd tussen karnaval en vasten van
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Robert Brasillach, Comme le temps passe... Paris, Librairie Plon, 1937, p. 131-135.
Giuseppe Ungaretti, o.c., p. 297.
Giuseppe Ungaretti, Il deserto e dopo, p. 255, in een notitie Anversa, il 30 Maggio 1933 met
als titel Breugel il Vecchio.
Giuseppe Ungaretti, o.c., p. 257.
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Pieter Brueghel de Oude uit 1559, aldus Simon Schama. Heidens slempen en
religieuze boetedoening - een tweespan dat zo typisch Vlaams is als geen ander werd op dat doek exemplarisch geijkt. Het duo ‘kerk en herberg’, zo typisch voor
het katholieke Vlaanderen, maakte school in de 17e eeuw in Nederland en daarbuiten,
met de oer-Vlaming Brueghel altijd als referentiepunt. Werden katholieken, en zeker
Vlaamse, niet gezien als ‘notoire drinkebroers, die hun schuld en hun kater in de
biechtstoel konden achterlaten’18?
Bij Johan Huizinga kunnen we dan wel lezen dat dat gevecht van karnaval en vasten
nu niet precies door Brueghel werd uitgevonden19, maar hoe kon het anders dan dat
precies hij het op de meest frappante wijze uitbeeldde?
Vanzelfsprekend gaat dat embleem van Brueghels Boerenbruiloft, van Jordaens' De
Koning drinkt en zo meer op onze identiteitskaart ook gepaard met uitbundige lof
voor onze eetcultuur - een constante in alle reisverslagen die ik las. Daarbij hoort de
lof voor onze onvolprezen bieren, ook voor ‘die uitstekende Brusselse Faro’, aldus
genoemd door de Rus Michael Bakoenin20. Victor Hugo, die dat bier aanvankelijk
niet lustte, dronk er dan gewoonlijk toch twee van, terwijl Charles Baudelaire - hoe
kon het anders? - dat bedorven Zennewater niet over zijn lippen kreeg21.
Jacobus van Looy zag in Brugge ook zo'n Janus lopen: ‘Een Vlaming met bolle
bierwangen en wierokig kerkse ogen’22, dus bier plus wierook, nog een variante van
de geijkte twee-eenheid.
Memlinc en Brueghel, dat duo is ingeslagen in de perceptie van buitenlanders. Rainer
Maria Rilke, voorgelicht door Emile Verhaeren, beschouwde de kruising van
boetekleed en kermisjolijt als de essentie van Vlaanderen, zoals hij die exemplarisch
belichaamd zag in het spektakel van de Veurnse boetprocessie, een mixing van ‘Busse
und Kermes’. Daar rijmt inderdaad ‘la
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Simon Schama, Overvloed en onbehagen. De Nederlandse cultuur in de gouden eeuw.
Vertaald door Eugène Dabekaussen, Barabare de Lange en Tilly Maters. Amsterdam,
Uitgeverij Contact, 1988, p. 212.
Johan Huizinga, o.c., p. 219.
Cf. Emmanuel Wagemans, Het land van de Blauwe vogel. Russen in België. Antwerpen,
Dedalus, (1991), 9.42.
Cf. Marcel van Nieuwenborgh, Literaire wandelingen door Brussel. Leuven, Davidsfonds,
1990, p. 41.
Jacobus van Looy, Brugge, in: Van reizende schrijvers, p. 83
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messe’ op ‘la kermesse’, zoals de gevleugelde slagzin van de Frans-Belgische auteurs
luidde. In zijn opstel Furnes schreef Rilke dat het Vlaamse volk die mystieke
vroomheid nodig heeft als tegengewicht voor zijn losbandige levenslust23. Hetzelfde
duo vinden we terug in een opstel Das neue Belgien van Stefan Zweig, opgenomen
in zijn boek Emile Verhaeren uit 1910: ‘Lebensfreude und Gottsuchertum’24. Dat is
het duo Ruusbroec (of Hadewych) én Reinaert (of Uilenspiegel), dat we overal
tegenkomen in commentaren bij onze literatuur en zeker waar onze beeldende kunsten
geconfronteerd worden met onze letteren. Ik vind die combinatie bij voorbeeld in
een boek van A. Heumann, Le mouvement littéraire belge d'expression française
depuis 1880 (Parijs, 1913). In de determinsistische Tainiaanse traditie borstelt hij de
kerntrekken van het Vlaamse ras, die hij terugvindt bij schilders als bij schrijvers,
en die hij als een bijzondere dualiteit van de Vlaamse volksaard samenvat. Verhaeren,
Lemonnier, Eekhoud, Rodenbach, Maeterlinck en huns gelijken zijn de natuurlijke
erfgenamen van Rubens, Jordaens, Teniers, maar ook van Van Eyck en Memlinc25.
Die dualiteit in de kunstexpressie openbaart een biologisch en erfelijk gefundeerd
volkskarakter.
Nog bij Pierre Brachin vinden we ‘in ruwe tekken’, zo zegt hij zelf, die verzameling
van geijkte formules die het wezen of de ‘geest’ van de Vlaming uitmaken, zoals
onze literatuur die, parallel met onze schilderkunst, weerspiegelt: mystieke aanleg
(van Ruusbroec tot Gezelle, ook bij de barokke Vondel), gecombineerd met het
‘groteske’ van Jeroen Bosch. Brachin voegt daar nog ‘de gehechtheid aan de
vadergrond’ aan toe26, en die domineert het werk van Streuvels, maar Brachin ontwaart
ook daar ‘de geest van Rubens’27. Die kenmerken, inzonderheid de kruising van
Ruisbroec en Brueghel, zijn over de hele wereld gekend, ‘juist omdat ze nergens
anders in deze mate of in zulke combinatie voorhanden zijn’28. Dus dat moet dan
toch iets uniek Vlaams zijn. Inherente gevaren van die wezenskenmerken kunnen
zijn: ontaarding
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Geciteerd door Hubert Roland, Das ‘mystische Belgien’. Ausgewählte Beispiele aus der
deutschsprachigen Literatur und Publizistik, in: Germanistische Mitteilungen. Zeitschrift
für deutsche Sprache, Literatur und Kultur in Wissenschaft und Praxis, 49, 1999, p. 21.
Geciteerd door Hubert Roland, Ibid.
Cf. H. Dyserinck, De Frans schrijvende Vlaamse auteurs van 1880 in de spiegel der Franse
en Duitse literaire kritiek, in: Spiegel der Letteren, 8, 1964-1965, p. 15.
Pierre Brachin, Een Fransman over het wezen van de Vlaamse Letterkunde, in: De Maand,
1, nummer 9, november 1958, p. 546-547.
O.c., p. 547.
Ibid.
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van de mystiek in ‘bondieuseries’, van de Brueghel-vitaliteit in drinkpartijen en
kluchten, en van de gehechtheid aan eigen bodem en geschiedenis in chauvinisme
en provincialisme29.

3. Rubens
In die context van de Vlaamse kermis speelt Pieter-Paul Rubens een vooraanstande
en zeer representatieve rol. De Vlaamse kermis wordt graag als Rubens-kermis
voorgesteld. Is hij niet de schilder bij uitnemendheid van mollige, voluptueuze
vrouwen? Charles Baudelaire zag in hem ‘het enige soort heer dat België heeft kunnen
voortbrengen, namelijk een in satijn geklede boerenkinkel’30, dus helemaal Belgisch,
zoals ongeveer alles dom en afstotelijk is voor de auteur van Pauvre Belgique, maar
die vermaledijding van Rubens is zeer uitzonderlijk. In Le soulier de satin promoveert
Paul Claudel hem zelfs tot de ware katholieke predikant die Vlaanderen zal vrijwaren
van de ketterij31... Zo identificeert Théophile Gautier Rubens-vrouwen en Vlaamse
vrouwen. Met zijn vriend Gérard de Nerval zoekt hij op een plezierreisje mollige
blondjes op, die, naar het model van Rubens, helemaal tegemoetkomen aan zijn
‘goûts “flamands”’32. Jongelui van die tijd droegen een vilten hoed à la Rubens of
een wambuis à la Van Dyck. Geen wonder dat Gautier smoorverliefd geraakt op de
Maria Magdalena van De kruisafneming, nu eens echt een Vlaamse vrouw naar zijn
hart. In een artikel Les Rubens de la cathedrale d'Anvers uit 1836 verzucht hij: ‘Ah!
Madeleine, Madeleine, que n'ai-je été ton contemporain!...’33. Het ideale vrouwelijke
schoon werd alleen door Vlaamse schilders uitgebeeld, in het bijzonder door Rubens34.
Wanneer we het fenomeen Rubens bekijken in de spiegel van het determinisme van
Hippolyte Taine, verschijnt hij helemaal als een rasechte Vlaming. In Philosophie
de l'art dans les Pays-Bas werkt hij doorheen de Vlaamse kunst
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O.o., p. 547-548.
Charles Baudelaire, Aan mevrouw Paul Meurice, in: Waar ligt België? Buitenlandse schrijvers
op zoek. Ingeleid door Hans Warren. Samengesteld door Jan Ceuleers & Mark Schaevers.
Leuven, Kritak, 1997, p. 365.
Paul Claudel, Le soulier de satin. Version intégrale. Paris, Gallimard, 1929, p. 141-144.
H. van der Tuin, Les voyages de Théophile Gautier en Belgique et en Hollande, in: Revue
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een imago uit van Vlaanderen zelf (in de verzamelnaam ‘Pays-Bas’ opgenomen en
bovendien vermengd met ‘la Belgique’).
Zijn theoretisch uitgangspunt is overduidelijk: een echt kunstwerk heeft zijn wortels
in het karakter van een natie, het zuigt zijn sap uit de plant die het draagt. Daarom
speurt hij eerst naar dat graan waaruit die plant groeit, en in welke bodem en in welk
klimaat. En voor welk volk is dat graan bestemd? In welk milieu en in welke
historische context? De kunst in de Nederlanden is een bloem op die grond, waar
precies die mensen wonen in precies die omstandigheden.
Hollanders - daar in dat land met het vele water - schildert hij af met hun bleek
gezicht, zo flets als hun kaas, zelfs als hun bedorven kaas35. Belgen zet hij met hun
drankzucht te kijk. Ga maar eens in een café in Brussel kijken hoe die slokoppen
hun maag verwennen met hun ‘sensualité gastronomique’36. De Vlaming is
pragmaticus, realist, wars van Italiaanse of Spaanse tralala. Een Vlaming is niet
gediend met Zuiderse versiersels, hij is daarvoor te nuchter. Hij blijft liever met beide
voeten op de grond. Hendrik Conscience noemt hij een authentieke Vlaming, ‘bien
pesant et bien vulgaire’37. Vlamingen munten alleen uit in utilitaire kunsten, zoals ze
- geen wonder - de grootste voedselproductie van Europa op hun actief hebben.
Heeft Italië onder de volkeren van Latijnse origine in Europa zonder twijfel de beste
beeldende kunstenaars geleverd, dan komt die eer onder de volkeren van het
Germaanse ras de Vlamingen en de Hollanders toe. Vlaamse schilderkunst is een
wezensgetrouwe afdruk van het nationale genie en van de nationale smaak. Neem
bij voorbeeld Van Eyck, Rubens, Paul Potter of Jan Steen: zo je die met de Italiaanse
of Franse sierlijkheid in gedachten bekijkt, ben je geschokt door het triviale realisme
van die nabootsers die de natuur gewoon reproduceren op hun doeken. Taine zoekt
in dat verband zelfs steun bij Michelangelo, die hij ook citeert. Dat is dan de
inschatting op de internationale markt van die bloem op die plant in die Vlaamse
aarde.
Toch een compliment voor Rubens: zoals er maar één Shakespeare is in Engeland,
zo is er maar één Rubens in Vlaanderen. Craeyer, Jordaens, Van
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Hippolyte Taine, Philosophie de l'art dans les Pays-Bas. Paris, Germer Baillière,
Libraire-Editeur, 1869, p. 4.
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Dyck, ze delen niet in zijn uitzonderlijk genie38. Hij is de wonderlijkste bloem op de
nationale stam. Taine demonsteerde die theorie met zoveel allure en zoveel gezag,
dat zij in heel Europa doordrong.
Op een onverwacht zijpad van mijn queeste vind ik in Taines buurt nog een Histoire
de la peinture flamande et hollandaise van Alfred Michiels uit 1845. Joseph
Alfred-Xavier Michiels (1813-1892), Frans staatsburger, stamde af van een
Nederlandse vader en een Franse moeder. Het boek werd op Vlaamse en Nederlandse
grond geschreven, zo verzekert ons de auteur meteen. ‘Le sol’ en ‘le génie’ van die
volkeren dus ten nauwste verbonden, dat klinkt ons wel vertrouwd in de oren. De
kunst van Van Eyck, Hemling (sic), Quinten Metsys, Rubens, Van Dyck, Jordaens,
Teniers, Craeyer, Erasme Quellyn en zovele anderen moet je in hun vaderland komen
bestuderen39. Maar het lijkt er nog veel meer naar dat Alfred Michiels zijn boek in
het studeervertrek van Hippolyte Taine heeft zitten schrijven. Onder de wetmatige
‘causes générales’ die de loop van de kunstgeschiedenis bepalen, noemt hij zonder
meer het klimaat, de grond, het ras en de historische omstandigheden, dus met een
lichte variatie in de terminologie goed en wel het deterministische driespan ‘la race,
le milieu, le moment’.
Die drie factoren bepalen ook hier, zoals bij Taine, het wezensgrote verschil tussen
Italiaanse en Vlaamse kunst: dat is de kloof tussen een verheven visie en het banale
empirisme (of realisme)40. Alleen in het vochtige klimaat met dat gedempte licht van
het Noorden kan zo'n empirische Vlaming gedijen. Wat het ras betreft onderscheiden
Vlamingen zich het meest van Hollanders in lichaamsbouw zowel van mannen als
van vrouwen. Rubens en Jordaens hebben wel het ‘portrait chimérique’ van hun
mannen en vrouwen wat aangedikt41, maar dergelijke volle types komen in Nederland
helemaal niet voor... En hoe verzoenen we dan die korte beentjes van Brueghel met
die rijzige atleten van Rubens?... Enzovoort, een eindeloos défilé, op de duur
betwistbaar en allicht onbetrouwbaar in zijn veralgemeningen en etiketteringen.
Nationale glories als Erasmus en Justus Lipsius worden ter hulp geroepen om die
typologie te ondersteunen. M.i. een briljant maar loos academisch spel met illustere
namen, hoe charmant vleierig het ook moge ogen.
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O.c., p. 139.
Alfred Michiels, Histoire de la peinture flamande et hollandaise. Tôme premier. Bruxelles,
Librairie Ancienne en Moderne de A. Vandale, 1845, p. X.
O.c., p. 5.
O.c., p. 114.
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Vlaanderen komt er in elk geval uit naar voren als een gezegende natie die zich niet
toevallig in die wereldvermaarde iconen als Brueghel en Rubens heeft kunnen
uitdrukken. Maar ik wou deze korte kennismaking afronden met een citaat dat er
niet om liegt: ‘Charmante illusion qui séduit l'intelligence, et accroît aux yeux de
l'historien l'attrait poétique de ses recherches!’42). Aantrekkelijk, verleidelijk, poëtisch,
dat wel, maar klopt dat systeempje niet te mooir om waar te zijn?
Rubens heeft ook naar het oordeel van de Deen Richard-Wagner Hansen werkelijk
iets essentieel Vlaams uitgebeeld. Hij definieert onze nationale identiteit als Vlaming,
anders gezegd onze ‘ziel’, ons ‘ras’, ons ‘genie’ via de scheppingen van de Vlaamse
schilders der Barok, in het bijzonder van Rubens en Jordaens: ‘Kracht, sappigheid,
levensaandrift en machtige levensstroom in de anatomieën van Rubens en Jordaens
stellen ons tegenover een geest die typisch Vlaams is. (...) Men kan zich zeker terecht
afvragen of het oeuvre van Rubens of Jordaens elders zou kunnen ontstaan zijn dan
in het milde land van Vlaanderen. Deze overvloed aan kracht, dit felle sap dat
overspoelt is niet enkel Rubens: het is ook Vlaanderen. Het is niet geheel Vlaanderen,
maar het is bij uitstek Vlaanderen!’43. De ‘geladen weelde’ van Rubens vinden we
terug ‘in de prachtvolle atmosfeer der Vlaamse gobelins’44. Hij vermeldt ook nog de
spotlach van een nationale figuur als Tijl Uilenspiegel en de grimassen van Brueghel
als typisch Vlaamse expressies, maar het is toch veelbetekenend dat Rubens hier de
rij van onze nationale iconen luisterrijk aanvoert. De Deen verlengt dat meesterschap
met het penseel zelfs tot bij Gezelle45.
Rubens echt een icoon van Vlaanderen? Een Italiaan als Ungatetti twijfelt daaraan.
Rubens, zegt die, is impulsief en enorm als goede Vlaming, maar hij heeft iets meer
dan die teugelloze fantasmen van zijn Vlaamse tijdgenoten, hij heeft ‘questa qualità
prettamente italiana’, geërfd van Tiziano of van Tintoretto of van Raffaelo, dat doet
er niet toe; hij heeft geraffineerd leren kleuren bij de Italianen, terwijl Jordaens,
volksmens gebleven tot op het einde, zich als een ‘barbaro’ heeft uitgeleefd in
excessieve fantasmen met zijn hallucinante libido46.

42
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46

O.c., p. 222.
Richard-Wagner Hansen, De Vlaamse Ziel in het Deens Prisma, in: De Maand, 1, nummer
6, Juni-Juli 1958, p. 373.
O.c., p. 374.
O.c., p. 375.
Giuseppe Ungaretti, Il deserto e dopo, p. 265-266 in een notitie Anversa, il 4 Giugno 1933
met als titel Roma nelle Fiandre.
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Rubens, dat is Rome in Vlaanderen... Rubens vooral maakte Vlaanderen tot het Italië
van het Noorden en Antwerpen tot het Venetië van Vlaanderen...
Opmerkelijk genoeg stemt die inschatting van Rubens door Ungarettit ongeveer
overeen met wat Michelangelo gezegd heeft over de Vlaamse schilderkunst, die hem
te vroom, te tranerig, te oppervlakkig-realistisch voorkomt, met schrijnend gemis
aan diepgang47. Weer een paar eeuwen later onderscheidde Sir Joshua Reynolds dat
eigen-Vlaamse karakter van Rubens van de Nederlandse stijl op grond van de
uitgesproken ornamentele werkwijze, die zo karakteristiek is voor Vlaanderen. Rubens
zou dus in Rome niet zoveel van zijn Vlaams-zijn hebben prijsgegeven48. Maar in
Antwerpen de visu met Rubens geconfronteerd, geeft Reynolds zich toch gewonnen
voor zijn ornamentele charmes en geeft hij toe, dat hij Rubens niet met de maatstaven
van Michelangelo mag beoordelen, maar wel degelijk binnen de princiepen van de
‘ornamental style’ die hem als Vlaming past als gegoten.
Dat Rubens, samen met Van Dyck overigens, dan toch minder Vlaming en iets meer
Italiaan zou zijn dan Brueghel en Teniers, blijkt een betwistbare stelling te zijn. Met
veel groter stelligheid wordt hij uitgeroepen tot ‘le plus flamand des artistes de son
temps’49, en wat er zo ingeboren Vlaams in hem is, is zeker die sensuele overdaad,
waar de Fransen het woord ‘truculence’ voor hebben uitgevonden. Daarin is hij alles
samengenomen toch bloedsbroeder van Teniers. Een andere ‘essentiel Vlaamse’
kwaliteit is zijn vakmanschap, want het is een ijzeren wet in de Vlaamse kunst dat
je geen eersterangsartiest kunt zijn zonder gedegen vakmanschap50. Hij moge
welgeschapen vrouwen zonder veel spirituele uitstraling geconterfeit hebben, niet
te negeren valt dat hijzelf niet misstaat in het gezelschap van die wondermooie Eva's51.
Jules Michelet, wiens artistieke smaak boven elke twijfel staat, heeft ooit gezegd:
die maagden en heilige vrouwen van die Vlaamse schilders zijn ‘scandaleusement
belles’52. Dat is allesbehalve frivoliteit zoals in de Romaanse cultuur, die
levensnabijheid heeft de Vlaamse cultuur een Erasmus, een Justus Lipsius en in hun
buurt Rubens, Van Dyck, Quilin en

47
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Cf. Johan Huizinga, o.c., p. 293.
Sir Joshua Reybnolds, o.c., p. XXXII.
Claude Pichois, L'image de la Belgique dans les lettres françaises de 1830 à 1870. Esquisse
méthodologique. Librarie Nizet, 1957, p. 83.
Claude Pichois, o.c., p. 83.
Cf. G. Blachon, o.c., p. 84.
G. Blachon, o.c., p. 38, noot 1.
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zovele anderen opgeleverd, allemaal grote namen die uit kracht van die Vlaamse
aard de tijd zullen trotseren53.
Rubens gaat, evenals Bosch en Brueghel trouwens, fungeren als een metafoor met
een steeds groter reikwijdte. ‘Rubensiaans’ of ‘Bruegheliaans’ worden klevertjes die
over ‘Vlaanderen’ als zodanig worden geschoven. Zo beluisterde bijvoorbeeld Benno
Barnard in de Brusselse Marollen een Vlaams mikmaktaaltje als ‘een Breughelkermis
van archaïsmen’54. Niet alleen het landschap en onze gebouwen, maar ook onze
dialecten roepen kennelijk bij niet-Vlamingen de schim van onze schilders op.
Adjectieven als ‘Rubens-like’ of ‘Rembrandt-like’ zijn inmiddels ter karakterisering
van Hollandse of Vlaamse landschappen en mensen zo gebruikelijk geworden, dat
zij eigenlijk niets origineels meer zeggen55. ‘Rembrandt-like mills’ in Vlaanderen of
‘the strapping wrenches with whom Rubens and others have made us familiar’, zoals
zo graag opgeroepen door de Engelse Cavalié Mercer in 1815 net voor de slag bij
Waterloo - het worden goedkope chichés. Wat heb je nu voor leerrijks aangeboden,
als je over een tafereel op het Vlaamse platteland zegt: ‘I have often found very
exquisite beauty in these flat Flemish scenes, especially when relieved and animated
by groups of men and cattle, such als one sees in Cuyp and all the Dutch and Flemish
masters’56.
In de buurt van Rubens wordt ook Teniers, die andere volbloed Vlaming, geregeld
opgevoerd, maar dan als schutspatroon van het Belgische bier. Victor Hugo zei gevat
over reizen in Vlaanderen: ‘On voyage entre Paul Potter en Teniers’57.
Menig buitenlands waarnemer trekt die filiatie van Vlaamse eigenschappen nog veel
verder door, tot in onze tijd. James Ensor had duidelijk een
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Cf. Jozef Smeyers, Taalkennis en taaltoestanden in en rondom de 18e eeuwse Keizerlijke en
Koninklijke Academie te Brussel. Antwerpen, Standaard-Boekhandel, 1951, p. 27-28.
Benno Barnard, Uitgesteld paradijs. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1987, 9.79.
Cf. Journal of the Waterloo Campaign Kept throughout the Campaign of 1815 by the late
General Cavalié Mercer. With an Introduction by Michael Glover. London, Peter Davies,
1969, p. 108, 114 en 229.
O.c., p. 44.
Geciteerd door Claude Pichois, o.c., p. 73.
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Vlaamse moeder, aldus Giuseppe Ungaretti, dat kun je duidelijk zien aan zijn beter
deel, met name de instinctieve furie van zijn fantasie58. Ja, stond Ensors schilderij
Muziek in de Vlaanderenstraat (uit 1891) niet op de stofwikkel van de eerste uitgave
van Het verdriet van België, uit 1983, in Duitsland overigens vertaald als Der Kummer
von Flandern?
Nog een curiosum als toemaatje... In 1998 publiceerde de nog vrij jonge Engelsman
Harry Pearson een boek van meer dan 200 bladzijden onder de titel A Tall Man in a
Low Land. Some Time Among the Belgians. Dat boek, als reisverslag opgebouwd,
kraakt in alle voegen van de clichés, eigenlijk op intellectueel-indecente wijze, zo
dit relaas tenminste eventjes ernstig opgenomen moet worden. Ik neem er nu alleen
maar de spiegeling van België of zeg maar Vlaanderen doorheen onze schilderkunst
uit. Ik citeer dit picturaal allegaartje als slot.
‘Belgium, in fact, must be one of the most painted countries in the world’, zegt die
toerist59. Belgen drukken zich uit met het penseel op canvas, Britten met pen op
papier. Belgische winkels mixen het sublieme en het belachelijke, zoals in hun
schilderkunst. En daar gaan we. Hij vermeldt naast Pieter Brueghel de Oude in
Oudenaarde Adriaan Brouwer, die niet zozeer opvalt door de manier waarop hij
schildert, maar door wat hij schildert, met name wat de Vlamingen zelf graag doen:
eten, drinken, roken60. In De Panne ziet hij een dikke Vlaming die zelfs naar Vlaamse
maatstaven nogal volumineus uitvalt en die heeft een gezicht à la Brueghel61.
‘Welcome to Hieronymus Bosch Country’ zou een niet zo verlokkelijke toeristische
slogan voor België kunnen zijn62. En dan ook de onvermijdelijke Rubens. De Brit
met zijn bewaasde verrekijkers zag in Wallonië koeien met een Rubensiaanse glans63.
En stoere werklieden met zware snor en ontbloot bovenlichaam doen hem denken
aan schilderijen van Constantin Meunier, wat alvast een vrij ongebruikelijke associatie
is64. That's it.
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Giuseppe Ungaretti, I deserto e dopo, p. 273, in een notitie van Oostende, il 24 Giugno 1933
met als titel Visita a James Ensor.
Harry Pearson, A Tall Man in a Low Land. Some Time Among the Belgians. Little, Brown,
and Company, 1998, p. 81.
O.c., p. 80.
O.c., p. 111.
O.c., p. 86.
O.c., p. 189.
O.c., p. 136.
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Ter afronding van dit fragment van mijn imagologisch onderzoek wou ik er toch nog
eens (allicht ten overvloede) op wijzen hoe verlokkelijk gevaarlijk etiketten zijn. In
deze context zijn die allicht ook ‘scandaleusement belles’. Op mijn speurtocht naar
het beeld van Vlaanderen keek ik af en toe wat in andere spiegels, bij voorbeeld naar
het imago van Spanje in de Nederlandse literatuur65. Ik constateerde dat de Spanjaard
er in de spiegels van onze literatuur ook als een soort Janus uitziet: tegelijk
heerszuchtig, wreed, lui, ontuchtig, én ridderlijk, elegant, geestig, welsprekend.
Unamuno's definitie van de Spaanse ziel als ‘dualiteit’ bleek dat allemaal met
gezaghebbende stem te confirmeren. De Spanjaard dus ook een Janus als wij met
Memlinc plus Brueghel of Hadewych plus Reinaert? Het komt me geraadzaam voor,
dergelijke spiegelingen nog eens tegen het licht te houden66.
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Cf. Simon Anselmus Vosters, Spanje in de Nederlandse literatuur. Amsterdam, H.J. Paris,
1955, p. 118-119.
Een uitvoeriger studie van deze materie verschijnt in het voorjaar van 2001 bij
Davidsfonds/Literair onder de titel Het vette en het vrome. Vlaanderen in de Europese
literatuur.
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Zestiende-eeuwse Remedies uit Meerbeke voor Jachtvogels en
-honden
Willy L. Braekman
Inleiding
In de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag wordt een belangrijk, tot op heden zo
goed als geheel onbekend gebleven manuscript bewaard dat allerlei artes-teksten
bevat, vooral remedies en recepten voor mens en dier. De enige korte, oppervlakkige
notitie waarin dit manuscript, nu hs. 133 M 27 van de genoemde bibliotheek, wordt
gesignaleerd1, is onvolledig. Alleen de informatie die op het titelblad van het
manuscript zelf voorkomt wordt er gekopieerd, het handschrift zelf werd blijkbaar
niet systematisch op zijn inhoud onderzocht2.
Het handschrift dateert uit 15773 en werd geschreven door een notabele inwoner van
Meerbeke (bij Ninove) die Georg Sweerts Van der Boorcht heette, maar over wie
verder zo goed als geen biografische data beschikbaar zijn. Voor verdere gegevens
die op het handschrift betrekking hebben en voor een gedetailleerde inhoudsopgave
moge het hier volstaan de geïnteresseerden te verwijzen naar een andere bijdrage4.
Op het titelblad leest men dat dit handschrift, ‘Het Gulden Recept bouck van diversche
medecijnen...’, zoals het daar genoemd wordt, o.m. een deel bevat ‘aengaende die
weijicheijt soo met die voghelen als honden’. Dit deel blijkt bij nazicht voor te komen
op fols. 165-170r.
Het woord ‘weijicheit’, dat in het Mnl. Woordenboek niet voorkomt5, maar waaraan
wegens het grondwoord wei of weij duidelijk de betekenis ‘jacht’ of ‘op de jacht
betrekking hebbende’ moet toegekend worden, werd door

1
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5

R. Jansen-Sieben (1989), G 1120.
W.L. Braekman (1998).
Niet 1557 zoals door R. Jansen-Sieben (1989) wordt aangegeven.
Zie noot 2 hierboven.
Zie aldaar echter s.v. weidewerc, weidich(like), weisack, enz.; vgl. Dt. Weidman, Weidwerk,
enz.
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Jansen-Sieben niet als dusdanig herkend. Het gevolg daarvan is dat in het Repertorium
onder de rubriek ‘Jacht’ dit traktaat of dit handschrift niet opgenomen werd. Dit is
des te meer te betreuren daar het aantal Nederlandstalige middeleeuwse en
zestiende-eeuwse teksten over deze materie wel bijzonder klein is. Dit is zeker het
geval als men daarmee het veel uitvoeriger en gevarieerder tekstbestand, al dan niet
in de volkstaal geschreven, uit de ons omringende landen vergelijkt6.
In zijn Der Naturen Bloeme heeft Van Maerlant meer dan driehonderd verzen aan
de valk gewijd en zich daarbij bijna uitsluitend beperkt tot de genezing van zieke
vogels (Boek III, vv. 1502-1730). Slechts onlangs is erop gewezen7 dat deze tekst in
feite een door Van Maerlant ingekorte en herschikte, in casu in een
a-capite-ad-calces-volgorde gebrachte vertaling of beter bewerking is van de zg.
Ptolemeusbrief. Deze was aan Van Maerlant bekend uit zijn bron, Thomas van
Cantimpré's Liber de natura rerum. De vorm waarin de brief daar voorkomt, is een
eveneens door Thomas reeds uitgedunde versie van de oorspronkelijke tekst. De
vogels waarmee gevlogen wordt zijn uitsluitend valken, één van een klein tiental
soorten die Van Maerlant onderscheidt. Het is dus een valkerij-tekst, de enige die
tot op heden uit ons taalgebied bekend was.
Een ander traktaat, in proza weliswaar, dateert uit de vroege zestiende eeuw en wordt
bewaard in de Albertina te Brussel (hs. IV, 1050). Het werd pas in 1975 door deze
instelling verworven8. Geschreven door een anonymus, een Brabander naar de taal
te oordelen, is het zeer waarschijnlijk sterk gebaseerd op zijn eigen ervaring. Een
bron heeft men immers tot op heden niet gevonden. Het bestaat uit vier delen die
achtereenvolgens handelen over het verzorgen en africhten van haviken en sperwers,
de meest voorkomende ziekten, de soorten aas en, in het vierde en laatste deel, het
delicate en voor de handelswaarde van de vogel zo belangrijke muiten of ruien. Het
is een goed gestructureerd traktaat dat aan verscheidene, belangrijke aspecten van
verzorging, training en behandeling de nodige aandacht besteedt.
De jachtvogels die hier besproken worden zijn haviken en sperwers, geen valken
dus. Volgens een terminologische suggestie van Van den Abeele is

6
7
8

Cf. B. Van den Abeele (1996), pp. 34-56.
B. Van den Abeele (1992), pp. 539-548.
W.L. Braekman (1981), 48-99.
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deze tekst een havikerij-traktaat en als dusdanig is het voor ons taalgebied een unicum.
Het kan evident lijken dat in geschriften over vogels die voor de jacht worden
afgericht, niet alleen aandacht besteed wordt aan de ziekten van de dieren en aan de
remedies daartegen. Toch is dit niet het geval. Immers, de meeste middeleeuwse en
zestiende-eeuwse traktaten hebben zoniet uitsluitend dan toch in een overweldigend
sterke mate aandacht voor ziekten en hun genezing. Voor de buitenlandse literatuur
is dit, zij het in mindere mate, trouwens eveneens het geval9.
Een tweede Nederlandstalige valkerij-tekst die tot op heden zo goed als onbekend
is gebleven, wordt hierna afgedrukt. Zoals het zo-even vermelde havikerij-traktaat
is hij afkomstig uit het hertogdom Brabant. Hij is geschreven te Meerbeke, een dorp
in de nabijheid van Ninove dat tot op het einde van het Ancien Régime tot Brabant
behoorde en pas nadien bij Oost-Vlaanderen werd gevoegd10. Zoals bekend heeft het
hertogdom, vooral dan toch de Noorderkempen, eeuwenlang valkeniers geleverd die
in gans West-Europa aan vele hoven werkzaam zijn geweest11.
Terloops willen we er ook op wijzen dat niet alleen roofvogels werden afgericht. Zo
werd bijvoorbeeld de aalscholver bij de visvangst ingeschakeld. Ook dit was, blijkens
één van de heel zeldzame verwijzingen ernaar, een Vlaamse specialiteit. In de eerste
helft van de zeventiende eeuw vinden we ‘un Flamand’ vermeld die van de
palingvangst met deze vogels aan het hof van de Franse koning Lodewijk XIII een
demonstratie gaf12. Over deze ‘jachtvogel’, zijn africhting, verzorging, enz. is, helaas,
verder niets bekend. Hetzelfde geldt trouwens voor uilen die door leden van het gilde
van St.-Gillis, ‘gheseijt vinckenaers’, bij het vangen van vinken en andere kleine
‘vogheltiens’ werden ingezet13.

9
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Vgl. het overzicht van de literatuur uit de ons omringende landen in W.L. Braekman (1981),
49-52, en B. Van den Abeele (1996). Nog toe te voegen is W.L. Braekman (1986).
Fr. De Potter en J. Broeckaert (1864 e.v.), Reeks 5, dl. 3, p. 34.
Zie o.m. J. Goris (1966).
L. Gilliodts Van Severen (1883), I, p. 405: ‘En Flandre, on employait les oiseaux de proie à
la pèche du poisson; on dressait, à cet effet, des cormorans. Ce spectacle fut procuré à la cour
de Louis XIII par un Flamand’. (Vgl. Biekorf 96 (1996), 288 en 367).
E. Schepens (1996), p. 164: ‘vogels te vangen met netten, slaeghen, huyl of ander ghewan’.
Bij de betekenis van de uil in dit citaat (1673) noch bij het gebruik van de roofvogel bij de
vangst wordt door Schepens stilgestaan.
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In tegenstelling tot het Brusselse traktaat hebben we in het Haagse manuscript een
valkerij-tekst, zij het dan wel slechts gedeeltelijk (nrs. 22-38). Aldus sluit hij qua
onderwerp aan bij de langs Van Maerlant om bij ons bewaarde versie van de
Ptolemeusbrief over de valkenjacht. Toch is er slechts één valk die zogoed als alle
aandacht opeist, de blauwvoet, een soort steenvalk. Dat is dan weer merkwaardig
omdat deze vogel in andere valkerij-teksten nauwelijks ter sprake wordt gebracht.
Het andere deel (nrs. 10-21 en 39-55) echter is een havikerij-tekst en behandelt dus
dezelfde of gelijkaardige materie als het Brusselse traktaat. Hierbij dient echter
onmiddellijk opgemerkt te worden dat van een noemenswaardige, inhoudelijke
interrelatie tussen beide geen spoor te bekennen valt. Het Haagse vogeltraktaat is
dus een mengvorm, gedeeltelijk een valkerij- en gedeeltelijk een havikerij-tekst. Het
havikerij-deel is eveneens geheel onafhankelijk van de Ptolemeusbrief.
Alhoewel op de titelpagina van het manuscript - we zagen het reeds hierboven - ook
jachthonden vermeld worden, is er in de eigenlijke tekst nauwelijks van deze
viervoeters sprake. Alleen bij het begin (nrs. 3-9) worden ze even te berde gebracht,
vooral weer met middeltjes om hun kwalen te verhelpen. Toch was het de bedoeling
van de scribent nog meer van dergelijke informatie over honden toe te voegen, samen
met andere min of meer voor de jacht relevante gegevens (nrs. 1, 2 en 36-38). Na
recept nr. 9 is immers een deel van de bladzijde (fol. 165v) blanco gebleven en ook
de volgende bladzijden zijn geheel (166v) of zogoed als geheel door hem
onbeschreven gelaten. Hij had dus ruimte opengelaten om eventuele andere recepten
uit eigen ervaring of die van collega's nadien op de lege ruimten bij te schrijven. De
ganse groep recepten die hierna volgt (alsook zo goed als het gehele handschrift)
werd geschreven door één enkele hand, uitgenomen nrs. 8 en 9, twee aanvullingen
door een contemporaine, andere hand. Deze laatste heeft de oorspronkelijk
blanco-ruimte met een paar relevante recepten aangevuld. Het groepje
jachthondrecepten - zoals reeds vermeld, aangevuld met de twee andere middeltjes
- is dus wel bijzonder klein in vergelijking met de vogelrecepten. Aan de andere kant
zijn ze - hoe weinig talrijk ook, of misschien juist daarom - bijzonder waardevol.
Voorzover mij bekend zijn het immers de enige in hun soort die in ons taalgebied
uit de Middeleeuwen, inclusief de zestiende eeuw, tot ons zijn gekomen.
Wanneer we de hiernavolgende groep teksten als geheel bekijken is daarin geen
waarneembare structuur te bespeuren, die dieper gaat dan de zo-even reeds gemelde
groepen honden- en vogelteksten met bij deze laatste nog de onderverdeling in
havikerij en valkerij, met een gedeelte dat gewoon over

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde. Jaargang 2000

225
‘vogels’, zonder verdere precisering, handelt. De drie laatste recepten nemen een
heel aparte plaats in. Ze lijken bedoeld als toemaatje, handelen over de beste tijd van
het jaar voor het vangen (misschien wordt hiermee de jacht met roofvogels bedoeld)
van kleine vogels als leeuweriken, mussen en vinken.

De tekst
Nota: De volgende wijzigingen werden aangebracht: eigennamen en de
naam van God met hoofdletter, i voor j, u voor v, uu voor w (en omgekeerd)
werd aan hedendaags gebruik aangepast. Ook de nummering van de
recepten en de indeling in alinea's is van mij.
+

Dit Cappittel spreect van saecken der weijicheit aengaende, soo voer hoenden als
+
voghelen. Remedien.
(fol. 165r)

1. Om nijet betoovert te wordden alsmen ter jacht gaet.
Ghij sult nemen roode beete, die suldie ghij op uwen hoet steecken. Probatum.

2. Om wolven te vergeven.
Nempt .iij. oft .iiij. ossenclauwen ende doet in elck van dijen tbloet van ossen ende
doet in tbloet elleborus albus, ende nux vomica, cuculus indij, dese .iij. dingen suldij
tsamen stooten wel cleijne ende doense inden hooren wel geminght met het bloet.
Dan wech gehangen, hoe ouder hoe beter. Ende wanneer men wilt eenen wolff
vangen, dan salmen den horen aen eenen cooperdraet vast maecken alsoo dat den
wolff niet wech en trecke, hij sal bersten. Probatum.

3. Tsegen die ruijicheijt vanden hoenden.
Ghij sult den hont wasschen met werme looghe wel gewreven met eenen stromijn
tot dat hij bloijt, daernaer laet hem druegen.
Dan een salve gemaect ende daer met wel gevreven.
Ende daertoe nempt een pinte bergensmout, een loot copperroijt13b, een loot solffers,
een halff loot salpeters, een halff loot peper, wat zeep ende wat poijers.

13b

copperroijt: in het hs. staat cofferroijt.
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Wanneer den hont wel gesmeert is geweest, dan salmen .viij. dagen laeten liggen,
ende dan alsdan wederom soot voirseit es tot dat hij genesen es. Probatum.

4. Item. Als eenen hont luepich is.
Gheeft hem in sijn spijse campher, thelpt. (fol. 165v) Tselve wanneer hij luepich is
oft jonghen draecht.

5. Om terstontz den hont te doen worppen.
Soo gheeft hem .iij. wormen die men uuijt die kaerden snijt, die salmen hem ingeven
met melck.

6. Om te verjaeghen die vliegen ende ander gewormte vanden honden.
Nucibus grecis unguntur canum aures ac interdigiri ne infestentur a muscis et ricinis
pulicibus, quod si non fiat ea exulcerarentur.

7. Als eenen hont niet eeten en wilt ende truert, tsij vanden worm oft
anderssins.
Geeft hem drij betkens van boterram met pimpernelle, inden naem vanden Vader,
Soone ende heyligh Geest: hij is terstons genesen.

8. Remedi om der honden schurftheit te ghenesen.
Neempt een half pont reusel, anderhalf once bayenolie - ock machmer wel daer uut
laten14 - twe oncen quicsilver, een once solfere, een once spaensgroen, twe oncen
olie van neuten: dit te samen ghemenghet ende daermede den hont ghesmeert teghen
een goet vier. Ende sanderendaechs de hont smeren met versche boter, het geneest
voerseker.

+

9. Noch een ander.
+

(fol. 166r)

14

uut... laten: in het hs. in kantlijn. Betekent wel dat men van de genoemde ingrediënten er
ook een paar mag weglaten.
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met azijn ende solpher.
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+

Aengaende die vogelrije: terssels, sperwaen, havicken. Remedien.
+

(fol. 167r)

10. Item. Wanneer men den vogel ierstmael sijn huijve aendoet.
Alsoo salmen hem waeter oft wijn inde oogen spruijten.

11. Item eenen vogel en salmen niet langer waecken dan tot .xij. uren, dan
laeten staen tot smorgens ten .iij. uren. Dan wederom gedragen.
12. Item. Wanneer eenen vogel gruen smilt.
Dat bediet dat hij sijn selff vleesch verteert. Daertegen salmen hem gevoech geven.

13. Item. Wanneer eenen vogel root smilt.
Dat beteekent dat hij verhidt es. Daertegens geeft hem swaluwen voer aes.

14. Item. Wanneer eenen vogel luijsen heeft.
Soo salmen nemen eenen witten draet, dijen bestrijcken met quicsilver ende roosolie,
den vogel dijn om den hals gebonden.
Oft nempt peper wanneer den vogel sich nat gebaijt heeft ende stroijen daer op
sijn vedderen, dan laeten druegen, dan op een witten doeck gestelt op een taffel, dan
lopen sij hem aff. Oft alsen gedroocht ende gepulveriseert ende op die vedderen
gestroijt helpt als voer. Oft nempt schepperstersskens datmen heet yserhert op die
recke gebonden, tverdrijft die luijsen.

15. Item eenen vogel salmen geven voer gewel.
Gelt doeck15, diestelbloemen het wies daervan verkult, kempenwerck oft ongehekelt
vlas, jonghe vogels es oijck goedt.

16. Item. Wanneer den vogel sijn gewel niet worpen en wilt.

15

gelt doeck: verbeterd uit gevolt of gebolt.
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17. Item. Wanneer een vogel wormen heeft.
Soo nempt loock ende leght dat in melck te weijcke ende dat ingegeven een lanck
stuck.
Oft nempt tvel van een muijs ende laeten thoot vander muijs daeraen. Dan genomen
een luttel gesouten boter fries, een pielken souffraens, dese dingen in tvel gewonnen
gelijck een pilleken, dit den vogel ingegeven, thelpt.

18. Item. Wanneer de vogel die snuep heeft.
Soo salmen tvleesch bepissen, dan gegeven.
Oft nempt wijnruijte: die sal men den vogel houden bij het aes, thelpt.
Oft men sal den vogel laeten trecken aen een vleugel van een oude hinne.

19. Item. Wanneer den vogel het roder gecrooct es.
Dan nempt bijvoet: dat sal men sieden ende dat water gieten in eenen langen podt.
Daer sal men troder in steecken, thelpt.
Oft nempt eenen coolstock ende braet dijen ende snijtden van malcanderen ende
houden op elck vanden gebroken vedder, thelpt.

20. Item. Wanneer de vogel uuijtdroecht.
Soo nempt melck van een vrauw die een zoon suecht, ende leggen daerin te weecke
eene liemmer van een vercken. Wanneer sij wel geweect es, dan sal men daerop
stroijen suijcker candij: wanneer datmen dit dicmael doet, men salder baet in vinden.

21. [Wanneer de vogel] uuijtdroocht oft hijcht.
Dat is oft hi is van boven gebursten en hij hijcht oft hij droecht uuijt. Nempt oyck
daertegen vrouwensoch ende leght daer in suycker candijt, ende alst gesmolten is
dopt daer sijn aes in. Oft nempt dwit vanden eije ende slaet dat water wordde, ende
dopt daer al sijn as in, ende gevet hem, hij geneest.
Blauvoet.
Wanneer een blauvoet cranck es.
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22. Wanneer een blauvoet luijsen heeft.
Soo salmen hem peper stroijen op sijn vedders als hij hem nat gemaect heeft of
gebaijt.

+

23. Item. Wanneer men een B. gewel wilt geven.
+

Lijnwaet wel gecnoept, daernaer dat eenen B. spittich es, wanneer men hem wilt
sterck gewel geven.
Item widt wullen doeck, drij kaijkens om te vercoelen, drij witte kieschelkaijkens
alsoo groot als een boone in elck geleet is goedt.

(fol. 168r)

24. Item. Wanneer een B. sijn gewel niet worpen en wilt.
Alsoo salmen nemen een pepercoren gestooten, dat salmen hem ingeven met vleesch.
Oft een stuck van een gaudtwortel alsoo lanck, thelpt.

25. Item. Wanneer een B. hem treckt, dan heeft hij winden int lijff.
26. Item. Wanneer een B. tgewel geel siet, dan eest goedt.
27. Item. Een b. salmen geven kaijkens gestooten om te vercoelen ende te
pour gereijt.
28. Item. Wanneer een b. wormen heeft.
Dan salmen hem ingeven een galle van een hoen met wat lijnendoeck. Oft een galle
van een karper es beter.

29. Item. Daernaer dat een b. spittich is.
Daernaer salmen hem sterck houden met aes.

30. Item. Wanneer men een b. veinnigher handelt hoe beter.
31. Item. Houmen een blauwvoet16 het aes better het bloet uuijtvast17 hoe
beter.
16
17

In hs. staat blauwvloet.
uuijtvast: lees: uuijtwast.
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32. Item. Wanneer men een b. wilt loecken op het garen.
Dan salmen ierstmal .ij. oft .iij. mael daerover locken, dan een duyve daerop schieten,
dan leert hij tgaren kennen.

33. Item een blaet dat salmen mussen oft muijten van opt begin vanden
vasten tot op Sint Janss18.
34. Item een B. salmen geven tgewel van dijstelbloemen.
+

35. Item wanneer een B. vercaut is.
+

Soo geeft hem in een pepercoren gestoten in wat vleesch.

(fol. 168v)

36. Item. Wanneer men een B. wel wilt purgeren.
Soe salmen hem ingeven voer gewel wit wullen doeck, den tweeden dach daernaer
caerdenbloemen alsoo dick als een vinger ende lanck alst ledt van eenen vinghere.
Item een b. salmen geven voer gewel hoenderenvedderen.

37. Een tiras.
Een tiras salmen maecken .viij. clasteren lanck, die men wilt gebruijcken met eenen
liggenden hondt19.

38. Om een terssel sijn vedderen haest te doen worppen.
Nempt eenen vorsch gedroocht, dan gepulverizeert, dat pulver genomen ende gestroijt
op des vogels aes.

39. Item eenen terssel oft sperwaer oft smeerel oft havick die crijtachtich
smilten.
Om hueren derm te doen purgeren die salmen een boon groot oft meer, naer dat den
vogel es, geven van wat aes, ongesouten boter, thelpt. Probatum sepe bij Z20.
18
19
20

Sint Janss: feestdag van St. Jan de Doper (24 juni).
met... hond: wat de functie van de hond in dit verband was, is mij niet helemaal duidelijk.
Wellicht diende hij als lokaas voor de vogel.
Z: lezing onzeker. Is bedoeld me (door mij)?
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40. Item wanneer dat eenen vogel es cort van aesem.
Dan salmen wieroock barnen als hij aest oft trect, dat in sijn maghe compt, thelpt.

41. Item. Een sperwaer salmen geven voer gewel nieuw liewaet gecnoept.
Sommighe nemen werck, oft cattoen oft diestelbloemen, maer tgecnoept lijnwaet es
tbeste om te verdrijven het frons.

42. Item als eenen vogel wormen heeft.
Soo geeft hem .ij. oft .iij. pillen soffraens in sijn aes, thelpt.

+

43. Item. Wanneer eenen vogel flanders heeft.
+

Soo geeft hem in sijn aes wat alsem. Oft nempt een haelf roomer wijns ende doet
daerin .iij. groffenagels ende was aessein. Dat salme[n] te waicke laeten staen 48
uren lanck, ende steecken daerin cattoen, ende geven hem dat voer gewel.
Flanders dat sijn cleijn wormen; dat sietmen wanneer sij staen ende trecken ende
gapen.

(fol. 169r)

44. Tegen pantauw vanden vogel.
Soo geeft hem iffvraumercke met boter. Sommige prijsen sonder boter. Het pantauw
hebben sij wanneer sij blasen ende blauw smilten.

45. Item om eenen vogel te peperen.
Salmen nemen een halven21 romer rijnsschen wijnazijn, eenen halven roomer wijns,
ende dat met het peper doer eenen doeck gegoten int werm waeter.

46. Item als eenen vogel melwen heeft.
Soo strijct den vogel aen sijnen neuse met pieterolie, thelpt.

21

In hs. dittografie van een halven.
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47. Item om eenen vogel goedt lijff te doen hebben.
Soo salmen sijn aes int vrauwensoch te waicke leggen wanneer sij eenen soon soecht.

48. Recept voer eenen vogel daer gheen hope meer aen en is, hebbende
sijn aes .iij. oft .iiij. mael geworpen.
Item men sal den vogel smorgens vroech in den hoff setten totter noenen toe, oft soe
lange alst ghijt goet vinden sult. Ende nemen den selven daer uuijt, ende haudt hem
dat hij seer stille staet tot naer de noene ten .iiij. of .v. uren toe. Voertz soo suldij
nemen een levende duve ende nijet vander grootsten, ende trecken dan eenen vlogel
al levende uuijt, die welck ghij sult een[s]22 (fol. 169v) oversouten ende laeten den
selven een halff ure int saudt liggen. Voertz nempt een scotel met schoender fontainen
ende wascht dat soudt .ij. oft .iij. mael aff, ende gheeft dijen den vogel ende laet hem
wel stille staen tot smorgens toe, tsal helpen. Geprobeert per plurimos.

49. Item. Voer gewel suldij eenen vogel geven werck gesoden in schoen
waeter.
50. Item. Als ghij met eenen vogel wilt vliegen.
Alsoo suldij hem altoes geven goedt lijff ende alle weecken verssche botere uuijt die
stamine alsoo veel als een boone.

51. Als eenen vogel ierst vanden horst compt.
Dan suldij hem al overanderdach oft alle dage geven met sijn gewel aloes alsoo groot
als een eertte.

52. Item. Eenen vogel daer ghij met vliecht.
Suldij alle .xiiij. daegen wat aloes geven in sijn gewel oft met tvelleken van een
duijve om gretich te maecken ende suijver te hauwen.

22

In de onderste kantlijn staat in het hs. verte (Lat.: keer om, d.i. lees verder op de volgende
blz.).

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde. Jaargang 2000

233

53. Wanneer dat ghij met uwen vogel nijet vliegen en wilt.
Dan hem geven tweemael tsdaechs eenen goeden crop.

54. Item. Wanneer dat eenen vogel luijsen heeft of melwen.
Balsem die suldij pulveriseren ende blasen die vogel dat op sijn beenkens van sijn
vluegels ende op den stirt vanden vogel, thelpt.

55. Item als een vogel sijn voeten geforseert heeft.
Dan suldij hem nachtscaij binden op die recke, laeten daerop staen, ende tsap van
het cruijt salmen daerop strijken, tsal genesen. Probatum est.

+

56. Van den leeuwerckentijdt ende fanck.
+
23

24

(fol. 170r)

Gaet in op Ste Machielsdach , duert .xiiij. daegen in septembre .

57. Item. Den meusschenvanck is in den oost.
58. Item. Den vinckenvanck begint op St. Jacopsdach25, duert tot in den
vasten.

Inhoudsoverzicht
1.
2.
3.
4.
5.

Om nijet betoovert te wordden alsmen ter jacht gaet.
Om wolven te vergeven.
Tsegen die ruijdicheijt vanden hoenden.
Als eenen hont luepich is.
Om terstontz den hont te doen worppen.

23
24
25

Ste Machielsdach: 29 sept. De tekst is te lezen: ‘Ste Machielsdach in September, [de vangtijd]
duert 14 daegen’.
septembre: lees: oktober (vermits de veertiendagen durende periode maar begint op 29
september).
St. Jacopsdach: 25 juli. Volgens het reglement van de vinkeniersgilde van Gent was de jacht
op vinken (en andere kleine vogels) toegestaan van St.-Magdalenadag (22 juli) tot
vastenavond: zie E. Schepens (1996), 85-105 (p. 90).
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Als eenen hont niet eeten en wilt ende truert ...
Remedi om der honden schurftheit te ghenesen.
Noch een ander.
Wanneer men den vogel ierstmael sijn huijve aendoet.
Item eenen vogel en salmen niet langer waecken ...
Wanneer eenen vogel gruen smilt.
Wanneer eenen vogel root smilt.
Wanneer eenen vogel luijsen heeft.
Item eenen vogel salmen geven voer gewel.
Wanneer den vogel sijn gewel niet worpen en wilt.
Wanneer een vogel wormen heeft.
Wanneer de vogel die snuep heeft.
Wanneer den vogel het roder gecrooct es.
Wanneer de vogel uuijtdroecht.
[Wanneer de vogel] uuijtdroocht oft hijcht.
Wanneer een blauwvoet cranck es.
Wanneer men een B. gewel wilt geven.
Waneer een B. sijn gewel niet worpen en wilt.
Wanneer een B. hem treckt ...
Wanneer een B. tgewel geel siet ...
Item. Een b. salmen geven ...
Wanneer een b. wormen heeft.
Item. Daernaer dat een b. spittich is.
Item. Wanneer men een b. veinnigher handelt ...
Item. Houmen een blauwvoet het aes better ...
Wanneer men een b. wilt loecken op het garen.
Item een blaet dat salmen mussen oft muijten ...
Item een B. salmen geven tgewel ...
Wanneer een B. vercaut is.
Wanneer een B. wel wilt purgeren.
Een tiras.
Om een terssel sijn vedderen haest te doen worppen.
Item eenen terssel... die crijtachtich smilten.
Item wanneer dat eenen vogel es cort van aesem.
Item. Een sperwaer salmen geven voer gewel ...
Item als eenen vogel wormen heeft.
Wanneer eenen vogel flanders heeft.
Tegen pantauw vanden vogel.
Item om eenen vogel te peperen.
Item als eenen vogel melwen heeft.
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47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Item om eenen vogel goedt lijff te doen hebben.
Recept voer een vogel daer gheen hope meer aen en is ...
Voer gewel suldij... geven ...
Als ghij met eenen vogel wilt vliegen.
Als eenen vogel ierst vanden horst compt.
Eenen vogel daer ghi met vliecht.
Wanneer dat ghij met uwen vogel nijet vliegen en wilt.
Wanneer dat eenen vogel luijsen heeft of melwen.
Item als een vogel sijn voeten geforseert heeft.
Van den leeuwerckentijdt ende fanck.
Item. Den meusschenvanck ...
Item. Den vinckenvanck ...

Glossarium
Nota: Gebruikte speciale referentiewerken, buiten de algemene woordenboeken:
- W.L. Braekman (1981)
- W.L. Braekman (1986)
- D. Dalby (1965)
- R. Hands (1975)
- A.G.J. Hermans (1947)

A
aloes: ingedikt sap van een van de aloësoorten, vooral Aloë ferox Mill. 51
alsen: alsem (Artemisia), plant uit het composietengeslacht. 14

B
barnen: verbranden. 40
bayenolie: olie van laurierbessen (baccae laurî). 8
bergensmout: vet van een barg, mannetjeszwijn. 3
betkens: beetjes, stukjes. 7
blaet: volgens het Mnl. Wdb. ‘een soort van havik’. Zie echter hieronder. 33
blauvoet: blauwvoet, syn. van smeerel, een Ierse steenvalk, ‘you shall know
her by her pale green legs’ (OED); soort valk met blauwe poten (Hermans). Het
wijfje heet in valkerijtaal blaat. 21-22 e.v.
bloijt: bloeit. 3
boscruijt: buskruit. 9
boter fries: Friese boter? 17
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boterram: wellicht corrupt van bertram, kwijlwortel, een soort duizendblad
(Achillea ptarmica). 7

C
caerdenbloemen: kaardedistel, kaardebol (Dipsacus fullerum), syn. van
dijstelbloemen. 36
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clasteren: lengtemaat, nl. een vadem, waarvan de lengte van streek tot streek
verschilde. (Cf. Oostmnl. Clater, Mnl. Wdb.). 37
copperroijt: koperrood, d.i. ofwel ijzersulfaat (groen), ook spaensgroen
genoemd (zie aldaar), of kopersulfaat (blauw) of zinksulfaat (wit). Geen van
deze stoffen is rood! ‘Rood’ betekent hier wellicht ‘roest’. 3
crop: eigenlijk: voormaag bij vogels; ook de hoeveelheid voedsel dat men een
vogel in een maal geeft (Hermans en Dalby). 53
cuculus indij: Lat. cuculus indicus, cocculus Indus, cocculae officinarum, uit
Egypte en Malabar ingevoerde donkerbruine bessen of bessen van zwarte
nachtschade. Zeer giftig en o.m. gebruikt om vissen te verdoven zodat ze met
de hand kunnen gevangen worden. 2

D
diestelbloemen: zie hieronder. 41
dijstelbloemen: zie caerdenbloemen hierboven. Verscheidene planten van
geslachten uit de familie van de composieten, alle met stekelige stengels en
bladeren. 34
dicmael: dikwijls. 20
druegen: drogen. 3

E
elleborus albus: Lat. witte nieswortel (Veratrum album). 2

F
fanck: (leeuweriken)vangsttijd. 56
flanders: wordt in de tekst verklaard als: ‘dat sijn cleijn wormen ...’;
ingewandswormen (Middeleng.: filandrys (Braekman (1986)). 43
frons: zweren in bek en keel bij vogels (Fr. fronc(h)e) (Hermans), Middeleng.
frounce (Braekman (1986)), draadworm (Hermans)); de tong is gezwollen en
bedekt met een bruin-witte film (Hands) 41

G
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gaudtwortel: goudsbloem, sierplant met oranjekleurige bloemkroon (Calendula
officinalis) of cichorei (Cichorium intybus). 24
gebaijt: gebaad. 14
gecrooct: gekraakt. 19
gedragen: op de vuist zittend, ermee rondwandelen. 11
geforseert: ‘geforcheerd’ (cf. Fr. forcer), overbelast. 55
gelt doeck: een soort doek, precieze bet. onzeker. 15
gereijt: letterlijk: bereid, d.i. hier: verpulverd, tot pulver gemaakt. 27
gevoech: naam van een soort voedsel? 12
gewel: door roofvogels uitgeworpen onverteerde voedselresten (veren, haar,
beenderen, etc.), braakballen. 15, 16, 23, 24, 26, 34, 36, enz.
gewonnen: gewonden, gerold. 17
ghelas (schuym van -): glasschuim (Lat. spumen vitri). 9
gretich: vol energie, begerig (naar prooi). Vgl. spittich en Eng. eager. Niet in
Mnl. Wdb. 52
groffenagels: gewoonlijk grofnagel of groffelsnagel, kruidnagel (van giroffel).
43

H
horst: nest van een roofvogel. 51
huijve: lederen kapje dat de kop van de vogel bedekt en hem het zicht
belemmert. 10
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I
iffvraumercke: ‘juffrouwmerk’, eppe (Apium graveolens). 44
ijserhert: ijzerhart, verbena. 14

K
kaerden: zie caerdenbloemen. 5
kempenwerck: pluksel van de hennepplant. 15

L
liemmer: blijkens de context een deel (van de ingewanden?) van een varken.
Heb het woord nergens anders kunnen vinden. 20
liewaet: lijnwaad. 41
luepich: loops, tochtig (van dieren). Niet in Mnl. Wdb. (zie aldaar loopsch). 4

M
melwen: wormen, ‘meluwen’, mijten (WNT en Hermans). Niet in Mnl. Wdb.
46, 54
muijten: ruien. 33
mussen: ruien, syn. van muijten (niet in Mnl. Wdb. en Hermans). Vgl. Dt. mußen
(Dalby). 33

N
nachtscaij: nachtschade, benaming van verschillende planten uit het geslacht
Solanum. 55
neuten: okkernoten. 8
nucibus grecis: Lat. nux graeca of nux Thasia of amygdala, amandelnoten;
Griekse noten genoemd omdat ze uit Griekenland werden ingevoerd. 6
nux vomica: Lat. giftige, ovale pitten van een uit Egypte ingevoerde vrucht.
Ook kraaienogen geheten. 2
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oost: oogstmaand, augustus. 57

P
pantauw: vogelziekte, volgens de tekst gekenmerkt door blazen en blauwe
mest. Niet in Mnl. Wdb., Hermans, Dalby, enz. 44
pielken: pijltje, stokje. 17
pieterolie: steenolie, petroleum. 46
pimpernelle: steenbreek, bevernelle. 7

R
recke: met doek overtrokken stok waarop de vogel zit. 14, 55
roder: roerpen, lange staartveer die door de vogel als richtroer gebruikt wordt.
Niet in Mnl. Wdb., Hermans, Dalby, enz. 19
roosolie: olie gedistilleerd uit rozen. 14
ruijicheijt: schurft, syn. van schurftheit. 3

S
schepperstersskens: volgens de tekst syn. voor ijserhert; het eerste woord
schepper(s) betekent wel schaper(s). Misschien corrupt voor schaperstasjes
(cf. herderstasje?). De samenstelling is mij niet van elders bekend. 14
schurftheit: schurft; syn. van ruijicheijt. 8
smeerel: ook smelleken of smerle genoemd: steenvalk (Falco aesalon of
lithofalco), een agressieve grauw-grijze vogel met op de
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staartveren smalle witte banden. De kleinste van de inheemse valkensoorten:
hij wordt afgericht voor de vangst van kleine vogels (Fr. émerillon, Eng. merlin).
Syn. blauwvoet. 39
smilt: uitwerpselen van vogels. 12, 13
smilten: uitwerpselen afscheiden, gieren (Hermans). 39, 44
snuep: naam van een vogelziekte, mij niet van elders bekend. 18
spaensgroen: koperroest, verdegris, groenspaan (niet in WNT). Zie ook
cofferroijt. 8
sperwaen, sperwaer: sperwer, eigenlijk: vogel die leeft van mussen (Eng.
sparrow), bij ons vrij zeldzame broedvogel die leeft van kleine vogels,
zoogdieren, insecten en kikkers. Speelt als jachtvogel een ondergeschikte rol.
Men richt alleen het grotere wijfje af voor de jacht op jonge patrijzen, kwartels
en andere kleinere vogels (Hermans). Vgl. Dalby, p. 210. 9-10, 39, 41
spittich: onrustig, vinnig, scherp, vol lust om te jagen. Vgl. Mnl. Wdb. waar de
bet. weerbarstig, onhandelbaar vermeld wordt. 23, 29
stamine: zeefdoek, stramien, vergiet; ook stromijn (zie aldaar). 50
spruijten: spuiten, sproeien. 10
stromijn: zie stamine. 3
suijcker candij(t): kandij-, rietsuiker, bruine suiker. 20, 21

T
terssel: het mannetje van alle jachtvogels (vooral valken), uitgezonderd van de
smerle en de sperwer. Vgl. Dalby, s.v. tërz(el). 38, 39
thoot: 't hoofd. 17
tiras: treknet of sleepnet voor het vangen van vogels (Fr. la tirasse, Middeleng.
tirow (Braekman (1986)). 37
trecken: het plukken aan een stuk voedsel dat desnoods met de klauwen
vastgehouden wordt. 43
treckt (hem -): plukt. 25

V
veinnigher: weiniger. 30
verkult: bet. onzeker: gekuld, geplukt (cf. Fr. cueillir)? 15
vorsch: kikvors. 16
vrouwensoch: moedermelk. 21

W
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werck: pluksel van lijnwaad, katoen, en dgl. 41, 49
wies: uit de context kan men vermoeden dat de zijde-achtige haartjes uit de
bloemen bedoeld zijn; het woord is mij niet van elders bekend. 15
worppen: ter wereld brengen, baren van dieren. 5
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Taalplanning in Israël: de revitalisatie van het Hebreeuws
Jetje de Groof, aspirante FWO-Vlaanderen, Vrije Universiteit Brussel
1. Inleiding
Bij de oprichting van de staat Israël in 1948 werden het Arabisch en het Hebreeuws
tot de twee officiële talen uitgeroepen. Een op het eerste gezicht niet zo opmerkelijk
feit ware het niet dat het Hebreeuws tot op het einde van de negentiende eeuw niet
meer als taal voor dagelijkse communicatie gebruikt werd. Tijdens de diaspora
fungeerde het enkel als taal voor religie en studie. Dit veranderde rond 1880 toen
joodse pioniers in Palestina zich opnieuw in alle omstandigheden van het Hebreeuws
gingen bedienen. Ze zouden minder dan een eeuw nodig hebben om van het
Hebreeuws een taal te maken die in alle mogelijke communicatieve functies gebruikt
werd.
Dit kwam er niet vanzelf, maar was het resultaat van doelgerichte
taalplanningsinitiatieven die de functies van het Hebreeuws uitbreidden, de structuur
aan de nieuwe noden aanpasten en het aantal sprekers ervan deden toenemen. Er
werd m.a.w. aan status-, corpus-, en verwervingsplanning gedaan. De
taalplanningsinitiatieven waren zelden van expliciete aard, maar daarom niet minder
succesvol. De redenen voor het succes moet men grotendeels zoeken in de
ideologische oorsprong van de revitalisatie van het Hebreeuws.
Het begin van de heropleving van het Hebreeuws heeft te maken met de opkomst
van het zionisme. De zionisten waren sterk beïnvloed door het Europese nationalisme,
dat de wens om een eigen staat te stichten verbond met de eis, ook de eigen taal te
kunnen gebruiken in alle situaties, zowel formele als niet-formele. Het zionistische
streven naar de vereniging van het joodse volk in het oude thuisland Palestina werd
in deze context al snel verbonden met het hebben van een eenheidstaal: het
Hebreeuws. Deze taal zou ervoor zorgen, dat alle joden ter wereld verenigd zouden
worden en in één staat zouden samenwonen. Met die intenties begonnen op het einde
van de vorige eeuw de zionistische pioniers in Palestina met de revitalisatie van het
Hebreeuws. Ze hadden daarmee veel succes omdat alle nieuw aankomende
immigranten zionistisch geïnspireerd waren en de noodzaak
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van de revitalisatie van het Hebreeuws als vanzelfsprekend zagen. De daaropvolgende
generaties van joodse immigranten namen de taal als moedertaal over, omdat ook
zij geloofden, dat zo de intern-joodse solidariteit verbeterd zou worden. Bovendien
waren er door het groeiende aantal sprekers ook meer instrumentele redenen om
Hebreeuws te spreken. Op die manier begon één van de succesvolste
taalplanningsacties van de twintigste eeuw.
Toch zijn er aanwijzingen dat deze taalheropleving niet in alle opzichten positief is
verlopen. Niet alle joodse inwoners van Israël zijn er even goed in geslaagd het
Hebreeuws te verwerven. Het samenvallen van etnische achtergrond met competentie
in het Hebreeuws doet vragen rijzen over het werkelijke succes van de
taalplanningsactiviteiten ten voordele van de revitalisatie van het Hebreeuws. Inwoners
met een hogere competentie doen bovendien vaak nogal neerbuigend tegenover
diegenen die daar niet over beschikken. Men kan zich dus de vraag stellen, of de
revitalisatie van het Hebreeuws er ook werkelijk voor gezorgd heeft, dat het
solidariteitsgevoel van de joden versterkt werd. Is het werkelijk zo, dat het joodse
volk, omdat het één taal ter beschikking gesteld kreeg, dichter bij elkaar gebracht
werd, of heeft het Hebreeuws het volk, dat door de diaspora zo heterogeen geworden
was, toch niet echt kunnen verenigen?

2. Voorgeschiedenis
2.1. Voor de diaspora
De geschiedenis van het joodse volk begint ergens in het midden van het tweede
millennium voor onze tijdrekening. De stammen van Israël veroverden het land van
Kanaän en vestigden zich daar. De verschillende stammen leefden verspreid, maar
in de tiende eeuw v.o.t. kwam er een vereniging in de vorm van een koninkrijk. Maar
omdat het koninkrijk zich voortdurend mengde in de strijd tussen de grote
mogendheden van die periode, kwam het al snel in moeilijkheden. In 587 v.o.t. ging
het ten gronde.
De verwoesting betekende meteen het einde van de periode van de eerste tempel.
Maar tijdens de ballingschap van de joden in Babylonië bleven de leiders dromen
van een terugkeer naar Zion, en wanneer de Perziërs Babylonië bezetten, kregen de
joden de toestemming om terug te keren naar Eretz Israël (het land van Israël).
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De tempel in Jeruzalem werd heropgebouwd en zo ontstond rond de tweede tempel
een nieuwe sociale identiteit en werden nieuwe politieke organisaties opgericht. Maar
ook nu werd het joodse rijk geconfronteerd met expanderende mogendheden en
raakte het steeds verder betrokken in de politieke conflicten van de regio, wat de
uiteindelijke verwoesting van Jeruzalem tot gevolg zou hebben (Eisenstadt, 1985).
De finale confrontatie was die met de Romeinen. In 132 werd de stad veroverd en
werden de joden verbannen, wat het begin van hun verspreiding, de diaspora,
betekende. Jeruzalem werd op die manier ‘Stad van de Herinnering’ (Elon, 1989, p.
6), een blijvend referentiepunt voor de joden in de diaspora als de stad waar zij recht
op hadden.

2.2. De diaspora
2.2.1. Gemeenschappelijke evolutie
Algemeen kan men stellen dat de periode van eenheid van het joodse volk lang
genoeg duurde om een aantal bindende kenmerken te doen ontstaan. Het Hebreeuws,
dat zich tijdens de periode van de eerste en de tweede tempel ontwikkelde als taal
van het joodse volk, werd vaak in haar positie als belangrijkste joodse taal bedreigd,
maar zou deze status toch nooit echt verliezen. Hoewel het als spreektaal al tijdens
de periode van de tweede tempel aan kracht verloor ten voordele van talen zoals het
Aramees, het Grieks en het Latijn, zou het in de verschillende
diasporagemeenschappen zijn hoge status als taal voor religie en studie kunnen
behouden. De verdere verspreiding van de joden over een groot gebied maakte het
onmogelijk voor het Hebreeuws om zijn positie als gesproken taal te versterken.
Maar de diglossische relatie binnen de joodse gemeenschappen tussen een taal voor
dagelijks gebruik (L) en een taal voor formeel gebruik (H) bleef wel bestaan. Het
geschreven, klassiekere Hebreeuws overleefde de gesproken vorm en deze laatste
werd vervangen door specifiek joodse varianten van de talen die in de nieuwe
omgeving gesproken werden, ook wel joodse talen genoemd (cf. Spolsky en Cooper,
1991).
Deze ‘joodse talen’ hebben een bijzondere ontstaansgeschiedenis. Omdat de talen
van de niet-joden uit de omgeving niet geschikt waren voor het uitdrukken van de
typisch joodse ervaringen, en omdat bepaalde termen onaanvaardbaar waren omdat
ze een niet-joodse connotatie hadden, vormden zich specifiek joodse varianten van
de omringende talen. Niet-joods
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linguïstisch materiaal werd bijgevolg met een joodse geest doordrongen. Op die
manier ontstonden talen zoals Jiddisch, Judeo-Spaans en Judeo-Arabisch, waarbij
we in het laatste geval eerder van een groep van talen kunnen spreken (cf. Gold,
1989).
Deze specifieke diglossische situatie in de joodse diasporagemeenschappen, waarbij
er binnen de gemeenschap een taal met een hoog prestige aanwezig was, heeft er
mee voor gezorgd dat dit volk zich in de verschillende nieuwe samenlevingen als
distincte entiteit heeft kunnen handhaven.

2.2.2. Uiteenlopende evolutie
Omdat de diaspora lang duurde en omdat de joden zich in heel verschillende
maatschappijen gingen vestigen, was er door de jaren heen ook een proces van
differentiatie waar te nemen. Hoewel hun universele kenmerken ervoor zorgden dat
de joden niet helemaal in hun omgeving opgingen, namen ze natuurlijk wel enkele
elementen over. Zo ontstond er een etnische differentiatie, die in drie grote groepen
resulteerde, die elk hun eigen joodse talen ontwikkelden:
1. De joden uit Noord-Afrika en het Midden-Oosten (de orientals of mizrahim):
Judeo-Arabisch
2. De Spaanse joden (de sefarden): Judeo-Spaans
3. De Europese joden (de asjkenazim): Jiddisch

De drie groepen hielden er ook andere levenswijzen en -standaarden op na, al
naargelang ze in Europa of in de oriëntaalse wereld woonden. De sefarden werden
reeds in de vijftiende eeuw uit Spanje verdreven en vermengden zich grotendeels
met de mizrahim. Daarom is voor het begrijpen van de Israëlische situatie vooral de
distinctie tussen Europese en niet-Europese joden, tussen asjkenazim en orientals
(mizrahim) dus, van belang. Ik ga voor de beschrijving van de revitalisatie van het
Hebreeuws dan ook van deze tweedeling uit.
Zowel de overeenkomsten als de verschillen zijn belangrijk voor het begrijpen van
het welslagen van de zionistische aspiraties, waarvan de revitalisering van het
Hebreeuws er één was. Het joodse volk had ondanks de diaspora immers nog een
heleboel kenmerken gemeenschappelijk. De sterke voeling met het joods-zijn en de
aanwezigheid van het Hebreeuws binnen alle gemeenschappen hielpen mee, een
nieuw nationaal gevoel te doen heropleven. Anderzijds

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde. Jaargang 2000

245
was het te verwachten dat de grote verschillen tussen de asjkenazim en de orientals
voor problemen zouden zorgen, die ook op taalgebied hun weerslag zouden vinden.

3. De Yishuv en de idee van de revitalisatie van het Hebreeuws
3.1. De opkomst van het zionisme en de revitalisatie van het Hebreeuws
Het zionisme ontstond op het einde van de negentiende eeuw als gevolg van
veranderingen in de socio-economsiche context van Oost-Europa. Meer en meer
werden joden het slachtoffer van het steeds groter wordende nationalisme van een
opkomende bourgeoisie. Bovendien ondermijnde de ondergang van het feodale stelsel
de socio-economische fundamenten van het joodse leven in deze landen. Anderzijds
beperkte de wurggreep waarin het imperialisme deze prekapitalistische maatschappijen
hield de assimilatiemogelijkheden voor de joden. Dit alles genereerde een voordien
onbestaand joods nationalisme. De droom van de terugkeer naar ‘Zion’ werd voor
het eerst weer een werkelijk streven (Weinstock, 1979).
Behalve de sterke oriëntatie van de zionisten naar het thuisland Eretz Israël, was er
in het zionisme ook een sterke nadruk op de culturele component die deze immigratie
moest omvatten. In deze context werd de veronderstelling dat één volk of één natie
slechts over één taal mag beschikken één van de centrale thema's van het zionisme.
Toch werd het streven naar het wegwerken van het joodse meertalige patroon uit de
diaspora door middel van de heropleving van het Hebreeuws slechts gradueel
verbonden met het zionisme.
Het artikel ‘Een brandende vraag’, dat in 1879 verscheen in het Weense
Hebreeuwstalige tijdschrift ‘Ha-Shabar’, deed de toenadering tussen het Hebreeuws
en het zionisme in een stroomversnelling komen (Gold, 1989). Een joodse student
geneeskunde, Eliezer Ben Yehuda, was de auteur van het artikel. Hij paste het
Europese concept van nationalisme politiek, cultureel en linguïstisch aan het joodse
volk aan (Fellman, 1973, 1985). De auteur benadrukte dat de toekomst voor het
joodse volk uitzichtloos was in Europa en dat het alleen in het oude thuisland Palestina
een veilige thuishaven zou vinden. Het Hebreeuws moest het joodse volk in deze
nationalistische doeleinden ondersteunen, omdat men in deze taal reeds in staat was
over gevarieerde onderwerpen te lezen en te schrijven.
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Dit artikel wordt vaak de aanzet tot de revitalisatie van het Hebreeuws genoemd.
Hoewel Ben Yehuda ongetwijfeld een grote invloed gehad heeft, moet men het belang
van zijn werk echter niet overschatten. Waarschijnlijk had het artikel niet zoveel
navolging gekend, indien niet enkele maanden na de verschijning ervan een golf van
pogroms hun sporen hadden achtergelaten over heel Oost-Europa. Vele, vooral jonge
idealisten, besloten daaropvolgend om hun kans te wagen in Palestina en zich daar
enkel nog van het Hebreeuws te bedienen, omdat de andere talen hen aan de
gruweldaden van de diaspora herinnerden (Ben-Rafael, 1994).

3.2. De Yishuv: de aard van de setting
De zionistisch geïnspireerde migratie naar Israël begon op het einde van de
negentiende eeuw. De nederzetting die daar gesticht werd, wordt de Yishuv genoemd.
De periode van deze Yishuv begint in de jaren tachtig van de vorige eeuw en loopt
tot de stichting van de staat Israël in 1948. (Eisenstadt, 1985, Goldscheider, 1996,
Ben-Rafael en Sharot, 1991)
De Yishuv was een heel dynamische vestiging. De voortdurende immigratie zorgde
voor economische expansie. Bovendien was er een streven om de joodse traditie
opnieuw gangbaar te maken in het alledaagse leven, maar dan op een geseculariseerde
manier. De revitalisatie van het Hebreeuws was hierbij het belangrijkste element.
Elke golf van migratie gebeurde uit een andere motivatie. Maar de nadruk bleef
liggen op het stichten van een collectief, waarin joods zijn niet langer een probleem
zou zijn. Daarbij werd erg de nadruk gelegd op het treffen van voorbereidingen voor
de volgende generaties migranten. Er was een open, universele houding aanwezig.

3.3. De revitalisatie van het Hebreeuws: de praktijk
3.3.1. Taalplanning
Toen de revitalisatie van het Hebreeuws in Palestina begon, had de taal reeds een
lange geschiedenis achter de rug. Tijdens het grootste deel daarvan werd het
Hebreeuws echter niet meer als taal voor dagelijkse communicatie gebruikt. Opdat
de revitalisatie van het Hebreeuws dus zou kunnen plaatsvinden, moesten de eerste
immigranten de taalfuncties uitbreiden en ze dagelijks gaan gebruiken. Bovendien
moest de woordenschat van de taal
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geïnnoveerd worden, omdat ze niet aan de noden van het leven in Palestina aangepast
was. Om dit alles te kunnen realiseren, waren er gestructureerde
taalplanningsactiviteiten nodig.
Zulke activiteiten worden meestal onderverdeeld in corpus- en statusplanning. De
term corpusplanning verwijst volgens Cooper (1989) naar
‘the creation of new forms, the modification of old ones, or the selection from
alternative forms in a spoken or written code.’ (p. 31)
terwijl de term statusplanning meer terugslaat op
‘the allocation of languages or language varieties to given functions, e.g. medium
of instruction, official language, vehicle of mass communication.’ (p. 32)
Cooper (1989) voegt aan dit rijtje nog een derde categorie toe: verwervingsplanning
(acquisition planning). Deze slaat terug op georganiseerde pogingen om het gebruik
van een bepaalde taal te promoten. Dit soort taalplanning is gericht op een verhoging
van het aantal gebruikers (sprekers, schrijvers, luisteraars, lezers) van een taal (niet
te verwarren met een verhoging van het aantal gebruiken van een taal, wat dan weer
de taak van statusplanning is).
Belangrijk is bovendien het verband tussen de drie types van taalplanning. De
beslissing om het Hebreeuws als instructietaal te gebruiken in de Yishuv was een
voorbeeld van statusplanning. Omdat de pioniers de taal meer gingen gebruiken,
werd echter duidelijk, dat de woordenschat van het Hebreeuws niet aangepast was
aan het leven in de Yishuv. Daarom moest er aan corpusplanning gedaan worden.
Hoe meer het Hebreeuws zich dan ging verspreiden als een lingua franca, des te
meer sprekers het ging aantrekken. Onder deze laatsten bevonden zich grote aantallen
niet-native speakers, die de vorm van de taal dan weer veranderden.

3.3.1.1. Corpusplanning
Duidelijk is dat het Hebreeuws, vlak voor de revitalisatie ervan, niet geschikt was
voor de dagelijkse communicatie. Het was eeuwenlang slechts in zeer specifieke
domeinen gebruikt. Er moesten dus nieuwe woorden gevormd worden, die nuttig
zouden blijken in het leven van alledag, en die ook nieuwe dingen in een steeds
moderner wordende maatschappij konden
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benoemen. In 1908 werd eerst het taalcomité opgericht, de latere Academie van de
Hebreeuwse Taal.
Er waren massale vernieuwingen nodig (Ben-Rafael, 1994), opdat het klassiekere
Hebreeuws een modern werktuig voor dagelijkse communicatie zou kunnen worden.
Het Hebreeuws had jarenlang tijdens de diaspora gediend voor wat in een diglossische
taalgemeenschap de High-functies van taal genoemd worden: studie en religie. Nu
moest er een uitbreiding van de taal plaatsvinden, waardoor ook Low-functies
uitgedrukt zouden kunnen worden. Dit proces verschilt van wat er bij het verdwijnen
van andere diglossische situaties gebeurd is. Meestal breidde de taal, die de
Low-functies van de taalgemeenschap op zich genomen had, zich uit, zodat ze ook
voor de meer formele taal kon instaan. In Europa was dit het geval: daar moest het
Latijn steeds meer plaats maken voor de verschillende volkstalen, die progressief
meer High-functies op zich namen (Ornan, 1985).
In ieder geval vergde het enorme inspanningen om van het Hebreeuws een aangepast
communicatiemiddel te maken. Er werd blijk gegeven van een grote creativiteit op
het gebied van semantiek en terminologie. Daarbij werd de taal uit de bijbel geopend
voor invloeden van hedendaagse talen, waaronder joodse talen, westerse talen en
ook het Arabisch.

3.3.1.2. Statusplanning
Ik heb reeds gewezen op het belang van de figuur van Eliezer Ben Yehuda, die niet
alleen veel opzien baarde met zijn artikel ‘Een brandende vraag’, maar bovendien
een voorbeeld voor de rest van het joodse volk stelde door inderdaad zelf in Jeruzalem
te gaan wonen en er met zijn omgeving enkel nog Hebreeuws te praten. Zijn kind
zou het eerste kind worden sinds bijna twee millennia, dat het Hebreeuws als
moedertaal zou aanleren. Hij verspreidde zijn nieuwe ideeën in een zelf opgestart
krantje en hij begon lexicaal materiaal te verzamelen om een heus woordenboek
samen te stellen. Hij hoopte dus door zijn grote inzet en ook succes een voorbeeld
te stellen voor de rest van het joodse volk (Fellman, 1973 en 1985).
Maar Spolsky (1996) en Spolsky en Shohamy (1997) relativeren het belang van Ben
Yehuda. Het verhaal van de revitalisatie van het Hebreeuws wordt gemythologiseerd
door te veel nadruk te leggen op deze persoon. Hoewel hij een belangrijke rol speelde,
waren het de pioniers in de nieuwe kolonies, die ervoor zorgden, dat er in de
kibboetsen en in de nieuw opgerichte stad Tel
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Aviv, een ideologische en linguïstische revolutie tot stand kwam. Cooper (1989)
merkt dan weer op, dat ideologische helden zoals Ben Yehuda zich misschien wel
volledig aan taalplanning gewijd hebben, maar dat zij zelden de enige motor ervan
geweest zijn.
Vanaf het begin van de jaren 1890 begon het intense taalonderwijs in het nieuwe
schoolsysteem. Tegen de jaren twintig had de taal een zo grote impact gekregen, dat
het voor veel inwoners de eerste en meest gebruikte taal werd. Bovendien was het
Hebreeuws de instructietaal, zelfs aan de universiteit van Jeruzalem. De status van
het Hebreeuws als nationale taal was daardoor verzekerd. Toch bleef het een feit,
dat vele academici en politici erover klaagden, dat ze zich toch maar moeilijk konden
uitdrukken in deze taal. Op het gebied van corpusplanning was er dus nog veel werk.
Tijdens het Britse mandaat (1919-1948) kwam het Hebreeuws nog veel meer op de
voorgrond. Zelfs voordat het mandaat uitgeroepen werd, waren de Britten er dankzij
veelvuldig gelobby van overtuigd dat het Hebreeuws de mogelijke taal voor Palestina
was, wat bekrachtigd werd in de ‘Balfour Declaration’ (1917), die van het Hebreeuws,
naast het Arabisch en het Engels, een officiële taal maakte. Om hun eigen financiële
inbreng te minimaliseren, stelden de Britten de joden bovendien in staat om hun
eigen onderwijssysteem te organiseren. Hoewel onder Britse heerschappij het Engels
de eerste officiële taal was, konden de joden en ook de Arabieren zichzelf als aparte
linguïstische groepen organiseren en verder ontwikkelen door middel van aparte
schoolsystemen.

3.3.1.3. De sleutelrol van het onderwijs: hoe het Hebreeuws weer native
speakers kreeg
De vraag hoe de revitalisatie van het Hebreeuws gebeurd is, hoe zijn status als taal
voor dagelijks gebruik verzekerd werd, en hoe de taal door steeds meer mensen
gebruikt werd, is intrigerend. De pioniers die de vroegste vestigingen bevolkten
waren immers Europese joden en dezen spraken Jiddisch. Toch was het net daar dat
de revitalisatie het Hebreeuws het snelst gebeurde. Zowel bij Nahir (1988) als bij
Spolsky en Cooper (1991) vinden we een gedetailleerd overzicht van hoe dit alles
in zijn werk is gegaan.
De rol van het onderwijs hierin was cruciaal: het leren van het Hebreeuws door de
kinderen kreeg een sleutelrol. Omdat de joodse vestiging in Palestina op dat moment
haar streven naar politieke autonomie nog niet in de
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praktijk kon brengen, maar wel reeds over haar taalgebruik kon beslissen, werd aan
de revitalisatie van het Hebreeuws veel belang gehecht. De pioniers zagen de
revitalisatie van het Hebreeuws als een taak die helemaal van henzelf zou kunnen
uitgaan. Het gebruik van de taal in de dagelijkse omgang vormde dus een impliciete
manier om hun nationale aspiraties waar te maken. Het prestige van het Jiddisch was
dan ook erg laag ten opzichte van dat van het Hebreeuws.
De combinatie van positieve en negatieve attitudes ten opzichte van het Hebreeuws
en het Jiddisch zorgde voor een sfeer, waarin de kinderen al snel wisten, welke taal
van hen verwacht werd te spreken en welke niet. Er bestond een situatie, waarin
communiceren in het Hebreeuws een heel sterke uitdrukking van joodse identiteit
werd en dus positief was, maar waarin de taal op communicatief vlak nog niet echt
aan de eisen voldeed. De volgende stap bestond erin dat de kinderen dit linguïstisch
model ook moesten verwerven. Dit gebeurde in de scholen. De leerkrachten zagen
in dat het van cruciaal belang was, reeds zeer snel met het aanleren van het Hebreeuws
in alle vakken te beginnen. Maar opdat dit zou kunnen gebeuren, moesten de
leerlingen natuurlijk al de nodige competentie hebben in de nieuwe taal en daarom
richtten vele scholen voorbereidende kleutertuinen op, die groot succes oogstten. In
1895 werd dan beslist dat het Hebreeuws de instructietaal moest zijn.
De meest complexe stap in de overgang naar het Hebreeuws was dat de kinderen het
Hebreeuws ook buiten de scholen begonnen te gebruiken, zodat ze tegen het bereiken
van de volwassenheid de taal zouden spreken en zo zouden kunnen doorgeven aan
hun kinderen, zodat de cirkel volledig zou zijn. De kinderen begonnen na een tijdje
inderdaad het Hebreeuws ook in andere domeinen dan de school te gebruiken. Ze
realiseerden zich wel dat het gebruik van Jiddisch buiten de school de communicatie
zou vergemakkelijken, maar beseften dat het Hebreeuws een veel krachtigere beloning
zou inhouden, namelijk het feit dat ze op die manier zouden bijdragen tot het
opbouwen van een nationaal gevoel.
Vanaf de periode tussen 1905 en 1915 verwierf een groeiend aantal kinderen het
Hebreeuws als moedertaal. De positieve linguïstische attitudes die hun ouders hadden
verworven ten opzichte van het Hebreeuws waren sterk, en ze kozen dan ook het
Hebreeuws als taal om hun kinderen in op te voeden. Deze kinderen waren bijgevolg
native speakers van de taal en hadden al snel een grotere competentie in het
Hebreeuws dan hun ouders, voor wie de
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nieuwe nationale taal, ondanks alle inspanningen, hun tweede taal bleef. Daarom
verhoogden de volwassenen hun kennis van de taal door met hun kinderen te
converseren. Dit gaf een extra impuls aan de verspreiding van het Hebreeuws.
In 1915 was er een duidelijke Hebreeuwssprekende gemeenschap tot stand gekomen
en het Hebreeuws was dus gerevitaliseerd. Hoewel er nog veel te doen was, zeker
op het gebied van corpusplanning, was de revitalisatie van het Hebreeuws binnen
25 jaar een feit. De status van taal voor dagelijkse communicatie was verzekerd.
Door de invoering van het Hebreeuws als instructietaal in de scholen (statusplanning),
kwamen er progressief meer sprekers bij (verwervingsplanning). De echte uitdaging
voor de verwervingsplanning zou echter pas in de volgende fase komen, wanneer na
de massamigratie een onoverzichtelijk aantal Hebreeuwsonkundigen de pas
gerevitaliseerde taal moesten leren te gebruiken.

3.3.2. Factoren die de taalplanningsinitiatieven stimuleerden
Een opmerkelijk feit is dat al deze taalplanningsactiviteiten zonder al te veel formele
sturing gebeurden. De voorloper van de Academie van de Hebreeuws Taal werd pas
in 1908 opgericht, toen de revitalisatie van het Hebreeuws al in een relatief
vergevorderd stadium was. De Academie zou zich bovendien vooral met
corpusplanning bezighouden. Statusplanning gebeurde veel implicieter.
De nood aan een gemeenschappelijke taal kwam voor het eerst sinds het begin van
de diaspora weer op de voorgrond te staan, omdat joden met verschillende
linguïstische achtergronden op een kleine oppervlakte gingen samenwonen (Gold,
1989). Voorstanders van Jiddisch enerzijds en Hebreeuws anderzijds voerden een
bittere strijd over welke taal deze rol zou vervullen (Pilowsky, 1985). Beide partijen
verdedigden daarbij extreme standpunten, zonder rekening te houden met het feit
dat het joodse volk fundamenteel meertalig was.
Hoewel het Jiddisch nog dagelijks gesproken werd en dus minder modernisering
nodig had, waren er volgens Gold (1989) en Nahir (1988) een aantal factoren, die
de keuze voor het Hebreeuws bijna vanzelfsprekend maakten:
1. De communicatieve factor. Historische voorbeelden van taalheropleving wijzen
erop, dat een heel belangrijke factor in het slagen van zo een
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onderneming, het bestaan van een communicatief vacuüm is, dat de betreffende
taal moet opvullen. Dit was in de zionistische vestiging in Palestina zeker het
geval. Deze factor sluit de keuze voor het Jiddisch niet uit, maar de volgende
twee facetten doen dit wel.
2. De nationaal-politieke factor (cf. ook Spolsky en Cooper, 1991 en Ben-Rafael,
1994). De zionistische ideologie van solidariteit tussen alle joden in hun
hervonden vaderland ging gepaard met een negatie van de diaspora. Omdat het
Jiddisch in verband werd gebracht met de diaspora, kreeg het spreken ervan een
negatieve bijklank. Op die manier werd van het dominante Jiddisch naar het
Hebreeuws overgestapt in de rurale settings van de nieuwe kolonie. Deze factor
zou blijven doorwerken na de onafhankelijkheid, toen veel nieuwe migranten
Hebreeuws moesten leren. Hij ligt duidelijk aan de basis van de hoge
integrationele motivatie die er in Israël steeds aanwezig is geweest om
Hebreeuws te leren.
3. De religieus-educationele factor. Omdat het Hebreeuws de hele diaspora lang
de taal van studie en religie was geweest, was, vooral bij de mannen, een
verregaande passieve kennis van het Hebreeuws aanwezig. Bovendien hadden
velen ook enige ervaring in het spreken van het Hebreeuws, dat immers jarenlang
als lingua franca gefungeerd had.

4. De onafhankelijke staat Israël
4.1. Verandering van de aard van de setting: solidariteit en sociale
differentiatie
In 1948 werd de nieuwe staat Israël uitgeroepen. In 1950 werd de ‘Law of return’
uitgevaardigd, die het elke jood ter wereld mogelijk maakte, terug te keren naar
Israël. Dit zorgde voor een steeds groter wordende etnische differentiatie. Tijdens
de periode van de Yishuv hadden vooral Europese joden zich in Palestina gevestigd.
Nu kwamen er steeds meer joden vanuit het Midden Oosten en Noord-Afrika. De
jonge staat organiseerde allerhande instellingen, die de integratie van de mensen van
verschillende origine vlot moest doen verlopen. Maar de lagere opleidingsgraad en
het gebrek aan financiële middelen van de joden uit het Midden Oosten en
Noord-Afrika zorgde er meteen voor dat de mogelijkheden tot social mobility schaars
waren voor deze groep van mensen (Ben-Porath, 1973).
Ben-Rafael en Sharot (1991) wijzen op het feit dat de asjkenazim (de Europese joden)
veel meer gevormd waren door het zionisme. Ze hadden een
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geseculariseerd idee van wat een staat moest zijn en hun migratie was een ontkenning
van de diaspora. Onder de slogan van ‘mizug galuyot’ (fusie van bannelingen), was
er een onvoorwaardelijke aanvaarding van joodse migranten. De joden afkomstig
uit Noord-Afrika en het Midden-Oosten (de orientals) hadden volgens Heller (1973)
een veel pluralistischere visie van wat dit zou inhouden. Ze hadden verwacht dat ze
in Israël, in tegenstelling tot de gemeenschappen, waarin ze voordien gewoond
hadden, hun traditionele levensvisie zouden kunnen verderzetten. Niets bleek minder
waar te zijn. Van de orientals werd verwacht dat ze zich zouden aanpassen aan de
andere joden. De immigranten uit deze islamitische landen moesten leren te leven
in een industrialiserende maatschappij. De asjkenazim verstonden onder dit vermengen
eigenlijk een verwestersing van de oosterse joden. Dezen werden economische
voordelen beloofd en verwacht werd dan ook dat alle migranten zich zouden aanpassen
aan de setting. Dit zou gebeuren onder leiding van de veteranen (de sabra's), de
vroegere pioniers dus, die een elitaire positie binnen de nieuwe maatschappij begonnen
te bekleden. Het feit dat de orientals een lagere positie bekleedden, werd door de
Europese joden aan een gebrek aan persoonlijke verwezenlijkingen geweten. De
nieuwe omgeving was bijgevolg heel verwarrend, zeker omdat de orientals enerzijds
de hele tijd werden toegesproken in collectivistische en universele bewoordingen
(‘joodse solidariteit’), maar anderzijds geconfronteerd werden met een realiteit van
sociale onverschilligheid (‘asjkenazische superioriteit’).
Maar ondanks al deze verschillen bleef er een grote solidariteit tussen de joden
bestaan. Omdat de nationale ideologie (‘fusie van bannelingen’) alle joden (de
ultra-orthododoxen uitgezonderd) beïnvloed heeft, wordt het deel dat ze wél
gemeenschappelijk hebben, door de Israëli's als primair beschouwd. Het feit dat deze
joden grotendeels een gemeenschappelijke religie hebben, de overeenkomende
bijbelse origine en antieke geschiedenis waarop kan teruggegaan worden, alsook de
vergelijkbare slechte ervaringen tijdens de diaspora, en de verschrikkelijke herinnering
van de Holocaust, doen het solidariteitsgevoel stijgen. Voor de meeste Israëlische
joden komt het joods zijn daarbij vóór alle subetnische verschillen (Ben-Rafael en
Sharot, 1991). Dit staat in tegenstelling tot de gevoelens van de Arabische minderheid
en ook van de ultraorthodoxen. Beiden verwerpen de in Israël heersende normen, en
willen zich dus niet in de maatschappij zoals ze nu is integreren.
Een ander belangrijk element dat de joden samenhoudt, is de vijandigheid die er ten
opzichte van de Arabische minderheid bestaat. Deze context is
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heel belangrijk geweest voor het aanvaarden door vele joden van het feit dat de
subculturele verschillen slechts secundair zijn (Ben-Rafael en Sharot, 1991). De
voortdurende vijandigheid, die er ten opzichte van de Arabieren heerst, heeft
meegeholpen om de joden te verenigen. Indien deze context weggenomen zou worden,
zou de aandacht veel meer op de etnische verschillen tussen de joden komen te liggen,
en dat wil men natuurlijk ten allen koste vermijden (Smooha, 1978).

4.2. Geplande en niet-geplande taalverandering
Het Hebreeuws, dat vandaag in Israël gesproken wordt, is het resultaat van zowel
geplande als niet-geplande verandering. Enerzijds zijn er bewuste pogingen tot
ingrijpen in de status, het corpus en de verwerving van het Hebreeuws geweest. Deze
hebben ervoor gezorgd dat het Hebreeuws reeds voor het ontstaan van de staat Israël
de taal van de administratie en het politieke leven, van het onderwijs en van de
dagelijkse activiteiten, was. Vanaf 1948 maakte het grote aantal nieuw aankomende
immigranten van verschillende linguïstische achtergronden een gerichte
verwervingsplanning noodzakelijk. Opgemerkt dient hierbij te worden dat de factoren
die voordien de taalplanningsactiviteiten in de hand werkten, zoals de
nationaalpolitieke en de religieus-educationele factoren, vooral in het voordeel van
de asjkenazische immigranten vielen. De orientals ondervonden niet dezelfde
voordelen.
Anderzijds zorgen de in Israël aanwezige sociale relaties voor niet-geplande
taalvariatie. Zowel de verschillende minderheidsgroepen als de dominante cultuur
willen door middel van taal hun ‘apartheid’, of juist hun wens om gelijk te zijn,
uitdrukken. Op die manier ontstaan er verschillende stijlen en registers binnen een
taal, die een uitdrukking van identiteit kunnen zijn. Deze non-formele variatie, die
het gevolg van het groeiende aantal native speakers is, wordt wel vaker door
taalplanners verwaarloosd (Gold, 1989).

4.2.1. Taalverwervingsplanning.
4.2.1.1. Snelle verwerving
Toen de nieuwe groepen van immigranten Israël binnenkwamen, was het Hebreeuws
al een gerevitaliseerde taal, die in de belangrijkste domeinen van de maatschappij
gebruikt werd. De status ervan was verzekerd, het statusplanningshoofdstuk
grotendeels achter de rug. De massamigratie die op gang
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kwam maakte van de verwervingsplanning een prioriteit voor de Israëlische overheid.
Om in het dagelijkse leven te functioneren, moesten de nieuwe migranten zo snel
mogelijk een zo hoog mogelijke competentie in de taal verkrijgen. Sinds de jaren
vijftig gebeurt deze taalverwerving door middel van het ‘ulpan-systeem’. De ‘ulpans’
zijn zgn. absorptiecentra, waarin de nieuw aangekomen migranten tijdelijk wonen,
en waar ze door middel van intensieve cursussen Hebreeuws leren. Het systeem is
vooral gericht op het verwerven van mondelinge competentie. Er wordt een volledige
immersie van de nieuwelingen beoogd, waarbij er ook naar gestreefd wordt, het
gevoel van nationalisme bij de migranten aan te moedigen (Ben-Rafael, 1994).
De linguïstische ommezwaai die van de nieuwe immigranten verwacht wordt, is
meestal succesvol verlopen. Het Hebreeuws is duidelijk de belangrijkste taal
geworden, de vroegere diasporatalen zijn gemarginaliseerd. Rond de 4 500 000
inwoners op een totale populatie van ongeveer 5 750 0001, hebben ten minste een
functionele competentie in het Hebreeuws. In het Jiddisch, diasporataal en ooit de
voornaamste concurrent van het Hebreeuws, heeft slechts een half miljoen inwoners
dat soort competentie (Spolsky en Shohamy, 1997). Dat er toch nog een zekere graad
van taalbehoud blijft, moet daarbij niet als etnolinguïstische vitaliteit beschouwd
worden, maar is eerder het gevolg van de heterogene achtergrond van de immigranten
en hun uiteenlopende levensomstandigheden in Israël. Hofman en Fisherman (1972)
benadrukken dat de motieven, die verbonden worden met behoud van de diasporatalen,
zeker niet als ‘some greater good’ beschouwd worden (p. 344). Ze beschouwen Israël
als ‘almost a pre-instance of language maintainance without sentiment.’ (p. 353).

4.2.1.2. Factoren die de verwerving in de hand werken of tegenwerken
Spolsky (1996) bespreekt een aantal factoren, die de snelheid van verwerving mee
bepaalden. Omdat in het op homogeniteit gerichte Israël geen rekening werd gehouden
met de heterogeniteit van haar joodse inwoners, verliep de taalverwerving van de
‘pas aangekomenen’ in heel verschillende richtingen.
Hofman en Fisherman (1972) analyseren twee groepen van elementen, die belangrijk
zijn in taalverandering en in taalbehoud, namelijk de ‘pre-

1

Dit is de geschatte totale bevolkingsomvang in juli 1999, zoals weergegeven op de volgende
website: http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/is.html
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contact’-variabelen en de contextvariabelen. De zogenaamde
‘pre-contact’-variabelen zijn de ervaringen die de sprekers van de vreemde taal
hebben, voordat ze in contact komen met de nieuwe taal. De linguïstische achtergrond
van de migranten is dus erg belangrijk. Talen die meer aanleunen bij het Hebreeuws,
zoals de Semitische, zullen een snelle overgang mogelijk maken. Ook de opleiding
die de migrant vóór zijn vestiging in Israël genoten heeft, heeft een grote invloed.
Interessant in dat verband is, dat er een interactie bestaat tussen het continent waarin
de persoon geboren is en het aantal jaar dat deze een opleiding genoten heeft. Een
langere schoolloopbaan blijkt vaker voor te komen bij Europese joden. Joden uit
Noord-Afrika en het Midden-Oosten zijn hierin duidelijk benadeeld. Een derde factor,
die van belang is bij de variabelen van vóór de migratie, is de voorkennis van het
Hebreeuws. Dit blijkt bij Europese joden traditioneel meer aanwezig te zijn dan bij
niet-Europese, omdat er door de asjkenazim tijdens de diaspora meer aandacht besteed
werd aan formele studie.
De omstandigheden van voor de migratie kunnen echter niet alles verklaren. Ook de
omstandigheden na de migratie, de zogenaamde ‘contextvariabelen’, zijn van belang.
De context van de nieuwe nederzetting, waaronder de demografische, sociale en
economische elementen, die het taalgedrag na de aankomst beïnvloeden, heeft een
grote invloed op het taalgedrag van de migranten. De inwerking van de omgeving
bepaalt immers mee, of de migranten de nieuwe taal al dan niet zullen leren. Hoe
meer men aan de taal blootgesteld wordt, hetzij door onderwijs, hetzij door
tewerkstelling, des te sneller zal naar het Hebreeuws overgestapt worden. Het volgen
van een intensieve ‘ulpan-cursus’, vergemakkelijkt bijvoorbeeld een snelle overgang.
Dit systeem blijkt echter vooral geschikt te zijn voor jonge en geschoolde migranten,
en het brengt dus niet voor iedereen gelijke kansen. Oudere en niet-geschoolde
migranten vallen bijgevolg meteen uit de boot, en hebben niet dezelfde kansen om
tot een goede kennis van het Hebreeuws te komen. Daarenboven moet er een grote
motivatie bestaan, die in Israël echter ruimschoots in de hand gewerkt werd door de
dominante ideologie gericht op eentaligheid, die de attitudes ten opzichte van het
Hebreeuws sterker maakte (Spolsky, 1996).
Meer en meer zijn instrumentele in plaats van emotionele waarden van belang
geworden in de motivatie om Hebreeuws te leren. De grote mogelijkheden inzake
social mobility die er voor de nieuwe migranten bestaan, indien ze het Hebreeuws
goed kennen, zijn van niet te onderschatten belang. Omdat er een steeds groter aantal
native speakers zijn, die het Hebreeuws
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zeer goed beheersen, moet men een goede communicatieve competentie in de taal
hebben, om de sociale ladder te kunnen opklimmen (cf. Hofman, 1985).
De taalverwervingsplanning die opgezet werd na de oprichting van de staat Israël in
1948 is een relatief succes geweest. Deze taalplanning, gericht op de nieuw
aankomende joden, heeft het aantal sprekers van het Hebreeuws opmerkelijk kunnen
verhogen. De taal wordt door de verschillende joodse subetnische groepen aanvaard
(de ultraorthodoxe uitgezonderd) en door de meesten gesproken. Omdat de
taalplanners echter te weinig rekening hebben gehouden met interveniërende
variabelen in de taalverwerving, is er een heel verschillende competentie aanwezig.
De taalverwervingsplanning is veel beter afgestemd geweest op joden van Europese
afkomst. Joden afkomstig uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika scoren slechter
dan joden van Europese afkomst. Dit samenvallen van etnische en linguïstische
grenzen plaatst de verwervingsplanningsacties in een ander, negatiever daglicht. Het
is natuurlijk de vraag of een andere oplossing mogelijk geweest zou zijn en of niet,
in de bestaande situatie, de best mogelijke resultaten zijn behaald.

4.2.1.3. Minderheidsgroepen die buiten de doelgroepen van de taalplanning
vallen
Verder moet erop gewezen worden dat er minderheidsgroepen bestaan die buiten de
eenheidspolitiek van de overheid vallen, namelijk de ultraorthodoxe joden en de
Arabische minderheid in Israël. Het taalgedrag van deze beide groepen wordt
gekenmerkt door taalbehoud.
De ultraorthodoxen hebben zich nooit met de zionistische beweging willen
identificeren. Ze zien het als verregaande heiligschennis dat de zionisten niet gewacht
hebben op de komst van de Messias om terug te keren naar het heilige land en dat
de Israëli's het Hebreeuws, de Heilige Taal, gevulgariseerd hebben door ze dagelijks
te gebruiken. Voor de dominante cultuur is deze zelf-segregatie van de ultraorthodoxen
een probleem. Aan de ene kant is het de aspiratie om van Israël een verenigde natie
van alle joden te maken, maar aan de andere kant staat de ultraorthodoxe gemeenschap
voor alles waartegen het zionisme gekant is.
De in Israël wonende Arabische minderheid heeft evenmin de ambitie om zich in de
omringende maatschappij te integreren. Ze zijn zich bewust van
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hun onrechtvaardige behandeling in de maatschappij en vertonen een hoge
etnolinguïstische vitaliteit. Ze gebruiken het Arabisch en leren enkel Hebreeuws uit
instrumentele overwegingen (Kraemer et al. 1994).
Omdat de Europese joden de macht in handen hebben, kunnen zij de taalpolitiek zo
regelen, dat de Arabische minderheid nooit werkelijk een bedreiging vormt. De
mogelijke macht van deze taalgroep wordt dan ook geneutraliseerd en het Arabisch
heeft, hoewel het ook een officiële status heeft, een ondergeschikte positie in Israël.
Door de negatieve attitudes die heersen, en die door de overheid ondersteund worden,
loopt niemand er echt warm voor om het Arabisch werkelijk te beheersen.

4.2.2. De linguïstische weerspiegeling van de maatschappelijke
heterogeniteit
Gold (1989) benadrukt, zoals al gezegd, het feit dat taalplanners vaak de non-formele
variëteiten van een taal verwaarlozen. Ook in Israël is dit het geval geweest. Het zijn
bijgevolg de sprekers zelf die nieuwe stijlen en variëteiten ontwikkelen, omdat de
norm de subetnische verschillen niet kan uitdrukken. Dit is een gevolg van het feit
dat het Hebreeuws steeds meer native speakers telt. De taal wordt op een natuurlijke
manier gebruikt en vormt op die manier een weerspiegeling van de maatschappelijke
heterogeniteit en de heersende power-relaties.

4.2.2.1. Power en solidarity en het ‘speech-accommodation model’
Volgens Giles (1979) zijn er vier verschillende ‘strategieën’, die groepen kunnen
gebruiken, om zich, door middel van hun taalgebruik, van elkaar te distantiëren of
naar elkaar toe te bewegen:
1. Opwaartse convergentie. Dit houdt in, dat sprekers van een minderheidstaal
of -variëteit, hun eigen ‘speech markers’ proberen weg te werken en hun
taalgebruik aanpassen aan dat van de dominante groep. Dit zal gebeuren bij
groepen, die als doel hebben, op te klimmen tot de dominante groep. Deze
groepen vertonen bijgevolg geen hoge etnolinguïstische vitaliteit.
2. Neerwaartse convergentie. Dit houdt in, dat sprekers van de taal, die een hoog
prestige geniet (vaak de officiële taal), zich in hun taalgebruik aanpassen aan
dat van sprekers van minderheidstalen, die dus minder aanzien hebben.
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3. Opwaartse divergentie. Dit houdt de accentuering van de ‘speech markers’
door de dominante groep in, wat kan gezien worden als de accentuering van
hun ‘power’. Dit gebeurt sneller, wanneer de dominante groep inziet, dat de
linguïstische grenzen, die hen van de rest afbakenen, verzwakken. Bovendien
zal de dominante groep sneller tot zulke strategieën overgaan, wanneer hij ziet
dat de inferieure groepen zich van de cognitieve alternatieven van hun situatie
bewust zijn en hun taalgebruik aanpassen.
4. Neerwaartse divergentie. Dit houdt een accentuering van de etnische ‘speech
markers’ van de inferieure groep in. Dit zal gebeuren bij groepen, die zich
bewust zijn van de onrechtvaardigheid van de situatie en die een hoge
etnolinguïstische vitaliteit vertonen.

Deze verschillende ‘aanpassingsmogelijkheden’ spelen een belangrijke rol bij de
analyse van de Israëlische situatie. Ik zal dit, aan de hand van het gebruik van
verschillende stijlen en registers in het Hebreeuws, proberen te verklaren.

4.2.2.2. Stijlen en registers
a) ‘Dugri-speech’
Een voorbeeld van een ontwikkeling die grote vraagtekens stelt bij de herwonnen
eenheid en solidariteit van het joodse volk is het verschijnsel van de ‘dugri-speech’,
de taal van de sabra's, de pioniers. Toen deze laatsten zagen dat de nieuwe migranten
zeer vlug Hebreeuws leerden, voelden ze zich dus in hun dominante status op dat
punt bedreigd. De sabra's, die het Hebreeuws als moedertaal verworven hadden,
gingen zich dan ook al snel ‘upward divergent’ gedragen. Omdat ze over een veel
hogere competentie in het Modern Hebreeuws beschikten, konden ze de taal op zo'n
manier manipuleren, dat ze toch nog als distincte eenheid konden blijven bestaan.
Ze gebruikten in hun taal bovendien neerbuigende termen voor mensen die niet, net
als zij, in Israël geboren waren (Katriel, 1986).
De sabra's wilden zich linguïstisch afscheiden van de nieuwe migranten, die nog
teveel kenmerken van de diaspora droegen. ‘Dugri speech’ werd de taal van een
elitaire groep. Het belangrijkste kenmerk ervan was de directheid van de uitingen.
Ze wilden daarmee volgens Katriel (1986) opkomen tegen de taal, die de joden in
de diaspora gebruikt hadden, en die verregaand gekenmerkt was geweest door
passiviteit, een verdedigende en beperkte stijl. Bovendien wilden ze door middel van
hun directe, op handelen gerichte
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taal, opkomen tegen de filosofische discussies, die joden in de diaspora, onder invloed
van de talmoedische traditie, voerden:
‘This New Jew, by contrast, was to prefer clear-cut deeds to mere words, clarity of
purpose coupled with simplicity and a nonmanipulative openness of expression,
rather than a debilitating sensitivity to the complexity of issues and to external
pressures.’ (Katriel, 1986, p. 18)
De sabra's hadden zo'n grote invloed op de nieuw binnenkomende migranten, dat
deze meteen probeerden zich naar hun voorbeeld om te vormen. De nieuwe migranten
gedroegen zich dus opwaarts convergent. Dat was ook wat verwacht werd. Katriel
(1986) legt in de woorden van Ben-Rafael de heersende attitude uit: ‘If you can't
speak like us, then shut up.’ (p. 20)
Hoewel het belang van deze ‘dugri-speech’ in de laatste jaren duidelijk verminderd
is door het feit dat er steeds meer native speakers in Israël zijn, is hun cultuur nog
steeds van groot belang.
b) De verschuiving van de uitspraaknorm
De dominante groep heeft, door middel van haar politieke ‘power’, de asjkenazische
uitspraak als de Israëlische norm over het taallandschap verspreid, hoewel de officiële
uitspraaknorm de oriëntaalse is. Omdat de asjkenazische uitspraak meer aanzien
geniet, verdoezelen sommige Noord-Afrikaanse en Midden-Oosterse joden hun
uitspraak. Ze gedragen zich in dit opzicht dus opwaarts convergent, wat merkwaardig
is, omdat hun uitspraak eigenlijk de norm is. Gold (1989) maakt daarbij melding van
het feit, dat het hem al vaak overkomen is, dat mensen, waarvan hij op basis van hun
uitspraak dacht dat ze asjkenazim waren, in feite van niet-Europese oorsprong waren.
Ook Cooper (1985) houdt zich met dit verschijnsel bezig. Hij wijst op enkele studies
die uitgevoerd zijn bij Israëlische studenten. Ze werden geconfronteerd met opnames
van de oriëntaalse uitspraak enerzijds en de algemene uitspraak anderzijds. Zowel
jongeren van asjkenazische als van oriëntaalse afkomst, hadden de voorkeur voor
de niet-oriëntaalse uitspraak. Opvallend was, dat de kinderen van oriëntaalse afkomst,
de oriëntaalse uitspraak negatiever evalueerden dan hun andere klasgenoten. Dit
beantwoordt aan het negatieve zelfbeeld dat deze mensen hebben.
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c) ‘Geëlaboreerde’ en ‘niet-geëlaboreerde’ taal
Door hun bevoordeelde economische status kunnen de meeste asjkenazim langer
onderwijs genieten dan de orientals. Daarom hebben ze meestal een hogere
competentie in het Hebreeuws. Voor hen is het dan ook makkelijker om de formele
variëteiten van het Hebreeuws te verwerven, terwijl dit voor vele orientals vaak
onmogelijk is.
Het onderscheid in mogelijkheden is ook de reden, waarom de niet-asjkenazim zich
af en toe van een ander soort Hebreeuws bedienen. Omdat ze niet zo lang onderwijs
genieten en omdat het ‘ulpan-systeem’ voor hen niet geschikt is, gebruiken de
niet-asjkenazim niet altijd Hebreeuws, maar hun diasporataal. Indien ze wel
Hebreeuws gebruiken, is dit vaak een soort sub-Hebreeuws. Het sub-Hebreeuws
gebruikt dezelfde woorden als het gewone Hebreeuws, maar zowel de syntactische
organisatie als het lexicon zijn niet zo uitgebreid. Wanneer een conversatie zich dus
buiten de gelimiteerde woordenschat begeeft, zal ze moeten stopgezet worden. Maar
dit is geen teken van het hervinden van de eigen etniciteit, het is gewoon een gevolg
van de beperkte mogelijkheden van deze mensen. Ouders spreken hun kinderen soms
in dit sub-Hebreeuws aan, om de jongeren op die manier aan te moedigen, om zich
ook in het Hebreeuws uit te drukken. Indien deze mensen een tendens tot taalbehoud
zouden vertonen, zouden ze hun kinderen niet aanmoedigen om zich in een andere
taal uit te drukken (Ben-Rafael, 1994, Gold, 1989).
Bovendien zijn er bewijzen dat deze situatie van voorbijgaande aard is. Een studie
van Cais (1983) toont aan, dat de oriëntaalse kinderen in hun mogelijkheden om zich
in de formele variëteiten uit te drukken, niet wezenlijk verschillen van asjkenazische
kinderen. Dit zou er erop kunnen wijzen, dat de distincties tussen de taal van de
orientals en die van de asjkenazim, aan belang ingeboet hebben.

5. Besluit
De vraag of de revitalisatie van het Hebreeuws het joodse volk in Israël werkelijk
verenigd heeft kan niet eenduidig beantwoord worden.
Ten gevolge van de zeer specifieke geschiedenis van het joodse volk, is er een
voortdurende interactie waar te nemen tussen voor alle joden gemeenschap-
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pelijke kenmerken enerzijds en de onderscheidende kenmerken anderzijds. De eerste
zorgen ervoor dat het joodse volk een geheel blijft, de tweede hebben tot gevolg dat
er, ondanks de nationale ideologie van ‘mizug galuyot’ (fusie van de bannelingen),
een grote heterogeniteit bestaat. Omdat Israël een land is dat op zionistische premissen
gebouwd is, en omdat het zionisme een Europese ideologie is, is dit land in de eerste
plaats een thuishaven voor Europese joden (asjkenazim). Dit heeft met zich
meegebracht dat deze joden zich sneller en doeltreffender hebben kunnen aanpassen
en betere posities bekleden dan niet-Europese joden. De asjkenazim hebben een
dominante positie en het is op dat punt dat de heterogeniteit ook ongelijkheid wordt.
De pioniers die zich eind negentiende eeuw in Palestina gingen vestigen waren vooral
Europese joden. Zij begonnen met de revitalisatie van het Hebreeuws.
Taalplanningsactiviteiten die zich grotendeels richtten op de uitbreiding van de
functies van het Hebreeuws in de Yishuv (statusplanning) en die vooral steunden op
de opleiding van een generatie Hebreeuwskundigen via onderwijs waren zeer
succesvol. Rond 1920 werden de eerste native speakers van het Hebreeuws geboren.
Bovendien werd er ijverig aan corpusplanning gedaan.
Toen in 1948 de nieuwe staat Israël uitgeroepen werd, was het Hebreeuws al de
belangrijkste taal in alle domeinen van de Israëlische maatschappij. Een grote stroom
immigranten kwam op gang. Nog nooit was verwervingsplanning zo belangrijk
geweest. Deze nieuwe immigranten moesten immers zo snel mogelijk de taal leren
die de joodse solidariteit symboliseerde. Via het ‘ulpan-systeem’ werd getracht dit
te bereiken. Hoewel deze verwervingsplanning niet onsuccesvol gebleken is - het
overgrote deel van de Israëlische bevolking heeft ten minste een functionele
competentie in het Hebreeuws - hebben een aantal interveniërende variabelen ervoor
gezorgd dat ook deze planningsactiviteiten in het voordeel van de asjkenazim geweest
zijn. Deze laatsten hebben doorgaans een betere competentie in het Hebreeuws omdat
het ‘ulpan-systeem’ vooral gericht was op mensen die een zekere graad van formele
opleiding genoten hadden. Dit was voor de asjkenazim veel vaker het geval dan voor
de orientals. Dit heeft de rol van het Hebreeuws als uitdrukking van joodse solidariteit
beperkt, terwijl dit toch het expliciete doel van de taalplanningsactiviteiten was.
Ondertussen zijn verwervingsplanningsactiviteiten minder nodig. Het huidige
Hebreeuws wordt, door de aanwezigheid van een groeiend aantal native speakers
echter met een ander soort problemen geconfronteerd: meer
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en meer wordt het, zoals elke levende taal overigens, beïnvloed door de heersende
power-relaties in het land. Hoewel iedereen dezelfde taal spreekt, geven de
verschillende stijlen en registers binnen het Hebreeuws heel duidelijk aan wie tot
welke groep behoort. In deze context is een bepaald soort Hebreeuws het sociolect
van een bepaalde groep van mensen geworden. Het verkrijgen van een
gemeenschappelijke taal heeft ook de mogelijkheid geopend om via die taal onderlinge
verschillen uit te drukken. De aanvankelijke rol van ‘uitdrukkingsmiddel van de
joodse solidariteit’ is uiteraard verloren gegaan van zodra de linguïstische situatie
in Israël ‘normaler’ geworden is, d.w.z. dat talen en variëteiten zijn gaan functioneren
zoals in de meeste andere landen.
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Teksteditie Vlaanderen 2000
Verslagen van de lezingen en toespraken gehouden op de Studiedag
‘Teksteditie Vlaanderen 2000’ (7 april 2000) Red. Marcel de smedt
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Inleiding
Marcel de Smedt, Katholieke Universiteit Leuven
Dames en heren,
In haar beleidsnota van 1996 heeft de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taalen Letterkunde de teksteditie als een van haar prioritaire doelstellingen vooropgesteld.
Concreet werd afgesproken dat vanaf januari 1998 tot december 2003 gedurende zes
jaren projecten in dit vlak zouden worden uitgevoerd.
Het is natuurlijk niet zo dat de Academie pas in het midden van de jaren negentig
aandacht zou hebben gekregen voor teksteditie als dusdanig. In haar reeksen
verschenen vroeger heel wat uitgaven van literaire teksten en van briefwisseling.
Nieuw was dat de Academie het engagement op zich nam haar inspanningen
gedurende zes jaren vrijwel uitsluitend te richten op de editie van teksten, en daartoe
ook bereid was een substantieel gedeelte van de schaarse middelen door de overheid
ter beschikking gesteld, aan de wedde van een onderzoeker te besteden.
Het academieproject ‘teksteditie’ is natuurlijk niet zomaar uit de lucht komen vallen.
Sedert het eind van de jaren tachtig is in Vlaanderen teksteditie het onderwerp geweest
van enkele colloquia (o.a. in Leuven, Gent en Antwerpen), en in 1993 werd de
Interuniversitaire Werkgroep Genese opgericht. Hiermee werd een structuur in het
leven geroepen waarin al wie zich in Vlaanderen met edities bezighoudt kan
participeren. Bovendien konden vanuit Genese eveneens contacten met de grotere
buitenlandse instituten (o.a. het Constantijn Huygens Instituut) worden gelegd.
Dat het editieproject de eerste prioriteit van de KANTL werd is vooral te danken aan
het enthousiasme en dynamisme van Georges De Schutter, die in augustus 1997
aantrad als Vast Secretaris. Dat het Streuvelsproject als eerste kon worden uitgevoerd
is dan weer grotendeels het resultaat van de overredingskracht van Marcel Janssens,
die het ontwerp van een nieuwsoortig editieproject dat ik hem destijds voorlegde,
met name een elektronische editie gecombineerd met een boekuitgave van De
teleurgang van den Waterhoek van Stijn Streuvels, met verve heeft verdedigd.
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De studiedag van vandaag, met als sluitstuk de presentatie van de elektronische
Streuvelseditie, is in feite het derde luik van een triptiek.
Het eerste luik was de Staten-Generaal van 17 februari 1998, georganiseerd door de
Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, in samenwerking
met de Interuniversitaire Werkgroep Genese. Onder de titel ‘De toekomst van ons
literair verleden’ werd zowel de problematiek van de archivering als van de eigenlijke
teksteditie besproken. De sprekers maakten er de balans op van wat er tot dusver aan
theorievorming en aan praktische verwezenlijkingen op het terrein van de teksteditie
was gebeurd; de rol van de archieven werd er besproken, er was o.a. een
vertegenwoordiging van de uitgeverswereld en de Vast Secretaris van de KANTL
plaatste de beslissing van de Academie om van de teksteditie de eerste prioriteit te
maken in z'n context. De directeur van het Constantijn Huygens Instituut, die we
hier ook vandaag als spreker mogen begroeten, sprak over de Nederlandse ervaringen
en verwezenlijkingen. Mij is vooral bijgebleven dat hij in zijn inleiding van toen
wees op de vanzelfsprekende subsidies die voor monumentenzorg ter beschikking
zijn, althans voor restauratie van gebouwen, schilderijen, enz. ‘Echter, wanneer het
gaat om onze literatuur, laten merkwaardig genoeg de overheden het dikwijls afweten,
alsof ons literair erfgoed géen geld, géen zorg en géen trots behoeven’ (p.29). Dat
neemt niet weg dat spreker enkele ogenblikken later meedeelde dat de
totaal-financiering van het Constantijn Huygens Instituut voor 1998 ‘ruim 2.4 miljoen
gulden’ was; de KANTL kreeg dat jaar ook 2.8 miljoen... franken.
Het tweede luik van de triptiek was de studiedag die op 24 maart 1999 plaatsvond
in de Academie in Gent onder de titel ‘Klassieken op de markt’. Sprekers uit de
academische wereld, uit de wereld van uitgeverij, boekhandel, openbare bibliotheek
en onderwijs belichtten de al dan niet aanwezigheid van de klassieken van onze
letterkunde in het marktaanbod. Vanuit Nederland kon E.K. Grootes wijzen op de
voortreffelijke DELTA-reeks, die reeds enkele fraaie, wetenschappelijk verantwoorde
uitgaven van klassieken uit onze literatuur (o.a. de Camera Obscura) kan voorleggen.
En ook Manteau kon met een zekere trots wijzen op de reeks Klassieken uit
Vlaanderen.
Vandaag dan hebben we onze derde studiedag, het sluitstuk van het drieluik, maar
geenszins het einde van de editoriale bedrijvigheid van de Academie. Vandaag willen
we een tussentijdse balans opmaken: wat is er de afgelopen paar jaren aan edities
van Vlaamse literatuur in ruime zin in en buiten de Academie tot stand gebracht?
Rechtstreekse aanleiding voor deze studiedag is
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de presentatie van de elektronische Streuvels-editie, waarmee de Academie resoluut
de weg inslaat naar de incorporatie van de meest geavanceerde technologie in het
literatuuronderzoek, in casu in het editiewezen. Maar het is tevens een goede
gelegenheid uitvoerders van recente editieprojecten aan het woord te laten. We zijn
erover verheugd dat al de aangezochte sprekers spontaan bereid waren op onze
uitnodiging in te gaan. Aan diversiteit zal het vandaag niet ontbreken: de voorgestelde
uitgaveprojecten gaan van werk van de 17de-eeuwse auteur Erycius Puteanus tot
Jezebel van Louis Paul Boon, van dagboeken van Virginie Loveling tot cursiefjes
in dialect in de Brieven van Pierken, van uitgaven in boekvorm tot het elektronisch
geweld van hyperedities. En we hebben ook een directeur en een voorzitter in ons
midden. Collega van Vliet, directeur van het Constantijn Huygens Instituut, zal ons
vanmiddag allicht weer heel jaloers maken met het overzicht van de Nederlandse
editieprojecten, en de middelen die zijn instituut daarvoor ter beschikking staan.
Maar we hebben ook de voorzitter van de werkgroep Genese bij ons, collega Lernout,
die erin slaagt de editie- en archiveringsproblematiek op tijd en stond in de pers te
brengen, en aldus een wat ruimere belangstelling teweeg te brengen voor wat ons
allen nauw aan het hart ligt. Ik geef hem graag het woord.
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‘Voor dit boek is het de moeite waard zich in gevaar te stellen’: het
soms moeizame maar zekere tot stand komen van de teksteditie van
Virginie Lovelings oorlogsdagboek (1914-1918)
Sylvia van Peteghem, Universiteitsbibliotheek Gent
Ik hoop dat u niet van mij verwacht dat ik een biografisch portret van Virginie
Loveling zal schetsen. Dan had ik hier trouwens niet moeten staan, maar wel Ludo
Stynen die in 1997 bij Lannoo Rosalie en Virginie: Leven en werk van de gezusters
Loveling uitgaf.
Ik zal het wel hebben over Virginie Lovelings oorlogsdagboek (1914-1918) en
preciezer nog: over de editie van dit dagboek.
Het idee voor de uitgave kwam in de eerste plaats van Antonin Van Elslander. Wie
hem niet heeft gekend: hij was de zeer minzame docent Nederlandse literatuur aan
de Gentse universiteit, die decennialang studenten onderhield over zijn literaire idolen
uit de negentiende eeuw. Loveling was één van zijn grootste favorieten. Ik moet
daarbij eerlijk bekennen dat hij zo overtuigend over haar vertelde, dat we als studenten
stiekem dachten dat Loveling ergens één of ander liefje van hem was. Nog maar heel
kort geleden heb ik mij gerealiseerd dat het niet eens kon: Loveling overleed in 1923,
Van Elslander werd geboren in 1921. Helaas is hij vorige zomer (1999) overleden,
een half jaar te vroeg om de geboorte van deze uitgave mee te maken.
Dat Van Elslander dit dagboek niet uitgegeven heeft, had enkel te maken met gebrek
aan tijd. Tijd voor het intikken van de duizend velletjes dagboek. Niet alleen Van
Elslander dacht aan deze uitgave. Ludo Stynen kon Lannoo ‘enthousiasmeren’ en
ook Diane de Keyzer die ons heel boeiende portretten gaf in haar Madame est servie
en de Keuken van meiden en meesters: klasseverschillen aan tafel 1900-1960, wist
Uitgeverij Van Halewyck te overhalen. Telkens weer werd deze uitgave
tegengehouden door dat ene bijna onoverkomelijke probleem: het ontcijferen en
intikken van het manuscript.
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Van Elslander hoopte dat ik dit vanuit mijn aanstelling als wetenschappelijk
bibliothecaris in de Gentse Universiteitsbibliotheek zou kunnen doen, maar niets
bleek minder waar. Binnen mijn eigen universiteit veranderde dit statuut grondig en
wijzigde de opdracht in een zo goed als zuiver administratieve, logistieke manager-job.
Tijd voor de inhoudelijke ontsluiting van het eigen erfgoed is er dus nauwelijks.
Een gunstige, zelfs zéér gunstige wind, zette net op dat ogenblik Georges De Schutter
op de stoel van Vast Secretaris van de Academie in Gent. Ik maakte voor het eerst
kennis met hem ergens in de loop van 1998 in dat prachtige gebouw aan de
Koningstraat in Gent. Ik was daar in opdracht van Antonin Van Elslander en mijn
vraag was eenvoudig maar delicaat: ‘of de Academie interesse had om het
oorlogsdagboek van Virginie Loveling uit te geven.’ Met andere woorden: ‘of de
academie geld had om dat te doen.’ Het antwoord van Georges De Schutter was heel
kort: ‘Overtuig me!’ Ik had eerlijk gezegd al gemakkelijker opdrachten gekregen.
Toch probeer ik hier nog even te herhalen waarom ik hem probeerde te overtuigen
van het waarom van deze teksteditie.
In feite zijn er vier facetten, namelijk: de geschiedkundige, de sociologische, de
literaire en de autobiografische waarde van het document.
Eerst en vooral is het manuscript van het dagboek uniek en erg kwetsbaar. Het moet
beschermd worden want het kan zoek raken, en eerlijkheidshalve: waarschijnlijk is
er zelfs een stukje van het dagboek verdwenen. Zo herinnert Ludo Stynen zich het
begin van het dagboek van Loveling ooit gezien te hebben in de bewuste archiefdoos
in de handschriftenafdeling van de universiteitsbibliotheek. Helaas, die blaadjes zijn
(voorlopig?) niet meer terug te vinden. Maar het zou ook waterschade kunnen oplopen,
verbranden, verpulveren... het bewaren van een getrouwe kopie is dus zeker
aangewezen. Waarmee ik natuurlijk ook niet wil zeggen dat elk uniek manuscript
moet uitgegeven worden. Daarvoor is er een meerwaarde nodig. En die meerwaarde
zit onder andere in de geschiedkundige en sociologische waarde.
Loveling had het namelijk volgehouden om de hele oorlog lang haar bedenkingen
neer te pennen op kleine blaadjes die ze angstig verborgen hield, want het ging hier
over een verboden document waarvoor ze kon gedeporteerd en zelfs terechtgesteld
worden. Ze verborg de blaadjes her en der in
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haar huis in de Marnixstraat - vlakbij het St.-Pietersstation - in Gent en naaide kleine
katernen samen met naald en zwarte draad. Ze voorzag de stukjes tekst van
trefwoorden waardoor het makkelijker werd om bepaalde passages terug te kunnen
vinden. De vrij goed volgehouden datering die ze overal op aanbracht hield het geheel
overzichtelijk.
In dat dagboek beschrijft Loveling de dagdagelijkse dingen met een zeer filmisch
oog. (Vandaag zou ze wellicht human interest documentaires maken voor Canvas).
In zijn inleiding op Sophie, net heruitgegeven door Het Liberaal Archief in Gent,
haalt Daniël Vanacker aan dat Loveling er even over nadacht om als journaliste te
gaan werken, maar het dan liet afweten omdat het te veel tijd zou in beslag nemen.
Ze beschrijft de dagdagelijkse dingen zodat je zicht krijgt op de toen gangbare
gedragscodes, op de sociale verhoudingen, op wat er al dan niet te koop en te eten
was. Je ziet hoe sociale grenzen vervagen en je merkt dat dit Loveling niet helemaal
gelukkig maakt. Erg apart is het feit dat alles beschreven wordt vanuit een
vrouwenstandpunt. Je krijgt daardoor die nadruk op details die je anders zelden
neergeschreven vindt. Geen verslagen over troepenbewegingen, overwinningen of
nederlagen. Wel een raak portret van de samenleving.
Loveling is zelf van Duitse afkomst, is een bekende schrijfster en krijgt vaak ongewild
bezoek van bewonderende Duitsers die haar willen ontmoeten. Je voelt dat ze gevleid
is en toch ook een beetje bang omdat dit wel kan geïnterpreteerd worden als
meeheulen met de vijand. Het hele dagboek door keurt ze opvallend de inval en de
collaboratie af.
Ook al voel je een zeer angstige ondertoon, toch is ze blij, fier zelfs dat ze dit allemaal
nog van zo dichtbij, ja zelfs vanop de eerste rij mag meemaken.
Haar dagboek is niet enkel een journalistiek ooggetuigenverslag, maar is vermengd
met twee andere belangrijke elementen: haar literair talent en de voor
literatuurhistorici interessante autobiografische gegevens.
In zijn biografie van de gezusters schrijft Ludo Stynen:
Tot de Eerste Wereldoorlog waren ze goed vertegenwoordigd in schoolbloemlezingen.
Ze werden uit het hoofd geleerd, zodat ze gingen behoren tot het algemeen bekende
culturele erfgoed. In zijn in-memoriam-artikel in 1923 kon Van de Woestijne nog
noteren dat de gedichten van de Lovelings de volle liefde van gans een volk waardig
[...] zijn, maar sedertdien (schrijft Stynen) verdwenen ze
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geleidelijk uit de bloemlezingen, uit de verplichte leerstof en dus ook uit het collectieve
geheugen. (p. 63)
Ludo Stynen schreef dit in 1997; vandaag, drie jaar later, staat Loveling verrassend
genoeg wel in de actuele belangstelling. Onlangs werd haar Revolverschot opnieuw
uitgegeven. Eind 1999 lag zowel Sophie als dit eerder onuitgegeven Oorlogsdagboek
persklaar. En dat is wellicht niet enkel mij ontgaan. In Metro: de vrijetijdsgids van
De Morgen vind ik op datum van 30 maart 2000 de rubriek: Word cultuurkenner in
52 weken (jaargang 2, week 20) een rubriek die zich als volgt profileert:
Bent U de ‘klassieken’ uit film, letteren en architectuur vergeten. Wedden dat u na
een jaar opnieuw kan meepraten?
Daarin drie bijdragen: over Il Teatro del Mondo van Aldo Rossi, over Un chien
Andalou van Luis Buñuel en jawel, over Een revolverschot van Virginie Loveling.
Ik haal daaruit een klein stukje:
In haar laatste levensjaren kon Virginie Loveling zich vleien met de gedachte dat ze
het virus van de letterkunde had doorgegeven aan ‘haar neef Cyriel Buysse’ staat
er zeer ten onrechte in het Verhaal van de Nederlandse Literatuur. De waarheid is
dat Virginie Loveling op haar 69ste Een revolverschot schreef, een ijzige, strak
gecomponeerde, psychologische roman die kan wedijveren met het beste van haar
neef. In sfeerschepping en psychologisch doorzicht overtrof ze het zelfs soms al te
schetsmatige naturalisme van Buysse. (Jeroen de Preter in De Morgen: Metro 30
maart 2000)
Ik citeerde hier Jeroen de Preter en herhaal voor alle zekerheid nog even de datum
van de krant waarin dit stukje staat: 30 maart 2000. Betekent dit dat ze toch niet
helemaal uit het collectieve geheugen verdwenen is?
Waarom dit dagboek dan niet eerder werd uitgegeven? Meteen na de oorlog was de
interesse voor een ooggetuigenverslag wellicht niet zo groot als nu, bijna een eeuw
verder! Iedereen had het net zelf beleefd en wou er ook niet meteen aan herinnerd
worden.
Maurits Basse, één van de biografen van Loveling kreeg wel de vraag (van Loveling
zelf) om het dagboek uit te geven maar het was absoluut geen sinecure om in al die
blaadjes een duidelijke lijn te krijgen, ik kan me dus ook best indenken dat Basse er
geen beginnen aan zag. Fragmenten eruit
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publiceren wel en dat is ook gebeurd trouwens. Basse, en dat weten we door zijn
aantekeningen, wou hier en daar ook censureren in de tekst, vaak als het om de Gentse
universiteit gaat.
Als laatste belangrijk element om deze uitgave te verdedigen, wijs ik op het belang
van de autobiografische gegevens voor de Loveling-fanaten. Loveling hield er niet
van dat er over haar geschreven werd, ze werd liever geen publiek bezit. En toch
geeft ze in dit dagboek veel vrij over zichzelf, over haar denken, over haar doen en
laten.
Let wel, het was haar diep uitgesproken wens dat dit dagboek zou gepubliceerd
worden en dat herhaalt ze ook diverse keren. Ze toont zich dan ook wel enkel van
de kant die volgens haar mag gezien worden. Het portret dat ze van zichzelf schildert
past precies in de sociale context van haar tijd en haar stand. En toch: het portret dat
wij er na twee zomers van overhielden was dat van een beetje een bazige, vaak
irritante maar toch wel zeer kranige dame. Maar om te begrijpen waarom ze ons
soms mateloos irriteerde moet je in het dagboek maar even de passages lezen over
haar paraplu die stuk gaat in Duitsland en over de bezoeken van een tijdelijk bij haar
ingekwartierde Duitse ambulancier en je weet wel wat ik bedoel.
Het dagboek toont haar vervelende kleine kanten, maar het is ook eerlijk als ze even
gaat twijfelen. Ze was erg zeker van haar eigen opmerkingsgave, erg zeker van haar
beter weten. Maar in de laatste paragraaf van het dagboek gaat die zekerheid
wankelen. Ze heeft het over de ontdekking van een massagraf in het Citadelpark
waarin:
niet min dan vijf en negentig opgesloten lijken van soldaten in ver gevorderden staat
van ontbinding gevonden (werden).
Men verliest zich in gissingen, aangaande het geval: zijn ze een natuurlijken dood
gestorven, aldaar gebracht in afwachting der begraving, zijn ze in de ontreddering
des aftochts vergeten of opzettelijk achtergelaten? Waren het muiters, welke weigerden
naar het front te vertrekken aldaar doodgeschoten, of zijn ze verhongerd, in hun
afgezonderde spelonken, waaruit geen klacht tot de levenden opklimmen kon?
Einde.
Virginie Loveling
Gent 2 december 1918
(p. 752-753)
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Loveling is dan 82. Je voelt in dit stukje tekst vooral haar verwondering. Die
casematten bevonden zich ongeveer even ver van haar huis als het Koninklijk Paleis
op dit ogenblik van deze zaal. En toch heeft ze dit niet geweten blijkt nu. Er zal haar
wellicht nog meer ellende ontgaan zijn want als we haar relaas over bezet Gent
volledig voor waar nemen, werd er tijdens de hele oorlog ook geen enkele vrouw
verkracht. Vrouwen prostitueerden zich wel om aan de eenzaamheid en aan de
armoede te ontsnappen, maar geweld, daar werd niets over verteld.
Tot hier mijn waarom van deze uitgave, en meteen mijn antwoord op Georges De
Schutters vraag om hem te overtuigen. Alhoewel ik eerlijkheidshalve moet bekennen
dat ik, toen hij me dat twee jaar geleden vroeg, niet zoveel noten op mijn zang had
als nu.
De Academie stemde dus toe in de uitgave. Er werd een krediet vrijgemaakt om
jobstudenten aan te werven die het tikwerk konden doen. We begonnen met het
maken van drie fotokopieën van het handschrift, zodat we niet met het originele
manuscript werkten. Anne Marie Musschoot ronselde jobstudenten in de licenties
van de Germaanse filologie en dat bleek een schot in de roos te zijn: Bert Van
Raemdonck, Isabel Vanzieleghem en Bart Van Lierde kregen een contract en een
werkplek in de bibliotheek waar toevallig enkele PC's tijdelijk vrij waren. (Ik haalde
daarbij de namen van Bert en Bart zo vaak door elkaar met als resultaat dat niemand
in de bibliotheek nog weet hoe ze werkelijk heten.) We hadden nu alles om te starten:
een klein krediet voor joburen, PC's, kopieën. Een belangrijke volgende stap was het
vastleggen van de regels.
Er bestaat niet echt zoiets als ‘het groene boekje van de teksteditie’ en er was ook
geen duidelijk houvast toen we aan de editie begonnen. We waren dan ook zo
ongeduldig dat we Edward Vanhoutte gingen opzoeken op de eerste dag van zijn
tewerkstelling in zijn functie als coördinator voor tekstedities. Hij had nog maar
nauwelijks een eigen werkplek in het AMVC toen Ludo Stynen en ik hem met onze
opgespaarde vragen bestookten.
Wat ons wel meteen duidelijk was: de primaire tekst, de tekst zoals Loveling die
bedoeld heeft, wilden we uitgeven. Maurits Basse had veel nota's en suggesties voor
verbeteringen gemaakt in het manuscript en aan de vraagtekens die er bijhoren,
kunnen we bijna zeker zijn dat Loveling die ook nog gelezen heeft. En wellicht
goedgekeurd heeft. Kreeg Basse het laatste woord van Loveling dan kreeg hij dat
ook van ons. Gaf hij enkel een andere versie dan kwam deze in een voetnoot terecht.
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We wilden de teksteditie vooral leesbaar houden waardoor we het oorspronkelijk
plan om in voetnoot elke geschrapte letter of elk verbeterd woord op te nemen, lieten
varen, overtuigd dat wellicht niemand daar een boodschap aan heeft.
De door Loveling geschrapte en overgeschreven delen werden dus ook niet opnieuw
opgenomen omdat zij die meer dan vermoedelijk overschreef en zo klaarmaakte voor
publicatie.
Een moeilijke keuze was het al dan niet verbeteren van haar schrijffouten. We hebben
er uiteindelijk voor gekozen om de tekst over te nemen zoals hij in het manuscript
staat. Zonder in te grijpen. De fouten die zij schreef staan er dus ook in, meestal
gevolgd door een asterisk omdat we telkens weer bij het nalezen twijfelden of dit nu
een tikfout of een schrijffout was. We hadden evengoed een andere keuze kunnen
maken en beide standpunten zijn - meen ik - te verdedigen. Door onze werkwijze
hebben we zelfs een letterzetter van Dietsche Warande en Belfort postuum in ere
kunnen herstellen omdat bleek dat de fouten in de gepubliceerde tekst niet zijn
onoplettendheden waren, maar wel slaafse navolgingen van de slordigheden van
Loveling zelf.
We hebben wel ingegrepen in de chronologische volgorde. Om het dagboek leesbaar
te maken en omdat we ervan overtuigd waren dat al die losse, ongenummerde blaadjes
na al die jaren niet meer in de oorspronkelijke volgorde zitten.
Het tijdsprobleem bleef ons echter achtervolgen. December 1999 moest alles drukklaar
zijn want anders verdween het spaarpotje van de Academie als sneeuw voor de zon.
Dit heeft mij het erg moeilijke besluit doen nemen om de index op het dagboek te
laten vallen. Helaas.
We hadden in de laatste maanden, toen de ingetikte teksten nauwkeurig nagelezen
en verbeterd werden, ook af te rekenen met een venijnig virus. Een onopvallend
binnengeslopen ding dat als je het Word-programma op je PC op een maandag de
11de van een willekeurige maand opende, alle macro's wijzigde. Groot was mijn
verbazing toen de anders toch wel keurige macro in plaats van ‘Do you want to save
any changes to this document’ met als keuzemogelijkheid ‘Yes en No’ nu plots
beweerde ‘I think The Centrale Bibliotheek is a big fucking bastard’ met als enige
keuzemogelijkheid ‘Yes’. Was het daar bij gebleven dan was de schade nog beperkt
gebleven maar in de loop van de volgende dagen veranderden alle lettertekens van
de geopende word-programma's op harde schijf in kruisjes waardoor heel wat werk
moest herbegonnen worden.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde. Jaargang 2000

278
En, in december 1999 - een paar dagen voor het prinselijk huwelijk - navraag moeten
doen naar de precieze voornaam van de heer D'Udekem D'Acoz die tijdens de eerste
wereldoorlog in de bossen van Beernem werd vermoord,... ik kan je verzekeren, een
andere timing daarvoor was beter geweest!
Naast de problemen die er af en toe rezen was er ook het enorme plezier dat we aan
deze teksteditie beleefden. Als je helemaal alleen voor een dergelijke uitgave staat,
word je achteraf vaak door de tijdsdruk en werkdruk met een soort kater
geconfronteerd. Je wordt zelfs liefst helemaal niet herinnerd aan het hele werkproces.
Met dit dagboek was het anders: de warmte en teamgeest zijn onvergetelijk. Het
werkte zelfs aanstekelijk want ook bibliotheekmedewerkers hielpen een tandje
bijsteken als het hard nodig was, het werk van Veerle Van Conkelberge in het
eindproces was trouwens onmisbaar en leverde felicitaties van de drukker op, zelden
had hij zo'n verzorgd afgeleverd werkstuk binnen gekregen.
Toen onlangs bekend gemaakt werd welke Max Wildiers-projecten waren
goedgekeurd, bleek geen enkel project voor moderne handschriften meeingediend
door de Universiteitsbibliotheek het gehaald te hebben. Iemand maakte zelfs de
opmerking dat het logisch was dat een stroeve, weinig dynamische instelling uit de
boot viel. Deze teksteditie bewijst voor mij echter dat dit fout ingeschat is. Dat uit
het samenbrengen van enthousiaste mensen wel wondere dingen kunnen groeien, in
welke context ook.
In Knack van 16 februari 2000 zegt Geert Lernout in een interview dat
de overheid dus maar best een signaal (kan) geven dat ze nog uitsluitend serieus
uitgegeven teksten op de markt wil zien met een inleidende situering bij auteur en
tekst (p 90)
en verder ook
dat andere uitgeefprojecten in die optiek inderdaad geen subsidie mogen krijgen (p
90)
Ik hoop dat hij wat wij hier hebben proberen te verwezenlijken als een subsidieerbaar
project zou beschouwen. Het is trouwens voor een zeer groot deel dank zij zijn
gedreven en nimmer aflatende Genese-stimulans dat dit boek er vandaag is.
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Korte Spreucken, langhe Sticht. Beschouwingen bij de editie van
Erycius Puteanus' Sedigh Leven, Daghelycks Broodt (1639)
Hugo Dehennin, Katholieke Universiteit Leuven
Wie in Nederlandse literatuurgeschiedenissen op zoek gaat naar de naam Erycius
Puteanus, zal in het beste geval niet meer aantreffen dan een korte verwijzing naar
zijn enige Nederlandstalige dichtbundel en een erg summiere, vrij negatieve
beoordeling ervan. De esthetiserende afwijzingen waarvan deze bundel epigrammen
zo lang het slachtoffer is geweest, hebben in de huidige literatuurgeschiedschrijving
hun gewicht verloren. Deze editie van Sedigh Leven, Daghelycks Broodt wil dichter
en dichtwerk opnieuw onder de aandacht brengen. Ze is de vrucht van een door de
Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde gesteund project van
de Afdeling Nederlandse Literatuur van de K.U. Leuven. Meer dan tien jaar geleden
bracht Prof. Dr. Karel Porteman mij op het spoor van deze vergeten dichtbundel, die
ik in mijn vrije tijd begon te verkennen. Toen in 1996 in Leuven en Antwerpen een
internationaal colloquium rond de figuur van Puteanus en zijn - Latijns - werk werd
gehouden, kwam mijn onderzoek in een stroomversnelling terecht; het
‘Puteanus-project’ werd officieel boven de doopvont gehouden, ik werd ‘aangesteld’
tot vrijwillig medewerker en kreeg van universiteit en academie faciliteiten om het
project uit te werken. Eind 1999 gaf de KANTL de teksteditie uit als eerste aflevering
van een nieuwe reeks, Literaire tekstedities en bibliografieën.
Wie is nu Erycius Puteanus?1 Hij wordt in 1574 in Venlo geboren als Eerryk de Put.
Zijn vader leert hem de beginselen van het Latijn en zendt hem naar de Latijnse
school in Dordrecht. Later studeert Puteanus welsprekendheid en wijsbegeerte aan
het Driekronencollege te Keulen, waar hij in 1597 de titel van magister artium
verwerft. Datzelfde jaar gaat hij naar Leuven en op aanraden van zijn leermeester
Justus Lipsius vertrekt hij naar Italië. Hij is slechts vijfentwintig jaar als hij tot
professor in de welsprekendheid wordt benoemd

1

W. Manders (ed.), Erycius Puteanus, humanist en geleerde. Gedenkschrift. Venlo 1974,
biedt een vrij volledig overzicht van werken van en over Puteanus.
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aan de universiteit van Milaan. Zijn roem verspreidt zich snel door Italië. In 1603
wordt hij aangesteld tot geschiedschrijver van de Spaanse koning, soeverein heer
van Milaan. Alles lijkt erop dat de Zuidelijke Nederlanden Puteanus aan Italië hebben
verloren, maar als Lipsius in 1606 overlijdt keert Puteanus met zijn Italiaanse vrouw
en twee van zijn kinderen - hij zal er zestien krijgen - naar Leuven terug. Tot aan
zijn dood zal Puteanus als professor aan de Leuvense universiteit verbonden blijven.
Het feit dat hij zich de opvolger van Lipsius mocht noemen is voor hem altijd de
hoogste eretitel geweest.
In 1607 begint hij te doceren aan het Collegium Trilingue en in 1610 richt hij onder
de persoonlijke bescherming van Aartshertog Albrecht een literaire academie op,
het Palaestra bonae mentis, waar zijn leerlingen zich bekwamen in het Latijn. Ook
speelt Puteanus een niet onbelangrijke rol in het tot stand komen van de Leuvense
Centrale Universiteitsbibliotheek. Zijn enorme werkkracht noch zijn invloedrijke
vrienden kunnen hem voor geldzorgen vrijwaren. Vanaf 1615 mag hij gratis wonen
in het bouwvallige slot op de Keizersberg, waarbij hij wordt vrijgesteld van
belastingen en hij zich kasteelheer mag noemen, wat zijn bijna spreekwoordelijke
ijdelheid uitermate streelt. Als zijn vrijgevige vrienden een voor een wegvallen blijft
hem niets meer dan bittere armoede. De ‘laatste humanist’ overlijdt op 17 september
1646 in zijn geliefde universiteitsstad.
Het oeuvre van Puteanus omvat meer dan honderd publicaties in het Latijn over de
meest uiteenlopende onderwerpen. Filologie, geschiedenis, filosofie, politiek,
astronomie, wiskunde..., het boeit hem allemaal. Deze brede interesse blijkt ook uit
de correspondentie die hij voert met honderden geleerden: er zijn meer dan 16.000
brieven van hem bewaard.
Al heeft Puteanus voornamelijk naam gemaakt als Latijns auteur, toch mag zijn
betekenis voor de Nederlandse literatuur niet worden onderschat. Reeds bij zijn
aantreden als hoogleraar in Leuven houdt hij, nota bene in het Mekka van de
humanistische talenstudie, het Collegium Trilingue, een krachtig pleidooi voor het
Nederlands (Juventutis Belgicae Laudatio - 1607). Hij kent het literaire werk van de
‘hoogh-blinckende lichten’ Cats en Hooft, hij correspondeert met Daniël Heinsius
en Constantijn Huygens en met een aantal ‘Noord-Nederlanders’ die voornamelijk
in het Latijn schreven maar de volkstaal gunstig gezind waren, zoals Janus Dousa,
Hugo Grotius en Gerardus Vossius. In 1642 ontvangt Puteanus Anna Roemers
Visscher in zijn burcht te Leuven.
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Tal van Zuid-Nederlandse dichters die hun pen in het Nederlands willen beproeven
geeft hij advies of looft hij in drempelgedichten: Justus De Harduijn, Olivier De
Wree, Lambertus Vossius, Jacob Ymmeloot, Richard Verstegen, Willem Van der
Borcht, David Van der Linden. Vrijwel al wie in het Zuiden in de eerste helft van
de zeventiende eeuw de Nederlandse letteren wilde beoefenen is op de een of andere
manier met Puteanus in contact gekomen. Een grondige analyse van Puteanus'
uitgegeven en onuitgegeven correspondentie zou ongetwijfeld een scherper beeld
opleveren van Puteanus' invloed op de literatuur van zijn tijd. Met zijn Sedigh Leven,
Daghelycks Broodt wil Puteanus de adviezen die hij aan jonge dichters heeft gegeven
zelf in de praktijk brengen: ‘Hier naer mijne gedachten voeghende, hebbe ick in onse
nederduytsche sprake, met de nieuwe dichtkonste willen proeven, oft mijn penne
(...) soo aenghenaem zijn soude, als sy wel in 't Latijn by veele gheweest is...’.2
Puteanus publiceert de eerste editie van zijn Nederlandse dichtbundel in 1638 - acht
jaar voor zijn dood - bij de Leuvense uitgever Everaert de Witte. De titel luidt: Sedigh
Leven, met Kort-dicht-stichtighe spreuck-Beelden, tot borgherlyck ghebruyck
voorghestelt door Honorius Vanden Born. ‘Honorius’ is een latinisering van
‘Eer-ryck’, ‘Van den Born’ is een vernederlandsing van Puteanus.3 Deze eerste editie
is een boekje in octavo met 64 bladzijden zonder het voorwerk en de bladwijzer. Het
bevat 255 vierregelige Spreuck-beelden of epigrammen, vier per bladzijde en gedrukt
in fractuur. Het voorwerk omvat de opdracht aan Carel Schotte, een Inleydinghe, een
Beduyd-Reden op de dicht-ghestalte (over metrum en rijm), een Leer-Stuck uyt den
108. Brief van Seneca en twee adviezen betreffende de errata. In de opdracht aan
Schotte kondigt Puteanus een tweede, uitgebreide uitgave aan: ‘Hier zyn 255
vermaningen (...) Dewylse voor een nieuwe-jaer gaen [d.i. als nieuwjaarsgeschenk
bedoeld zijn], behoorden misschien de 365 omloopende daghen ghevult te zyn’. Deze
tweede editie wordt al in het volgende jaar, 1639, uitgegeven, eveneens bij Everaert
De Witte, wat kennelijk op succes wijst.

2
3

E. Puteanus, Inleydinghe tot een Sedigh Leven, r. 48-52 (eigen cursivering).
Dit spel met pseudoniemen heeft er volgens E. Van Even (‘Eerrijk de Putte of Erycius
Puteanus, beschouwd als bevorderaar der landstaal en als Nederlandsche dichter’, Dietsche
Warande 1 (1887-1888), p. 560-561), toe geleid dat het tot 1834 zou duren vooraleer de ware
identiteit van Honorius Van den Born werd achterhaald door C.P. Serrure. In een brief aan
F. de Boischot (in Epistolarum apparatus posthumus in centurias septem distributus (Leuven
1662-1663), vol. II, 5de cent., nr. 70, p. 107) schrijft Puteanus echter zelf: ‘sub Honori
appelatione Erycius sum, sub Borni Puteanus’.
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De gewijzigde titel luidt nu: Sedigh Leven, Daghelycks Broodt, Met korte jaerlanghe,
Dicht-stichtighe Spreuck-Beelden, tot deughden voedsel uytghedeylt, door Honorius
vanden Born. Deze tweede editie is eveneens in octavo uitgegeven, maar nu luxueuzer
in oblong en met slechts één epigram per bladzijde, in een grotere puntgrootte dan
in de eerste editie. Het oblongformaat en het grote lettertype laten vermoeden dat
het hier gaat om een werkje dat voornamelijk bedoeld was om ten geschenke te
worden gegeven.4 Van deze tweede editie worden exemplaren bewaard o.a. in de
Centrale Bibliotheek van de Universiteit te Leuven, in de Koninklijke Bibliotheek
te Brussel en in de Stadsbibliotheek te Antwerpen. Op de titelpagina van het Leuvense
exemplaar zijn door ‘eene eventijdige hand’ onder de naam ‘Honorius Vanden Born’
de woorden ‘oft Erycius Puteanus’ geschreven. Volgens Van Even is dit het exemplaar
dat door Puteanus zelf aan de bibliotheek van de Jezuïeten te Leuven werd geschonken
en dat in de negentiende eeuw door professor C.P. Serrure werd aangekocht.5
Het voorwerk van de tweede editie is grotendeels hetzelfde als dat van de eerste.
Nieuw is wel het inlassen van een 105 verzen lang drempelgedicht (Verholen
Wel-Smaeck van het Sedich Leven, Daghelycks Broodt) van Puteanus' vriend
Lambertus Vossius (1602-1648), een Brugs advocaat, waarin de nogal saaie en weinig
uitnodigende titel van de bundel op een humoristische manier van commentaar wordt
voorzien. Deze tweede editie bevat 366 epigrammen, één voor elke dag van het jaar,
schrikkeljaar incluis, een niet onbelangrijk detail gezien Puteanus' belangstelling
voor chronologie. De 255 epigrammen van editie 1638 werden op één na (m.n. 100
- ‘Afgunst’) overgenomen in editie 1639. De versmaataanduiding die boven elk
epigram van ed. 1638 stond, is weggevallen. Vier epigrammen kregen een ander
opschrift.6
De volgorde van de epigrammen in editie 1639 is grotendeels dezelfde als in de eerste
editie. In ed. 1639 worden de ‘nieuwe’ epigrammen meestal in een cluster ingevoegd
na een epigram waarbij ze thematisch kunnen aansluiten. Zo werden ep. 13-60 (over
ambachten en beroepen) ingevoegd na het epigram ‘Borgher’, ep. 67-71 (over
opvoeding) na ep. 66 (‘Kinder-tucht’) en de cluster 310-328 (over tijdrekenkunde)
sluit aan bij ep. 309 (‘Tydtborgh’). Enkele keren krijgt een epigram uit de eerste
editie een nieuwe plaats toegewezen in de tweede editie, waardoor de thematische
samenhang

4
5
6

Naar een mondelinge mededeling van W. Waterschoot.
E. Van Even, o.c., p. 561.
M.n. nr. 171, 268, 287 en 356.
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verhoogt (bijv. 541 = 172, 2281 = 412, 351 = 562, 261 = 1142). Misschien is het meest
sprekende voorbeeld van een bewuste herschikking te vinden bij epigram 101
(‘Waerheydt’), dat in de eerste editie op de vijfenveertigste plaats voorkwam. De
beginregels luiden als volgt:
De waerheydt is van hondert een,
Is anders niet dan iae of neen:

Met andere woorden, er is slechts één waarheid. Door dit epigram in de tweede editie
op nummer honderdeneen te plaatsen, kan Puteanus aan de beginregel een bijkomende
betekenis verlenen, m.n. ‘epigram 101 gaat over de waarheid’. Dit spelen met
meervoudige betekenissen is, zoals nog zal blijken, een belangrijk kenmerk van
Puteanus' stijl.
Als basistekst voor de uitgave heb ik de tweede, vermeerderde editie van 1639
gekozen, die ten opzichte van de eerste editie met 111 epigrammen werd uitgebreid.
Door deze keuze kon het variantenapparaat overzichtelijker worden gehouden omdat
de epigrammen die wel in de tweede maar niet in de eerste editie voorkomen niet
aangeboden hoeven te worden. Wanneer een epigram uit de tweede editie ook in de
eerste voorkomt, wordt dit onderaan het apparaat weergegeven als: 1638 = x.
Dat ik niet voor een facsimile-editie heb geopteerd werd ingegeven door financiële
motieven. Normaliter is het overtikken van een dergelijke hoeveelheid tekst een zeer
arbeidsintensief en dus duur proces, maar door het feit dat ik als onbezoldigd
vrijwilliger werkte is deze kostenfactor weggevallen en zou precies de aanmaak van
een aanzienlijke hoeveelheid fotomateriaal (voor een facsimile-editie) duurder
uitgevallen zijn. Inscannen kan een waardevol alternatief zijn, maar ik heb geen
ervaring met het gebruik van tekstherkenningsprogramma's voor oude teksten. Hoe
dan ook, toen ik destijds de teksten geduldig overtikte, was OCR nog even onbekend
als... Puteanus zelf. Overigens heb ik dankbaar gebruik gemaakt van de vele
mogelijkheden die een ‘gewoon’ tekstverwerkingsprogramma (Word) biedt voor de
lay-out en het opmaken van registers.
De spelling werd niet gewijzigd; alleen de schuine streep (/) werd door een komma
weergegeven. De in de errata (Misdruck verbetert) opgegeven fouten zijn in de tekst
verbeterd, waarbij de te verbeteren vorm in het apparaat is opgenomen. Evidente
drukfouten die niet in de errata ge-
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signaleerd worden, zijn verbeterd, waarbij de te verbeteren vorm in het apparaat is
opgenomen. Bovenaan het apparaat staat de code (K1-K5 of V1-V5) voor het in het
epigram gebruikte verstype, volgens het schema dat Puteanus in zijn Beduyd-Reden
geeft (K staat voor een ‘klim-voetigh’ of jambisch vers, V voor een ‘val-voetigh’ of
trocheïsch vers). Waar ed. 1639 verschilt van ed. 1638 wordt in het apparaat de versie
van 1638 als variant opgenomen. Meestal betreft het hier spelling- en
interpunctieverschillen die geen invloed hebben op de interpretatie van een vers. In
een aantal gevallen echter verschaft de vergelijking van de twee edities uitsluitsel
bij interpretatieproblemen. Zo luiden vs. 3 en 4 van epigram 96 uit ed. 1639:
Siet wat volght: rijck-hoogh ghemoedt,
Om te leeren schijnt te goedt.

De versie uit ed. 1638 verschilt slechts in één klein opzicht, de andere plaats van het
koppelteken:
rijck hoogh-ghemoedt.

De eerste editie leent zich gemakkelijker tot een zinvolle interpretatie, m.n. ‘een rijk
en hoogmoedig mens’. Een ander voorbeeld is ep. 348 (‘Sieckte’), vs. 3-4:
Peyst, u lichaem is u kleedt,
Datmen efter lappen moet.

Efter kan zowel ‘echter’ als ‘dikwijls’ betekenen, en beide interpretaties zijn zinvol.
In ed. 1638 is het ondubbelzinnig: ‘dickwerf’ in plaats van ‘efter’. Het feit echter dat
de tweede editie vaak ‘dubbelzinniger’ is dan de eerste zou wel eens bewust kunnen
gewild zijn door Puteanus.
Een en ander maakt dat een epigram-met-apparaat er in zijn ‘maximale’ vorm (d.w.z.
met opgave van literaire parallellen en de variant(en)) als volgt kan uitzien (ep. 136).
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CXXXVI. Droncke liefde
Smadlijck is de liefd' en wijn,
Wilt ghy minnaer droncken doen,
Dat ghy nuchtren moest bevroen,
Sonder dan ghestraft te zijn.

V1
1
2
3
4

Liefde, gecombineerd met drank, is smadelijk;
Waarom wil jij, minnaar, in dronken toestand doen
Datgene waarvan je, nuchter, had moeten beseffen
Dat je het niet straffeloos kon doen?
Vergelijk Seneca, Ep., 83.18 (‘.. hoe schandelijk het is meer in zijn maag
te stoppen dan erin kan en de maat van zijn eigen maag niet te kennen,
hoeveel dingen dronken mensen doen waarover zij zich schamen als zij
weer nuchter zijn, en dat dronkenschap niets anders is dan vrijwillige
waanzin.’).
Vergelijk dit epigram ook met het spreekwoord ‘Dat men dronken doet,
wordt nuchteren geboet’ (WNT 3.3, k. 3427).
1638: 79 Varianten: titel: Droncke-liefde 3 bevroen;

De hoofdbedoeling van het editeren van een historische tekst (als studie-editie) is
het toegankelijk maken van deze tekst voor de moderne lezer, m.a.w. het overbruggen
van de afstand tussen tekst en huidige lezer.7 Marita Mathijsen stelt in haar handboek
over editiewetenschap dat moeilijkheden bij het begrip van historische teksten in vijf
categorieën kunnen worden ondergebracht.8 Bij Sedigh Leven is dat niet anders
geweest.
De eerste categorie is het gebied van de taalmoeilijkheden. Hoewel Puteanus'
Nederlands opmerkelijk ‘zuiver’ is, d.w.z. geen barbarismen bevat, betekent dit nog
niet dat zijn epigrammen altijd even eenvoudig te begrijpen zijn. Afgezien van
bewust-gewilde stilistische ingrepen die het tekstbegrip bemoeilijken (meervoudige
betekenissen, woordspelingen e.d.), heeft de moderne lezer het voornamelijk moeilijk
met woorden die nu verouderd zijn (bijv. ‘amper’ (3) = ‘zuur’, ‘begaeyt’ (17) =
‘bevuild’; ‘weer’ (18) = ‘ram’) of die een betekenisverschuiving hebben ondergaan
(bijv. ‘scheeren’ (26) betekende

7
8

M. Mathijsen, Naar de letter. Handboek editiewetenschap. Tweede, herziene oplaag. Den
Haag 1997, p. 341-343.
Idem, p. 342.
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ook ‘kwellen’, ‘mal’ (ep. 110) is nu ‘roekeloos’ en ‘snorcken’ (ep. 222) betekende
naast ‘snurken’ ook ‘bluffen’).
Bij het oplossen van deze taalproblemen is het WNT vanzelfsprekend een grote hulp
geweest. Doorgaans kon dit woordenboek de gepaste verklaring bieden, behalve in
een aantal gevallen waar Puteanus sterk vakgebonden termen gebruikt, waarover ik
het dadelijk zal hebben. Al is het WNT een onvolprezen tekstverklaringsinstrument,
toch blijft enige voorzichtigheid geboden. Bij een bepaalde betekenis van het woord
‘schaey’ (287-4) geeft het WNT als citaat precies dit vers van Puteanus - wat pleit
voor de grondigheid waarmee de samenstellers hun bronnen verzameld hebben maar het leest in datzelfde vers verkeerdelijk ‘vier’ in plaats van ‘bier’, dat in beide
edities van SL voorkomt en overigens ook de beste interpretatie biedt. Een begrijpelijk
foutje, want in fractuur lijken v en b nu eenmaal sterk op elkaar.
Een tweede moeilijkheid bij het editeren van historische teksten wordt veroorzaakt
door ons gebrek aan referentiële kennis, d.w.z. van bestaande gebruiken en
gebruiksvoorwerpen, personen of gebeurtenissen.9 In Sedigh Leven stelde dit probleem
zich voornamelijk in de epigramcluster 13-60 over ambachten en de eraan inherente
misbruiken. Puteanus heeft hier blijkbaar willen demonstreren dat hij de
vakterminologie kende van een aantal ambachten die ongelukkig voor ons verdwenen
of sterk veranderd zijn. In eerste instantie doet hij dit om zijn lezers deze termen bij
te brengen - hij is en blijft een humanist die wil leren en beleren -, maar dit technisch
en encyclopedisch aandoend taalgebruik werd ook ingegeven door de eis van het
decorum: de taal moest aan het onderwerp aangepast zijn.
Zoals gezegd laat het WNT de lezer hier soms in de steek. De editeur moet dan op
zoek gaan naar andere lexicologische bronnen. Vaak geven dialectwoordenboeken
uitsluitsel, maar soms dient de vakliteratuur te worden geraadpleegd, zoals b.v. bij
ep. 43 (‘Spelle-maeckers Tuygh’), dat bol staat van termen die de moderne lezer
onbekend zijn. Er is echter zeer weinig of geen contemporaine vakliteratuur tot ons
gekomen, wellicht als gevolg van het feit dat vakkennis mondeling van vader op
zoon werd overgeleverd. De oudste schriftelijke informatiebron die ik over
speldenfabricage kon vinden was een Duits schoolhandboek uit het midden van de
19de eeuw, toen werd

9

Ibidem.
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overgeschakeld van artisanale naar industriële productie. Ik ben er mij van bewust
dat ik niet alle woorden bevredigend heb kunnen verklaren. Een (nog) nauwere
samenwerking met dialectologen en volkskundigen biedt wellicht de oplossing voor
dit soort problemen. Andere referentiële problemen konden dan weer gemakkelijk
met de gewone naslagwerken worden opgelost, bijvoorbeeld de verwijzingen naar
Carel Schotte, Andrea Cantelmo en de schilder Theodoor Van Loon.10
Een derde probleem bij het uitgeven van historische teksten is de intertekstualiteit,
het refereren van een tekst aan andere teksten.11 Dit is a priori zo voor het
epigramgenre, dat als geen ander wordt gekenmerkt door een zeer hoge graad van
intertekstualiteit. In verband met het stedendicht stelt F. Slits - maar dit geldt mutatis
mutandis evenzeer voor Puteanus' kwatrijnen - dat, ‘waar het gaat om ontleningen
van een thema of van beeldspraak, om echo's, al dan niet bewuste allusies of mengsels
hiervan, men zich a fortiori moet beperken tot het voorzichtig opperen van
mogelijkheden (...): een parallel is slechts een parallel, en geen bron’.12 In deze
tekstuitgave heb ik getracht enig idee te bieden van de complexiteit van deze
‘beïnvloedingen’ door in het apparaat te wijzen op mogelijke parallellen. Het is
hierbij nooit de bedoeling

10

11
12

Uit literatuuronderzoek i.v.m. de schilder Theodoor Van Loon, een intieme vriend van
Puteanus, was gebleken dat een bepaalde familie uit het Leuvense in het bezit zou zijn van
een portret van Puteanus en van zijn echtgenote Margaretha della Torre. A. Roersch drukt
beide portretten af in L'Humanisme belge de la Renaissance à la lumière des plus récents
travaux. (Franse tekst van een in het Italiaans gehouden lezing aan het Instituto di Studi
Romani op 13 april 1935). Door toeval ben ik in contact gekomen met de huidige eigenaar
van deze portretten. Ik heb foto's ervan voorgelegd aan vakspecialisten, die onafhankelijk
van elkaar tot de conclusie gekomen zijn dat de geportretteerde figuren vrijwel zeker niet
Puteanus en zijn vrouw zijn, maar wellicht een broer en een zus uit een Westfaals
Puteanus-geslacht. Overigens is het helemaal niet zeker dat deze portretten van de hand van
Van Loon zijn, hoewel bekend is dat hij van Puteanus een portret geschilderd heeft. Puteanus
beweert het getoond te hebben aan Albrecht en Isabella toen zij hem in 1619 bezochten (E.
Puteanus, Arx Lovaniensis a principibus lustrata (Leuven 1619), p. 25-26) (zie M. Thöfner,
‘Amico intimo, ingenio et arte pingendi celeberrimo’: Erycius Puteanus and Theodor Van
Loon. Te verschijnen in het Puteanus-nummer van Humanistica Lovaniensis).
M. Mathijsen, o.c., p. 342.
F. Slits, Het Latijnse stededicht. Oorsprong en ontwikkeling tot in de zeventiende eeuw.
Amsterdam 1990, p. 75.
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geweest exhaustief te zijn, daarvoor is het aantal beïnvloedende factoren te groot
geweest.
Een houvast - en tevens een noodzakelijke beperking- is te vinden in de namen van
de invloedrijke (epigram-)auteurs die Puteanus zelf in zijn Inleydinghe geeft. Ik heb
van elk van deze auteurs een of meer werken cursief doorgenomen, een corpus van
mogelijke overeenkomsten aangelegd en daaruit de meest markante overgenomen
in het apparaat bij de epigrammen. In de eerste plaats betreft het hier parallellen met
klassieke auteurs, van wie vooral de stoïcijn Seneca (meer bepaald zijn Brieven aan
Lucilius) een belangrijke inspiratiebron is geweest. Daarnaast is er ook invloed
uitgegaan van de Disticha Catonis en de Sententiae van Publilius Syrus. Ook moderne
auteurs, zoals de in de Inleydinghe genoemde Guy du Faur de Pibrac (1529-1584),
Daniël Heinsius, Jacob Cats, P.C. Hooft en vooral Constantijn Huygens hebben hun
sporen nagelaten in Sedigh Leven. Significant is bijvoorbeeld een brief van 22 april
1639, waarin Puteanus aan Huygens schrijft dat zijn Nederlandstalig dichtwerk,
Sedigh Leven dus, werd beïnvloed door de Otia, een jeugdwerk van Huygens. Een
aantal epigrammen vertonen de invloed van Puteanus' Latijnse geschriften. Een
multidisciplinaire aanpak door zowel neerlandici als (neo)latinisten zou ongetwijfeld
het onderzoek naar de intertekstualiteit van historische humanistische teksten een
stuk vooruithelpen.
Een vierde probleem bij het uitgeven van historische teksten wordt gevormd door
het verschil tussen de esthetische normen en conventies van vroeger en nu.13 Sedigh
Leven leest op een andere manier als de moderne lezer enig inzicht heeft in de
stijlconcepten waarvan Puteanus is uitgegaan. Dit is de reden waarom in de inleiding
zo uitvoerig over stijl wordt uitgeweid.14 Er kan niet genoeg worden gewezen op het
grote belang van de Inleydinghe tot een Sedigh Leven, als het ware Puteanus' poëticaal
credo. Hieruit blijkt zijn bekende voorliefde voor de laconische stijl, veel zeggen in
weinig woorden, een rijke betekenis op compacte en verhulde wijze en in een
minimum aan woorden presenteren. Hieraan koppelt Puteanus het principe van het
‘gewicht’ (pondus): niet de omvang van het werk, maar de rijke betekenis bepaalt
de kwaliteit. De brevitas van deze stijl wil Puteanus echter combineren

13
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M. Mathijsen, o.c., p. 342.
Over de stijl van Puteanus' Latijns werk, zie o.m. Chr. Mouchel, Cicéron et Sénèque dans
la rhétorique de la Renaissance (Marburg-Lahn 1990), p. 15 en p. 218 e.v., en J. Jansen,
Brevitas. Beschouwingen over de beknoptheid van vorm en stijl in de renaissance (Hilversum
1995), inz. p. 226-232.
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met elegantie (venustas) en scherpe geestigheid (sal).15 Dit alles verklaart waarom
sommige epigrammen uit Sedigh Leven moeilijk toegankelijk zijn, waarbij de
moeilijkheid meer ligt in de gebruikte stijlfiguren dan in het inhoudelijke. Het is niet
overdreven te stellen dat Sedigh Leven een experiment is van de late Puteanus die
zijn Latijnse stijlprincipes wil transponeren naar het Nederlands. Gezien in het licht
van de stimulerende rol die Puteanus voor vele moedertaaldichters heeft gespeeld,
kan het belang van deze programmatische Inleydinghe moeilijk worden onderschat.
Ook dit was een valabele reden om de bundel opnieuw uit te geven.
Om een historische tekst juist te kunnen begrijpen dient men ook inzicht te hebben
in de levensvisie en de moraal van een tijd, stelt Marita Mathijsen.16 Een eerste,
oppervlakkige lectuur van Sedigh Leven leert dat vrijwel alle epigrammen (op een
dertigtal na, die louter didactisch zijn) een expliciete moraal bevatten. In de inleiding
heb ik getracht een beeld op te hangen van het morele discours dat aan de bundel ten
grondslag ligt. Net zoals deze van zijn leermeester Lipsius is Puteanus' levensfilosofie
de leer van het neostoïcisme, waarin de christelijke en de stoïcijnse waarden door
een gemeenschappelijke grond met elkaar verbonden zijn. Een deugdzaam leven is
de enige weg naar het geluk; deugdzaamheid kan worden bereikt als men door de
rede wordt geregeerd en niet door de passies, die moeten worden gematigd. Matigheid
in eten en drinken, soberheid in kleding en huisvesting, het grote belang van het
huwelijk: alle topoi van de burgerlijke ethiek van Puteanus' tijd zijn hier overduidelijk
aanwezig. De bundel is trouwens bedoeld voor de ‘borgherlijcke herten’ van zijn
tijd, d.w.z. de gemiddelde burger, de nijvere ambachtsman die niet de tijd heeft om
lange, stichtelijke teksten te lezen. Korte Spreucken, langhe Sticht... (ep.3).
De hiervoor geschetste moeilijkheden hebben, samen met het ontbreken van een
echte deadline (waarvoor ik wel dankbaar ben) gemaakt dat het editeren van Sedigh
Leven heel wat tijd in beslag heeft genomen, in tegenstelling tot Puteanus die naar
eigen zeggen dit ‘kleyn werck in seer weynigh daghen ten ende [heeft] ghebrocht’.17
Omdat deze teksteditie is gebaseerd op vrijwilligerswerk kon ze tot stand komen met
erg bescheiden middelen, zoals in de folder van deze studiedag onderstreept wordt.
Het is nu eenmaal niet evident

15
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J. Jansen, o.c., p. 226-232.
M. Mathijsen, o.c., p. 342.
E. Puteanus, Inleydinghe tot een Sedigh Leven, r. 95-96.
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dat voor een oude, vrijwel onbekende tekst een aanzienlijk bedrag uitgetrokken
wordt. Toch wil ik hier de KANTL expliciet danken voor de steun die ik mocht
ontvangen. De Academie heeft mij bij monde van Prof. Dr. A. Keersmaekers
geadviseerd wat de inhoud van het werk betreft en zorgde voor een - bescheiden kostendekkingssom, de lay-out, het drukken en het commercialiseren van deze
uitgave; stuk voor stuk praktische beslommeringen die een editeur liever aan zich
ziet voorbijgaan. Ik wil hier evenzeer al de collega's van de K.U. Leuven bedanken
die mij met raad en daad hebben bijgestaan. Hierbij denk ik aan de neolatinisten die
Puteanus' Latijn voor mij toegankelijk hebben gemaakt.18 Ik wil in het bijzonder Prof.
dr. Marc Van Vaeck en Prof. dr. Karel Porteman van de Afdeling Nederlandse
Literatuur en Volkskunde bedanken voor hun verhelderende kijk op menig duister
epigram. Ik blik geamuseerd terug op de sessies waarin wij de ‘moeilijke’ epigrammen
op de dissectietafel legden en trachtten tot een consensus te komen.
De meeste dank ben ik verschuldigd aan mijn vrouw en kinderen, die mij een
onwaarschijnlijk aantal uren hebben moeten missen, toen ik na mijn dagtaak of tijdens
menige schoolvakantie in een of andere bibliotheek of in de stilte van mijn werkkamer
zat. Daghelycks Broodt was dagelijkse kost...

18

Mijn dank gaat vooral uit naar D. Sacré en J. De Landtsheer voor hun raadgevingen en het
kritisch nalezen van de teksten.
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Zamais malade toezoer kontant: Pierke de Spiegelleire
Vincent Neyt, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en
Letterkunde
In de tweede helft van de jaren twintig ging er door de Gentse socialistische krant
Vooruit een golf van vernieuwing en uitbreiding die begon met het aanstellen van
August Balthazar als hoofdredacteur in 1927. Om mee te werken aan deze
vernieuwing, stelde Balthazar in januari 1931 de Gentse dichter Richard Minne
(1891-1965) aan in de redactie als documentalist.1 Minne bleef niet lang op de
documentatieafdeling, hij begon al na enkele weken op de redactie buitenlandse
politiek die werd geleid door Gaston Crommen. Het nieuwe beleid van Balthazar
was een groot succes: de oplage van de krant bleef in deze periode elk jaar stijgen:
in 1920 werden er 25.492 exemplaren verkocht en in 1930 waren dit er al 43.000.2
Bovenop de hoge oplagecijfers kwamen nog eens enkele royale schenkingen waardoor
de succesvolle krant nog meer mogelijkheden tot uitbreiding kreeg. In Vooruit's
Almanak van 1931 (verspreid aan het einde van 1930) werd het nieuws voor het eerst
meegedeeld:
De Vlaamsche organisaties schonken ‘Vooruit’ 5 millioen, de Algemene Raad der
B.W.P. besliste 15 millioen beschikbaar te stellen voor de sociale dagbladen.3
Het geld werd gebruikt voor het creëren van ‘De nieuwe Vooruit’, zoals Gust
Balthazar in dezelfde Vooruit's Almanak van 1931 aangaf:
In het begin van 1931 - de juiste datum is 11 Januari - nemen Wij onze nieuwe,
prachtige gebouwen van de St. Pietersnieuwstraat in bezit en dan komt

1

2
3

Brief van Richard Minne aan Raymond Herreman, AMVC, M 656/B nr. 88831/183, d.d. 7
januari 1931. Zie ook: Marco Daane, ‘Gelijk teken die te lang in de zon hebben gelegen’,
Gent, de dubbelzinnige. Beeldrecht/Amstelveen, Bas Lubberhuizen, 2000, p. 191.
Theo Luykx, Evolutie van de communicatiemedia. Brussel, Elsevier Sequoia, 1978, p. 509.
‘Jaaroverzicht in vogelvlucht’, Vooruit's Almanak. Het Licht, 1931, p. 48.
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het eerste nummer van den nieuwen ‘Vooruit’ gerold uit de machtige 32
bladzijdenrotatiepers, die de trotsch zal zijn van ons huis.4
Vóór de krant verhuisde, publiceerde de Samenwerkende Venootschap het Licht
dagelijks een dagblad van een twaalftal bladzijden, elk jaar een Volksalmanak (al
sinds 1880). Dankzij de subsidiëring en de nieuwe rotatiepers werd het voor Vooruit
mogelijk om enkele bijkomende wekelijkse bijbladen te drukken. Naar aanleiding
hiervan kwam er in de eerste helft van 1931 vermoedelijk een voorstel van
nieuwkomer Richard Minne, zijn collega op de redactie buitenlandse politiek Gaston
Crommen, zijn vriend Raymond Herreman, de letterkundige Georges Hamers en
Frits van den Berghe, de vaste illustrator van Het Licht, om een humoristisch bijblad
op te richten.
Het bijblad kreeg de naam Koekoek, en verscheen voor het eerst op 14 mei 1931.
Koekoek verscheen vier jaargangen lang elke donderdag. De filosofie achter het
nieuwe blad was simpel: ‘Het is wetenschappelijk uitgemaakt, dat de mensch op
deze aardsche hel te weinig lacht’.5 Het is een devies waar de redactie vier jaargangen
lang aan vasthield.
Zoals in die tijd gebruikelijk was, stond onder geen enkel artikel de naam van de
auteur, er stond hooguit (maar verre van altijd) een pseudoniem. De samenstelling
van de redactie van Koekoek zal voor de abonnees dus grotendeels een mysterie
geweest zijn. Gust Balthazar (de hoofdredacteur van Vooruit) schreef in zijn
aankondiging van Koekoek dat de redactie zich in het eerste nummer zelf zou
voorstellen,6 maar dit werd in de beginselverklaring in het eerste nummer meteen
ontkend:
Daar is niemendal van waar. De redaktie denkt er niet aan, in 't verleden niet, nu
niet en in de toekomst niet. We willen alleen zeggen, dat wij allemaal snelle jongens
zijn, tusschen de 20 en de 75 jaar, met en zonder haren, vriendelijk en dienstwillig.7
Toch konden ze het niet laten kleine tips en verwijzingen in hun teksten en
pseudoniemen in te bouwen. Op de voorpagina van Vooruit op kerstdag 1931 stond
zelfs een foto van de vijf mensen uit het lijstje dat ik zonet gaf, weliswaar zonder
hun namen.

4
5
6
7

G. Balthazar, ‘De nieuwe “Vooruit”’, Vooruit's Almanak. Het Licht, 1931, p. 52.
‘Bij de geboorte van “koekoek”’, Koekoek, 14 mei 1931, p. 2.
‘Koekoek’, Vooruit, 10 mei 1931, p. 1.
‘Bij de geboorte van “koekoek”’, Koekoek, 14 mei 1931, p. 2.
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Het weekblad hield een breed lezerspubliek voor ogen: de culturele, maatschappelijke
en vooral politieke satire veronderstelde veel voorkennis van de lezer en richtte zich
dus tot de intelligentsia; maar per nummer verschenen daarnaast tientallen spotprenten,
cartoons en volkse moppen over dronken mannen en bazige vrouwen.
Deze combinatie was Richard Minne op het lijf geschreven. Hij was van nature een
spotvogel, een dichter met als voornaamste wapen de ironie. Diezelfde ironie was
echter een reden voor veel vooraanstaande critici om eind jaren twintig zijn
poëziedebuut In den zoeten inval op grond van ‘onvatbaarheid’ en ‘spot’ af te wijzen.
Het meest opmerkelijke feuilleton uit de 205 nummers van Koekoek is van zijn hand:
de Brieven van Pierken. Het staat buiten kijf dat de teksten door Minne zijn
geschreven.8 Elke Brief van Pierken is daarenboven met eenvoudige tekeningen in
twee kaders links en rechts van (en vanaf de tweede jaargang boven en onder) de
tekst van Minne geïllustreerd door Frits van den Berghe, de expressionistische schilder
die één van de kopstukken was van de Tweede Latemse School en aan het begin van
de jaren dertig al een zeer indrukwekkend oeuvre op zijn naam had staan. Hij werd
echter zwaar getroffen door de beurscrash van 1929 en is om den brode huisillustrator
van Het Licht geworden.
Pierke De Spiegelleire is een jongen van ongeveer acht jaar oud, uit een Gentse
arbeidersfamilie. De wereld van Pierke bestaat uit zijn klas in het Broederschooltje
en de keuken van het ouderlijke huis. In de klas haalt hij kwajongensstreken uit, maar
hij gaat meestal zo subtiel te werk dat hij telkens aan de toorn van de Broeder ontsnapt.
Enkele van zijn klasgenoten Faalentijn, Rosten Teelesfoor en Seezar, slagen daar
minder goed in. In zowat elke Brief van Pierken wordt een van deze drie de klas
uitgezet, en daar is meestal maar één heiligschennend antwoord voor nodig, zoals in
De groote Belzen en de kleine Belzen waar de Broeder zijn les als volgt inzet: ‘Er
zijn twee soortten belzen zeidt onzen broeder. Wie weet er dat? / Ik riep roosten
Telesfoor, de mannen en de wijven. / Aleevoezan! schreewdege den broeder en
Telesfoor vloogt de deur uit’.9 Exit Teelesfoor, die daarna zoals gewoonlijk ventjes
ging tekenen in de ‘pissienen’.

8

9

Enkele typoscripten van Brieven van Pierken zijn overgeleverd en worden bewaard in de
nalatenschap van Richard Minne, die zich in het AMVC (M656/H) en in de Vakgroep
Nederlandse Literatuur aan de universiteit Gent bevindt.
Richard Minne, ‘De groote Belzen en de kleine Belzen’, Koekoek, 9 juli 1931, p. 10.
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Pierke is de intelligentste van de groep. De Broeder geeft hem af en toe een
complimentje in de klas, noemt hem een jongen die het nog ver zal schoppen.
Daardoor geloven zijn klasgenoten hem blindelings, een vertrouwen waar hij heel
vaak misbruik van maakt. In de brief In den sgaduuw der Weetensgapelijke
Kongressen bijvoorbeeld, loopt Pierke op een regenachtige zondagochtend Rosten
Teelesfoor tegen het lijf aan de Mammelokker: een reliëf in de voorgevel van een
oud gevangenisgebouwtje aan de noordkant van het Belfort in Gent. Volgens een
Romeinse legende werd Cimon, een oude man die tot de hongerdood was veroordeeld,
door zijn dochter in leven gehouden met de borstvoeding die ze hem gaf door de
tralies van zijn cel. Dit tafereel staat in het reliëf van de Mammelokker afgebeeld.
Rosten Teelesfoor staat op die regenachtige zondag te staren naar deze ‘melkmassiene’
en verbaast zich over de wetenschap en wat ‘de Weetensgap teegenwoordich alamal
uitzoekt voor t'welzijn van de mensgeit en d'oploozing van de kriezies’.10
Pierke ziet een kans om wat zakgeld bij te verdienen. Geef me een halve frank, zegt
Pierke, die zal ik achteraan dit gebouwtje in een ‘baskuul’ steken, en dan zal de
‘melkmassiene’ weer beginnen te werken, dus hou je mond maar alvast open om de
melk op te vangen. Pierke verdwijnt achter het gebouwtje, stopt de halve frank in
zijn zak en laat Teelesfoor vijf minuten lang in de regen staan om het regenwater op
te vangen dat uit de verstopte goot van de Mammelokker loopt. Als Pierke terugkomt,
zegt Teelesfoor alleen: ‘t'en is maar fluitsesmelk, zulde!’.10
Ook in de familie van Pierke is niet veel wijsheid samengebracht: ‘Ons faamielde is
den schoonsten oop van gans de straate zegt mijn vaader altijd,’ begint Pierke de
brief waarin de familie wordt voorgesteld.11 Vader De Spiegelleire is metser, en komt
meestal 's nachts ‘besneukelt’ - dronken - thuis na een avond in zijn stamkroeg, en
heeft altijd een uitzinnig excuus klaar voor zijn echtgenote Uuze, een vrouw waar
iedereen bang voor is. Zijn meest uitzinnige excuus was wel dat de universiteit van
Gent op hem een beroep had gedaan om te onderzoeken hoeveel jenever een mens
in zijn maag kan gieten zonder dat het er langs boven en langs onder uitloopt.
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Richard Minne, ‘In den sgaduuw der Weetensgapelijke Kongressen’, Koekoek, 7 april 1932,
p. 10.
Richard Minne, ‘In den sgaduuw der Weetensgapelijke Kongressen’, Koekoek, 7 april 1932,
p. 10.
Richard Minne, ‘Ons Faamielde’, Koekoek, 2 juli 1931, p. 10.
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En dan is er de grote broer van Pierke: Homer, die na verloop van tijd in het leger
belandt, en daarvóór met een roomijskar in Gent rondloopt om er zijn ‘kreimdeglas’
aan de man te brengen. Al het ijs wordt in huize De Spiegelleire gemaakt. Maar zoals
Pierke vertelt, is Homer verre van succesvol: ‘tregent altijt en we moete zijnen
kreimdeglas zelf oopeeten. Ik ben blei als treegent’ (zie noot 11). Homer moet zijn
legerdienst doen in Bergen, maar hij begrijpt geen Frans, waardoor hij de risee van
de kazerne wordt. In een brief naar huis vertelt Homer dat ze op een avond uit de
kazerne zijn ontsnapt en de stad zijn ingetrokken. Enkele soldaten nemen Homer
mee naar een huis van lichte zeden, maar dat heeft Homer natuurlijk zelf niet door,
hij merkt alleen op dat het ‘daar in piezama te doen’ was.12
Pier heeft nog twee oudere zussen: de oudste heet ‘Ireine’ en is getrouwd met Seezar,
een man met een schone positie in een gasbedrijf, en de jongste heet ‘Aamelie’, maar
die is - in de woorden van Pier De Spiegelleire - ‘algeleik nen haardigen numeroo’.13
Ze volgt Franse les, en om in die les te geraken rijdt ze mee met een echte ‘heer’,
meneer Gontran, die een automobiel heeft. Hierdoor krijgt ze het nogal hoog in de
bol en wil hoger leven dan haar stand, zoals vele jaren later ook met Ondineke van
Louis Paul Boon gebeurt. Ze geeft zichzelf de nieuwe, Franse naam ‘Conchita’ - wat
in het volkse Gents van de rest van het gezin ‘Konssieta’ wordt - en omdat Conchita
De Spiegelleire niet goed bekt, wordt dat ‘Conchita de la Glace’, in overeenstemming
met het ‘kreimdeglas’-verhaal bij Homer. Ze gebruikt van dan af tal van Franse of
Fransklinkende woorden, tot Gontran haar vertelt dat hij een slachtoffer is geworden
van de crisis en zijn auto heeft moeten verkopen. Als enkele brieven later blijkt dat
Gontran al gauw een nieuwe automobiel en een nieuwe carpool-vriendin heeft, is
Konsietta zo verbolgen en teleurgesteld in de rijke Franse bovenlaag, dat ze zich
opnieuw een nieuwe naam aanmeet: ‘Godelieve’. Dit keer imiteert ze de Nederlanders
en spreekt voortdurend over wat voor een ‘belabberden boel’ het eigenlijk is in huize
De Spiegelleire.
Tot zover de volkse humor, tijd voor de ernst die erachter schuil gaat. Richard Minne
was heel goed op de hoogte van de recente geschiedenis, de Belgische actualiteit en
de politieke toestand in de rest van de wereld. Op de redactie van Vooruit nam hij
waarschijnlijk dagelijks stapels kranten door, zowel Belgische als Franse, zodat voor
bijna alle Brieven van Pierken een bronartikel bestaat waarin de sleutel van alle
mysterieuze toespelingen ligt:
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Richard Minne, ‘Onzen Homer sgrijft’, Koekoek, 28 januari 1932, p. 10.
Richard Minne, ‘Oover ons Aamelie’, Koekoek, 6 augustus 1931, p. 10.
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vind je dat ene (soms piepkleine) artikel in een van de tientallen kranten die Minne
die week heeft gelezen, dan begrijp je zijn Brief van Pierken. Hierdoor wordt dit
monumentale vervolgverhaal over een arbeidersgezin veel meer dan dat: de Brieven
worden geëngageerde columns die een zeer attente lezer vereisen die hetzelfde
leesparcours heeft afgelegd als Minne zelf.
Wanneer Pierke zijn klasgenoot Rosten Teelesfoor aantreft bij de Mammelokker,
staat hij zich te verbazen over de opmerkelijke wetenschappelijke vooruitgang, omdat
toen tussen donderdag 31 maart en maandag 4 april 1932 in Gent de ‘Vlaamse
Wetenschappelijke Kongressen’ zijn gehouden, en de straten vol liepen met de crème
de la crème uit alle vakgebieden van de wetenschappelijke wereld, die samen meer
dan tien volwaardige congressen hadden georganiseerd. Rosten Teelesfoor mijmert
over wat ‘de Weetensgap teegenwoordich alamal uitzoekt voor t'welzijn van de
mensgeit en d'oploozing van de kriezies’ (zie noot 10), maar de goede verstaander
begrijpt meteen dat Minne hier ironisch is, en een tegengestelde opvatting heeft: dat
de wetenschap in tijden van crisis (zoals toen) uit haar ivoren toren moet komen om
oplossingen te bedenken voor de mensen in de straat.
De jenever-experimenten die vader De Spiegelleire hebben belet om op tijd thuis te
komen, kaderen in een maatschappelijk probleem van alcoholisme dat er al sinds het
einde van de Eerste Wereldoorlog was, maar in maart/april 1932 (rond het verschijnen
van deze brief) werden er wettelijke maatregelen genomen. Op de ochtendvergadering
van de Kamer op 4 maart 1932 werd het ‘Ontwerp tot bescherming tegen het
alkoholisme’ besproken. Het wetsontwerp bestond uit twee delen: de wet op de vrije
verkoop van alcohol, en de wet op de openbare dronkenschap. De socialisten wilden
de wetten op de verdeling van alcohol zo streng mogelijk maken om deze plaag die
vooral de arbeidersklasse trof, aan te pakken. De liberalen - gesteund door de
katholieken - verdedigden het ‘recht op dronkenschap’ als een vrije kwestie.
Grote broer Homer in het leger is een kapstok voor de meningen van Minne omtrent
de taalsituatie in het Belgische leger en de behandeling van de Vlaamse piot. Maar
naast deze grote problemen brengt Homer ook een aantal ‘petites histoires’ uit kranten
aan, zoals de anekdote over het regiment uit Brugge dat zich toen regelmatig zeer
liederlijk bleek te gedragen. Er waren volgens de eng-katholieke Gentenaar onder
hen zelfs aanhangers van het nudisme, ‘die meenen moedernaakt in de carré's te
mogen rondloopen’.14
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‘VAN DAG TOT DAG: De zedelijkheid van het leger’, De Gentenaar, 8 juni 1932, p. 1.
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Minne is op 18 juni 1931 begonnen met de wekelijkse Brieven van Pierken en hield
dit vol tot enkele weken voor zijn dood in 1965. Hij hield er tijdens de Tweede
Wereldoorlog voor vier jaar mee op, maar de overige dertig jaar leverde hij elke
week trouw kopij af. Er zijn in totaal dus meer dan 1500 Brieven van Pierken.
De geannoteerde leeseditie die ik nu voor de Koninklijke Academie voor Nederlandse
Taal- en Letterkunde voorbereid, is één van de stappen in een project dat al lange
tijd loopt. De bundeling van de Brieven van Pierken is bij Minne zelf begonnen: hij
knipte zorgvuldig al zijn brieven uit en hield ze bij in mappen. Als er eens geen Brief
van Pierken verscheen, dan zit op die datum een blad met enkel de woorden ‘ziek’
of ‘op vakantie’ erop. In het kader van een F.K.F.O.-project van de Vakgroep
Nederlandse Literatuur aan de Gentse universiteit, is een inventaris opgemaakt van
deze 1500 brieven. Als bekroning van dat werk is in 1996 een bloemlezing verschenen
bij Snoeck-Ducaju, die gepaard ging met een tentoonstelling in het Gentse stadhuis
in juli 1996. Een eerste voorstel voor publicatie van de universiteit aan de Koninklijke
Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde werd niet goedgekeurd, maar na
de aanstelling van Prof. De Schutter als vast secretaris, is een uitgebreidere en beter
gemotiveerde aanvraag ingediend voor een editieproject. Samen met het
Streuvels-project zijn ook de Brieven van Pierken op de editieagenda van de Academie
geplaatst.
In de leeseditie komen de brieven die tussen 1931 en 1935 zijn verschenen: 205
brieven uit de 4 jaargangen van Koekoek, plus 24 teksten die in Vooruit's Almanak
van 1933 en 1934 zijn opgenomen. Het eindproduct van dit project wordt dus het
eerste nummer van wat een hele reeks zou moeten worden, die een uniek beeld zal
geven van meer dan dertig jaar Belgische politieke, sociale, economische én culturele
geschiedenis vanuit het kikkerperspectief van Pierke De Spiegelleire.
De teksten zijn niet alleen historisch interessant, ook de taal waarin ze zijn geschreven
is opmerkelijk. Pierke is een jongen uit Gent die nog niet correct kan spellen; en dat
kwam goed uit want Richard Minne was een dichter uit Gent die niet correct wilde
spellen. In tal van brieven tussen Minne en Herreman wordt hiernaar verwezen.
Minne deed meermaals een beroep op Herreman, die een lerarendiploma had, om
zijn teksten te verbeteren. In de Brieven van Pierken was er evenwel geen rode balpen
nodig: Minne heeft zijn je-m'en-foutisme tot een kunst verheven, en gebruikte zijn
schrijffouten om een nieuwe betekenislaag aan de tekst toe te voegen. ‘Echtgenoot’
spelt
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Pierke bijvoorbeeld als ‘hechtgenot’, en wanneer het - alweer - over het nudisme
gaat in de brief Voor of tegen de blotte billen zegt Konssieta dat ‘Nen mens moed
durven huidkoomen voor wat hij is’.15
Minne slaat alle regels van de spelling in de wind, in de geest van Kollewijn schrijft
hij zoals hij spreekt, in het Gents dus. Maar er is meer! Daarenboven maakt hij er in de eerste teksten vooral - een spelletje van: als er een moeilijk woord drie keer in
een tekst voorkomt, is dat drie keer op een andere manier gespeld. Als een woord
juist gespeld is, dan is dat louter toeval, want alle varianten zijn evenwaardig.
Na enkele teksten beginnen zich bepaalde patronen te vormen, maar dat zijn nooit
meer dan patronen, want voor elke wetmatigheid zijn evenveel tegenvoorbeelden
terug te vinden.
Ter illustratie:
Als ik grot ben wiel ik zoernaliest worden en parapluus verkoppen want die twee
koomerssen dat zijn gelijk twee handen op een buiksken. Tis genoech dat ze in de
gaazette schgrijven van tgoet weer opdat al de statsgriejoolen ooverloppen van den
reegen.16
De belangrijkste stelregel lijkt mij niet dat Minne schrijft zoals hij spreekt, maar dat
hij eerder de bestaande spellingsregels omdraait. In dit citaat wordt ook duidelijk dat
de omschrijving ‘Gents’ niet afdoende is. Iemand die het Gents voor ‘groot’ fonetisch
transcribeert, zou nooit bij ‘grot’ uitkomen. Af en toe is de spellingswijze van een
woord betekenisvol, maar meestal liet Minne zich waarschijnlijk leiden door het
moment. Hij wilde tegendraads zijn: waar er in het Nederlands twee o's moeten staan,
schrijft hij er maar één, waar er één p moet staan, schrijft hij er twee. De spelling is
helemaal geen aanwijzing voor een mogelijke uitspraak.
Sommige van deze willekeurige ingrepen leken hem te bevallen, en komen regelmatig
in dezelfde vorm terug. Het is vaak zo bijvoorbeeld, dat een <d> aan het einde van
een woord die als /t/ wordt uitgesproken, bij Minne ook als <t> wordt geschreven.
Wat ook veel voorkomt, is dat hij <g> en <ch> omwisselt - zoals hier in ‘genoech’
- maar het ‘schgrijven’ uit dit citaat is ook

15
16

Richard Minne, ‘Voor of tegen de blotte billen’, Koekoek, 10 september 1931, p. 10.
Richard Minne, ‘De Toekomst’, Koekoek, 17 september 1931, p. 10.
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juist gespeld (‘schrijven’) en met enkel een <g> gespeld (‘sgrijven’) terug te vinden
in de Brieven van Pierken.
In de taal van Minne zijn dus geen regels, het is fonetisch anarchisme pur sang. Maar
de ongebondenheid van deze taal geeft de teksten een bijzondere dynamiek, en zorgt
er voor dat de Brieven van Pierken geenszins verouderd overkomen, en dat deze
teksten de vergeetput zullen kunnen ontlopen, waar veel van zijn tijdgenoten die toen
stukken populairder waren dan Minne, wel in gevallen zijn.
Naast de historische waarde van de teksten en hun merkwaardige taal, maken ook
de illustraties van Frits van den Berghe de Brieven van Pierken uniek. Van den
Berghe verzorgde vóór de Brieven van Pierken al de illustraties bij vervolgverhalen
voor onder anderen Paul Kenis, Emile Langui, Paul Rogghé en Maurits van de
Moortel, maar voor de Brieven van Pierken was zijn opdracht waarschijnlijk anders:
teken zoals een jongetje van acht dat zou doen. Bij de eerste brieven nam hij zijn
opdracht zeer letterlijk, en maakte rudimentaire, schetsmatige tekeningen: een hoofd
was een cirkel met puntjes op de nodige plaatsen, een lichaam was een streep, een
been was een streep en een arm was een streep. Maar Frits van den Berghe kiest al
heel snel voor een volwassener tekenstijl, hoewel de illustraties altijd eenvoudig
blijven. In de tweede jaargang voegt van den Berghe aan elke Brief van Pierken nog
een paginagroot stripverhaal toe Uit mijnen Albuum, dat bestond uit een negental
vakjes en afzonderlijk van de Brief van Pierken gelezen kon worden. Door dit initiatief
speelde het duo Van den Berghe/Minne een rol in het ontstaan van het stripverhaal
in België (meer bepaald in de evolutie van spotprent naar stripverhaal).17
De illustraties van Van den Berghe zijn niet alleen mooi, ze zijn ook functioneel en
hebben mijn annoteerwerk al verschillende keren een stuk makkelijker gemaakt. Een
goed voorbeeld van deze functionaliteit is de brief De Naakte Prinses, verschenen
in Koekoek op 25 februari 1932.
Het begin van de tekst illustreert Minnes werkwijze:
Ebt ge t' weerom gezien in de gazet?
- Wat?

17

Zie Frits van den Berghe en Richard Minne, Stripverhalen 1931-1935. Snoeck-Ducaju, 1996.
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-

Den aanslag op d'openbaare zeedelijkhijt van die naakte prinses?
Een naakte prinses, Pier?
Ja, die in den sneeuw wandelt mee niets anders aan of nen masker
en een affelsgreu18 om haar te besgermen teegen d'onbesgaamde
zonestraalen.19

Minne laat af en toe sporen achter in de tekst die de zoektocht naar het betreffende
artikel makkelijker maken. Belangrijk in deze openingszin is dat Pierke het heeft
over iets ‘gezien’ hebben in de krant, wat betekent dat Minne verwijst naar een
afbeelding, en niet alleen een artikel. Daarenboven was het beeldmateriaal stuitend,
en was er sprake van de schending van de openbare zeden, wat al meteen uitsluit dat
de foto is verschenen in katholieke kranten zoals Het Volk, De Gentenaar en De
Standaard. Die kranten schreven hun bladen namelijk vol over schendingen van de
goede zeden, maar publiceerden daar nooit illustraties van de zondaars bij. Dan
blijven alleen de liberale en socialistische kranten over die moeten doorzocht worden.
Minne typeert de ‘naakte prinses’ als volgt: ze droeg alleen een masker en een
‘affelsgreu’ (een navelband), ze skiede in de streken van Genève, en ze trok dagelijks
een horde liefhebbers. Uiteindelijk vond ik in de Franstalige socialistische krant Le
Peuple een geïllustreerd artikel dat een maand vóór het verschijnen van de Brief van
Pierken op de voorpagina stond. De tekst bevatte echter nogal wat onjuistheden: in
Le Peuple wordt gesproken over ‘une inconnue’ (dus helemaal geen prinses) die
skiede in de streken van Nice (dus niet Genève) in een badpak (dus niet naakt).20 Wat
wel klopte, was het masker, en de aandacht van de omstaanders (zie noot 19).
Dat Minne Nice in Genève veranderd heeft, heeft te maken met de Volkenbond die
daar toen aan het vergaderen was. De Volkenbond was een internationale organisatie,
opgericht na de Eerste Wereldoorlog, die de vrede in de toekomst wilde beveiligen.
In februari 1932 (deze brief verscheen op 25 februari) is ‘De konferentie tot
vermindering en beperking der bewapeningen’ van start gegaan in Genève, een
samenkomst waar niet minder dan 62 staten een afgevaardigde stuurden. Maar nog
is het niet zeker of de tekst van ‘De Naakte Prinses’ naar dit artikel verwijst.
Op dit kritieke punt biedt de illustratie van Frits van den Berghe zekerheid (zie
afbeelding 1). Het staat buiten kijf dat Van den Berghe de foto heeft

18
19
20

Een ‘affelsgreu’ is een ‘affelscheurtje’, een Gents woord voor een navelband, een riem.
Richard Minne, ‘De Naakte Prinses’, Koekoek, 25 februari 1932, p. 10.
‘PUBLICITE...’ Le Peuple, 21 januari 1932, p. 1.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde. Jaargang 2000

301

Afbeelding 1:
het artikel uit Le Peuple naast de illustratie van Van den Berghe

overgetekend: de positie van waaruit de foto is genomen heeft hij exact overgenomen.
Daarenboven legde hij duidelijk het accent op haar witte riem (haar ‘affelsgreu’) en
haar masker, de twee eigenaardigheden waar Minne het in zijn tekst over heeft.
Waarschijnlijk heeft Minne zijn tekst samen met het betreffende krantenknipsel aan
Van den Berghe gegeven.
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In De Naakte Prinses komen alle facetten van de Brieven van Pierken mooi aan bod.
De tekst is historisch interessant: een fait divers over een onbekende vrouw die in
badpak op ski's was gesignaleerd, wordt in verband gebracht met een belangrijke
historische vergadering van de Volkenbond en leidt tot een gesprek over de
zedeloosheid van het nudisme. Ook taalkundige bijzonderheden zijn aanwezig: het
woord ‘affelsgreu’ is een eigenzinnige Minniaanse variant van het Gentse woord
‘affelscheurtje’. Ook de illustratie van Van den Berghe bewijst haar nut: ze zal toen
de lezers geholpen hebben om de tekst in verband te brengen met het artikel en de
foto in Le Peuple. Minne was zeer veeleisend voor zijn lezers, maar daar staat
tegenover dat de Brief van Pierken na verschillende nauwkeurige lezingen even
sprankelend en mysterieus blijft.
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Het Constantijn Huygens Instituut aan het begin van een nieuw
millennium.
Ideeën en projecten
H.T.M. van Vliet, Constantijn Huygens Instituut
1. Inleiding
Een van de bekendste passages uit de onvoltooid gebleven roman Woutertje Pieterse
van Multatuli is de beschrijving van een ‘avendje’ ten huize van de familie Pieterse.
De kleinburgerlijk gezellige sfeer wordt ruw verstoord als de zoon des huizes, de
hulponderwijzer Stoffel, het gezelschap probeert te imponeren met zijn
boekenwijsheid. Na eerst de spanning flink te hebben opgevoerd, overvalt hij de
gasten plompverloren met de mededeling dat zij ‘zoogdieren’ zijn. De verbijstering
en verontwaardiging zijn groot. Juffrouw Pieterse probeert dan tevergeefs de
gemoederen te bedaren met de herhaalde uitroep: ‘'t Staat in 'n boek, 't staat waarachtig
in 'n boek! Och lieve menschen, wees bedaard... 't staat in 'n boek!’1 De naam ‘Stoffel’
is in het Nederlands synoniem met ‘onnozele hals’, maar het door hem
vertegenwoordigde autoriteitsgeloof aan het gedrukte woord is nog altijd springlevend.
Velen zijn ermee besmet en de besmetting blijkt helaas moeilijk uit te roeien. Zelfs
letterenstudenten van wie men een meer kritische houding zou mogen verwachten,
lijden aan een door niets gerechtvaardigd vertrouwen in het geschreven en gedrukte
woord. Het is tegenwoordig immers al lang geen uitzondering meer dat
letterenstudenten hun studie afsluiten zonder enig filologisch onderricht te hebben
genoten. Deze literatuurwetenschappers van vandaag en morgen realiseren zich niet
of onvoldoende dat geschreven en gedrukte teksten door allerlei oorzaken dikwijls
niet betrouwbaar zijn of op zijn minst een wetenschappelijk probleem vormen.
Filologen en editeurs die zich beroepshalve met teksten bezighouden, hebben in de
loop der jaren duizenden voorbeelden verzameld van corrupte tekstplaatsen, maar
hun bevindingen hebben niet geleid tot een fundamenteel veranderde houding
tegenover het geschreven en gedrukte woord. Nog steeds worden in het

1

Multatuli, Volledige Werken [dl.] II [ed. G. Stuiveling in samenwerking met Henri A. Ett en
P. Spigt.]. Amsterdam 1951, p. 574.
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Nederlandse taalgebied teksten gelezen en bestudeerd die op verschillende plaatsen
geen zin hebben, doordat ze corrupt zijn. Zo langzamerhand zijn de voorbeelden
onder filologen en editeurs behoorlijk afgezaagd geworden, maar voor anderen zijn
ze onthullend. Ter illustratie geef ik enkele voorbeelden uit de moderne Nederlandse
literatuur. Het eerste is ontleend aan het gedicht ‘Breeroo’ van Hendrik Marsman
(1899-1940). Door de ongelukkige typografie van de eerste publicatie van het gedicht
in De Vrije Bladen is bij bundeling in Porta Nigra (1934) een regel weggevallen.2
Het gaat hier zeker niet om een variant, dat wil zeggen een verandering door de
auteur zelf, want de bewuste regel kan grammaticaal noch inhoudelijk gemist worden.
Tot op de dag van vandaag wordt het gedicht in de verminkte vorm gelezen en
herdrukt. Van Marsmans Verzamelde gedichten zijn al meer dan twintig herdrukken
verschenen. En ‘Breeroo’ is niet het enige gedicht waaraan wat schort. Sinds de
vierde druk van Porta Nigra ontbreekt ook in ‘Ontwaken’ een regel, waardoor een
vergelijking in het gedicht geheel zinloos is geworden.3
In de vierde druk van Couperus' roman Noodlot heeft Bertie, een van de
hoofdpersonen, opeens een broer in Amerika gekregen, terwijl het in de vorige
drukken nog om een boer ging. Maar dat is niet het enige. Toen Couperus' uitgever,
L.J. Veen, in maart 1898 de auteur vroeg de proeven van de derde druk te corrigeren,
antwoordde deze: ‘Als de corrector het zorgvuldig doet, laat ik het maar aan hem
over.’4 De corrector van drukkerij Thieme had blijkbaar een zeer ruime opvatting
van zijn taak. Hij is op talrijke plaatsen de tekst gaan herschrijven. Bijvoorbeeld:
[...] als angstig voor eene terugname dier goddelijke woorden. (Eerste
druk, p. 3)
[...] als bevreesd voor het terugnemen dier goddelijke woorden. (Derde
druk, p. 2)

2

3

4

Het gaat om r. 137. Het gedicht ‘Breeroo’ werd voor het eerst gepubliceerd in: De Vrije
Bladen 7 (1930), nr. 12 (december), p. 363-369. Vgl. H. Marsman, Porta Nigra. Utrecht
1934, p. 9-15.
Het gaat om de oorspronkelijke r. 14. Vgl. de eerste publicatie in: De Vrije Bladen 8 (1931),
nr. 4 (april), p. 111 en Porta Nigra. Utrecht 1934, p. 40 en de vierde druk Utrecht 1937, p.
39.
[H.T.M. van Vliet], ‘Algemene verantwoording’, in: Louis Couperus, Ongepubliceerd werk.
Ed. H.T.M. van Vliet e.a. Amsterdam/Antwerpen 1996. Volledige Werken Louis Couperus
[dl.] 50, p. 439-440.
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En toen hij Frank hem zag aanstaren [...] (Eerste druk, p. 5)
En toen hij zag hoe Frank hem aanstaarde [...] (Derde druk, p. 5)
Zij snikte en zij viel op hare knieën, en legde haar hoofd op zijne knieën.
(Eerste druk, p. 100)
Zij snikte en knielde voor hem neer en legde het hoofd op zijne knieën.
(Derde druk, p. 92)
Naar we moeten aannemen heeft de corrector ingegrepen als hij een zin tegenkwam
die hij niet mooi vond of niet begreep of waarvan hij dacht dat de lezer die niet zou
begrijpen. Daardoor ontstond een herdruk die stilistisch aanzienlijk afweek van
Couperus' oorspronkelijke tekst. Wie niet beter zou weten, zou menen dat Couperus
zijn stijl in 1898 heeft veranderd. De redactie van Couperus' Verzamelde werken uit
de jaren vijftig van de vorige eeuw wist inderdaad niet beter, want zij stelde de uitgave
samen zonder enig onderzoek te verrichten. Zij volgde een latere druk van Noodlot
en presenteerde dus niet de tekst van Couperus, maar die van de anonieme corrector.
Daarnaast maakte de redactie ook zelf ernstige fouten, die soms tot lachwekkende
consequenties hebben geleid. Zo presenteerde zij de door Couperus aan zijn roman
De komedianten toegevoegde woordenlijst als ‘Verklaring van niet algemeen bekende
Latijnse woorden, in de tekst van “De verliefde ezel” gebruikt.’5 Uitgeverij Nijgh &
Van Ditmar, een van de betrokken uitgevers bij de Verzamelde werken, gaf vervolgens
diverse herdrukken uit van De verliefde ezel, mét de woordenlijst van De komedianten.
Het zou interessant zijn te weten hoeveel lezers indertijd tevergeefs hebben gezocht
naar Latijnse woorden in de tekst van De verliefde ezel waarvoor achterin het boek
een verklaring wordt gegeven. Hoewel dit soort fouten nooit geheel is uit te sluiten,
is de Couperus-editie uit de jaren vijftig symptomatisch voor een amateurisme dat
in Nederland inmiddels vrijwel volledig is verdwenen. Het uitgeven van literaire en meer algemeen van historische - teksten vereist kennis van de theorie en praktijk
van de zogenaamde editiewetenschap. Zowel in de Duitstalige als in de
Anglo-Amerikaanse wereld kan deze wetenschap bogen op een lange en rijke traditie.
In het Nederlandse taalgebied kan alleen voor de klassieke filologie en voor de
mediëvistiek van een dergelijke traditie gesproken worden.

5

Louis Couperus, Verzamelde werken [dl.] X [ed. G. Stuiveling e.a.]. Amsterdam 1956, p.
727-731.
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2. Constantijn Huygens Instituut
In juni 1983 werd onder auspiciën van de Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen het Bureau Basisvoorziening Tekstedities opgericht met als doel de
moderne editiewetenschap in Nederland te introduceren en op dit terrein aansluiting
te verkrijgen bij de wetenschappelijke ontwikkelingen in het buitenland. Het resultaat
dat daarmee werd beoogd, was een sterke kwaliteitsverbetering van de literaire
tekstedities. Zo zouden Verzameld werk-edities, ook als zij voor een groot publiek
waren bedoeld, moeten worden samengesteld op basis van internationaal erkende
wetenschappelijke normen. En verder zou een serie van wetenschappelijke edities
van moderne Nederlandse literatuur tot stand gebracht worden. In deze serie, getiteld
‘Monumenta Literaria Neerlandica’, zouden zogenaamde historisch-kritische edities
en studie-uitgaven verschijnen. Eind 1992 besloot het bestuur van de Akademie het
Bureau samen te voegen met enkele kleine instituten met langlopende
klassiek-filologische editieprojecten. Het nieuwe instituut ging in januari 1993 van
start onder de naam ‘Constantijn Huygens Instituut voor tekstedities en intellectuele
geschiedenis’.
Ik herinner aan deze voorgeschiedenis om duidelijk te maken hoe kort het nog maar
is geleden dat het amateurisme in het editeren van teksten in Nederland de boventoon
voerde en hoeveel in betrekkelijk korte tijd bereikt kan worden als structurele
financiële middelen ter beschikking worden gesteld. Met de oprichting van het Bureau
Basisvoorziening Tekstedities en later van het Constantijn Huygens Instituut (CHI)
werd het editeren in Nederland geïnstitutionaliseerd en geprofessionaliseerd. De
gevolgen waren ingrijpend. Met een jaarlijkse begroting van 2.5 miljoen gulden (of
ruim 47 miljoen BF) en een personeelsbestand van rond de 25 fte's hebben
medewerkers van het CHI in de periode 1993-1999 108 boeken, 192 artikelen en 55
recensies gepubliceerd en in binnen- en buitenland 137 lezingen gehouden. De meeste
boeken waren edities waaronder zeer omvangrijke, zoals de editie van Couperus'
Volledige Werken in 50 delen en de Cats-editie in drie delen van in totaal 1653
bladzijden. Deze indrukwekkende prestaties zijn mogelijk omdat het CHI een
onderzoeksinstituut is zonder onderwijstaken. Ongestoord door andere verplichtingen
kunnen de medewerkers van het CHI al de beschikbare tijd wijden aan hun projecten
en aan de nationale en internationale wetenschappelijke discussie op hun vakgebied.
De gevolgen van de professionalisering en de institutionalisering zijn het duidelijkste
af te lezen aan de langlopende klassiek-filologische projecten.
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Ik kies als eerste voorbeeld de uitgave van de Briefwisseling van Hugo Grotius. In
1917 werd de Vereeniging tot uitgave van Grotius opgericht met als doel een volledige
editie van zijn werken. De leden van de vereniging meenden dat aan de uitgave van
de brieven van Grotius de voorrang moest worden gegeven. Het eerste deel van de
Briefwisseling van Hugo Grotius verscheen in 1928 en het tweede in 1936. Het
volgende deel verscheen pas in 1961. De regelmatige verschijning van de delen
daarna en de verwachte voltooiing van het project aan het einde van dit jaar zijn een
direct gevolg van de oprichting in 1966 van het Grotius Instituut, dat later is opgegaan
in het CHI. Een vergelijkbare ontwikkeling vertoont de uitgave van Alle de brieven
van Antoni van Leeuwenhoek. Dit project is in de jaren dertig van de vorige eeuw
gestart onder de hoede van de afdeling Natuurkunde van de Akademie. Het doel was
een wetenschappelijke editie van alle brieven van de Delftse microscopist Antoni
van Leeuwenhoek die leefde van 1632 tot 1723. Van Leeuwenhoek berichtte in zijn
brieven over de resultaten van zijn microscopische onderzoeken die door de kwaliteit
van zijn instrumenten tot de beste van zijn tijd behoorden. In 1939 verscheen het
eerste deel van de editie. Reeds het tweede deel werd met ‘vertraging’ gepubliceerd.
Het woord ‘vertraging’ komt sindsdien in het ‘Voorwoord’ van bijna elk deel voor.
Tussen het verschijnen van het achtste en het negende deel verliepen bijna tien jaren.
In het ‘Voorwoord’ van deel IX werd opgemerkt: ‘Het is intussen het ernstige streven
van de Commissie en van de huidige redactie om de volgende delen in een sneller
tempo het licht te doen zien.’6 Hoe men dat dacht te bereiken werd duidelijk uit het
‘Voorwoord’ van deel X: ‘Mede ter voorkoming van ongewenste vertraging in de
publicatie heeft de Redactie in zoverre haar beleid enigszins gewijzigd, dat de
verklarende aantekeningen van externe medewerkers ietwat zijn beperkt en op
toegezegde, doch niet ontvangen notities niet meer gedurende een onbeperkte tijd
zal worden gewacht.’7 Sinds de uitgave werd toevertrouwd aan een vaste editeur en
het project vervolgens werd ondergebracht bij het CHI verschijnen de delen met
grote regelmaat en zal de editie volgend jaar worden voltooid.

3. Beleid
Een structurele voorziening als het CHI maakt het mogelijk op het terrein van de
editiewetenschap een beleid te ontwikkelen en dit in een programma

6
7

Alle de Brieven van Antoni van Leeuwenhoek dl. IX ed. J. Heniger. Amsterdam 1976, p. VI.
Alle de Brieven van Antoni van Leeuwenhoek dl. X ed. L.C. Palm. Lisse 1979, p. VI.
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te concretiseren. Afhankelijk van de wetenschappelijke en maatschappelijke
ontwikkelingen wordt het beleid geregeld bijgesteld. Het is van groot belang dat een
instituut als het CHI inspeelt op vragen en wensen uit het veld. En dat laatste moet
breder worden opgevat dan alleen de directe wetenschappelijke achterban. Een
veranderde of nieuwe vraag uit het veld kan nopen tot een aangepast of zelfs nieuw
type editie. Zo werd in 1992 door twee mediëvisten een pleidooi gehouden voor
edities van middeleeuwse verzamelhandschriften. Op een studiedag een jaar later
werd dit verder uitgewerkt in een plan voor een reeks edities. Deze reeks onder de
titel ‘Middeleeuwse Verzamelhandschriften uit de Nederlanden’ verschijnt sinds
1994 onder auspiciën van het CHI. Het pleidooi voor de nieuwe reeks was ingegeven
door ontwikkelingen in de mediëvistiek. De traditionele esthetische visie had
plaatsgemaakt voor een meer historische benadering. De aandacht ging niet langer
uit naar de bekende hoogtepunten uit de Middelnederlandse literatuur als afzonderlijke
teksten. Maar de tekst zoals hij is overgeleverd en heeft gefunctioneerd kwam in de
belangstelling. De teksten werden bestudeerd in de context van de handschriften
waarin ze voorkomen. De bestaande edities van middeleeuwse teksten waren hiervoor
niet bruikbaar. Immers de editiepraktijk was sinds de negentiende eeuw er een geweest
van het uitgeven van afzonderlijke werken waarvan de teksten uit de overgeleverde
handschriften werden gelicht. Nu werd gevraagd om edities van de gehele codex,
niet alleen om de tot dusver verwaarloosde teksten te kunnen bestuderen, maar ook
om de samenhang binnen de codex te kunnen onderzoeken. Om aan deze
onderzoeksvraag te voldoen werden door een projectcommissie van deskundigen
richtlijnen voor een nieuwe reeks edities ontworpen. Het doel was ‘op korte termijn
verantwoorde grondslagen te bieden voor de literairhistorische studie van
middeleeuwse teksten in de context waarin ze indertijd overgeleverd zijn. Het gaat
er hier vooral om materiaal te leveren voor diepgaande studies en niet zozeer om
afgeronde resultaten van dergelijke studies te presenteren. De gedachten gaan daarbij
uit naar vrij vlot leesbare uitgaven, echter zonder filologische en cultuurhistorische
aantekeningen, die immers gedegen en langdurig vooronderzoek vergen.’8 Gekozen
werd daarom voor zorgvuldige, diplomatische edities met een codicologische inleiding
en een overzicht van de stand van het onderzoek. De edities zijn in de eerste plaats
bedoeld om als basis te dienen voor uiteenlopend wetenschappelijk onderzoek.

8

Richtlijnen voor de uitgave van Middeleeuwse Verzamelhandschriften uit de Nederlanden.
Geredigeerd onder verantwoordelijkheid van de projectcommissie ‘Middeleeuwse
Verzamelhandschriften uit de Nederlanden’ door Th. Mertens. Hilversum 1994, p. 10.
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Tot dusver zijn in de serie zes edities verschenen. Vier daarvan zijn gemaakt door
externe medewerkers en twee door CHI-medewerkers. Deze combinatie is vanaf het
begin beoogd. Mediëvisten die zich met een verzamelhandschrift hebben
beziggehouden, wordt gevraagd hun voorlopige transcriptie volgens de richtlijnen
van de reeks aan te passen en vervolgens voor publicatie af te staan. Andere delen,
vooral de meer omvangrijke edities die veel tijd kosten, worden als project binnen
het CHI uitgevoerd. Zo is een uitgave gemaakt van het Comburgse handschrift en
vervolgens van het handschrift Van Hulthem. Dit laatste project werd uitgevoerd in
samenwerking met de KB Brussel en gefinancierd door het Vlaams/Nederlands
Comité van NWO en FWO.

4. Van Gogh
Sinds november 1994 wordt een ander belangrijk project van het CHI uitgevoerd in
samenwerking met het Van Gogh Museum te Amsterdam. Het gaat om een nieuwe
wetenschappelijke uitgave van de brieven van en aan Vincent van Gogh. Het is voor
de eerste maal dat het CHI een omvangrijk editieproject uitvoert samen met een
niet-wetenschappelijke instelling. Bovendien is het de eerste omvangrijke,
wetenschappelijke brieveneditie binnen de Werkgroep Nieuwe Tijd. Er zijn meer
dan 900 brieven van Van Gogh bewaard gebleven.9 De meeste zijn gericht aan zijn
broer Theo. Er zijn ongeveer 40 antwoorden overgeleverd. Het belang van de brieven
van Van Gogh is al vroeg onderkend. Reeds in 1893 werd in een artikelenreeks in
de Mercure de France uitvoerig geciteerd uit de brieven aan Emile Bernard. Een
uitgave hiervan verscheen in 1911.10 Drie jaar later publiceerde de schoonzuster van
Van Gogh, Johanna van Gogh-Bonger, een uitgave van de brieven aan Theo.11 Een
uitgebreidere editie verscheen in de jaren vijftig.12

9

10
11
12

De informatie die hier wordt gegeven over het Van Gogh-project is gebaseerd op twee
artikelen en een lezing van de twee editeurs Leo Jansen en Hans Luijten. Vgl. Hans Luijten,
‘“As it came into my pen”: a new edition of the correspondence of Vincent van Gogh’, Van
Gogh Museum Journal 1996. Amsterdam 1997, p. 89-101; Leo Jansen, ‘The Van Gogh
letters project: new findings and old’, Van Gogh Museum Journal 1997-1998. Amsterdam
1999, p. 58-67.
Lettres de Vincent van Gogh à Emile Bernard. Publiées par Ambroise Vollard. Paris 1911.
Vincent van Gogh, Brieven aan zijn broeder. Uitgegeven en toegelicht door zijn schoonzuster
J. van Gogh-Bonger. Amsterdam 1914. 3 vol.
Verzamelde brieven van Vincent van Gogh. Uitgegeven en toegelicht door J. van Gogh-Bonger
en V.W. van Gogh. Amsterdam 1952-1954. 4 vol.
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Deze editie vormde lange tijd de basis voor de vele vertalingen van de brieven en
voor het Van Gogh-onderzoek. De laatste editie in vier delen dateert van 1990.13 Alle
bestaande edities zijn onvolledig, onbetrouwbaar en in sterke mate gemoderniseerd.
Jo van Gogh-Bonger schrapte hele passages en verving de namen van sommige
personen door initialen en voegde op eigen gezag woorden toe. Alle bestaande edities
geven een sterk gemoderniseerde versie van de tekst en de Franse brieven alleen in
vertaling. En geen enkele editie bevat commentaar om de brieven inhoudelijk te
ontsluiten. Een wetenschappelijke uitgave van de correspondentie van Van Gogh is
dus dringend nodig voor het Van Gogh-onderzoek en voor het maken van betrouwbare
en volledige vertalingen.
De nieuwe editie zal gebaseerd zijn op een letterlijke transcriptie van de handschriften.
In deze transcripties zullen ook de varianten, zoals doorhalingen, worden verwerkt.
De nieuwe transcripties geven een zo volledig en zo betrouwbaar mogelijke tekst
van de brieven en dienen vervolgens als basis voor de leestekst die in de editie wordt
afgedrukt. Het onderzoek van de manuscripten heeft reeds vele mislezingen in de
bestaande edities aan het licht gebracht, bijvoorbeeld verkeerd gespelde namen. Dit
soort fouten kon des te gemakkelijker ontstaan omdat in de vorige edities de brieven
niet geannoteerd zijn en de editeurs dus niet geconfronteerd werden met het probleem
van verkeerd gespelde namen die toegelicht moesten worden. Iedere editeur van
brieven weet dat juist in de fase van het annoteren nog vele fouten in de teksten
ontdekt worden.
Een wetenschappelijke editie van de brieven van Van Gogh kan niet voorbijgaan
aan het feit dat de manuscripten van de brieven op zichzelf esthetische objecten zijn
die ook inhoudelijke informatie bevatten. Van Gogh was een spontane briefschrijver
die zijn emoties onder het schrijven visualiseerde in zijn schrift. In verschillende
gevallen is het handschrift zeer expressief met groot geschreven woorden of vele
onderstrepingen.14 Deze opvallende kenmerken van de brieven zijn in een gedrukte
editie niet weer te geven of in annotaties te beschrijven. Bij de overgang van het ene
medium - de originele brief - naar het andere - het gedrukte boek - gaat wezenlijke
informatie verloren. Dit geldt in nog sterkere mate voor de brieven waarin tekst en
beeld onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Een van de mooiste voorbeelden

13
14

De brieven van Vincent van Gogh. Onder redactie van Han van Crimpen en Monique
Berends-Albert. 's-Gravenhage 1990. 4 vol.
Cf. Hans Luijten, ‘As it came into my pen’, p. 98-99.
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is een brief aan Theo uit september 1881. In deze brief van acht kantjes informeert
Vincent zijn broer in woord en beeld over een verandering in zijn manier van
figuurtekenen. Bij de tekeningen die deel uitmaken van de brief, schreef Van Gogh
onder andere: ‘Dit is een akker of stoppelveld, waar men aan 't ploegen & zaaien is,
heb daarvan een vrij grote schets met opkomend onweer.’ En: ‘De twee andere
schetsjes zijn poses van spitters. Ik hoop er daarvan nog verscheidene te maken.’ Dit
soort briefschetsen zijn soms in de brief verwerkt, soms als losse bijlagen bij de brief
gevoegd. Het emotionele handschrift van Van Gogh en de fascinerende combinaties
van woord en beeld komen alleen in de originele manuscripten ten volle tot hun
recht. Een mogelijke oplossing van dit probleem zou kunnen zijn aan de editie een
digitale versie van de handschriften en de transcripties toe te voegen.
De brieven van Van Gogh zullen in de nieuwe editie worden opgenomen in hun
oorspronkelijke taal, spelling en interpunctie. Gezien de internationale reputatie van
en belangstelling voor de schilder zal parallel aan de oorspronkelijke tekst een
integrale Engelse vertaling worden gegeven, terwijl de commentaar en de annotaties
uitsluitend in het Engels zullen zijn. De commentaar zal uitvoerige exposé's omvatten
over bijvoorbeeld de kunsthandel waarin Theo en oom Vincent werkzaam waren,
de briefconventies in de negentiende eeuw en binnen de familie-Van Gogh. De
annotaties bij de brieven zijn taalkundig, biografisch, literair-, kunst- en
cultuurhistorisch en topografisch. Elk kunstwerk dat Van Gogh noemt, zal voor zover
mogelijk worden geïdentificeerd. Dit zelfde geldt voor de vele citaten in de brieven.
Voor de annotaties zal voor het eerst systematisch gebruik gemaakt worden van de
bewaard gebleven familiecorrespondentie. Vader en moeder Van Gogh, broer Theo
en de zusters schreven onderling enkele duizenden brieven waarin zij elkaar ook
geregeld over Vincent informeerden en zijn handelen becommentarieerden.
Een van de moeilijkste problemen waarmee de editeurs Leo Jansen en Hans Luijten
geconfronteerd worden is de datering van de brieven. Uitvoerige discussies in de
Van Gogh-literatuur gaan over dateringskwesties. Vele brieven zijn ongedateerd en
in andere gevallen is de datum later door iemand anders toegevoegd. Een hiermee
samenhangend probleem is dat in de loop der jaren de juiste volgorde van de
manuscripten verstoord is geraakt. Zo zijn er bladen verwisseld of bladen gelegd bij
een andere brief, of zijn er losse bladen tot één brief samengevoegd. Verder zijn er
schetsen losgeraakt van de brieven waarbij ze oorspronkelijk waren ingesloten. De
editeurs zijn hierdoor gedwongen zich voortdurend af te vragen welke bladen bij
elkaar horen en welke schetsen samen met welke brieven een eenheid vormden.
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Naar verwachting zal de nieuwe brieveneditie grote gevolgen hebben voor het Van
Gogh-onderzoek in al zijn facetten. De authentieke teksten van de brieven, de nieuwe
dateringen, de vele annotaties waarin talrijke gegevens uit de familiecorrespondentie
verwerkt zullen worden, zullen vele bestaande zekerheden, theorieën en aannames
op losse schroeven zetten.

5. Hermans
Een meer recent project van het CHI is een editie van het werk van Willem Frederik
Hermans. In omvang en breedte alleen benaderd door Vestdijk vertegenwoordigt
Hermans een halve eeuw Nederlandse literatuur en cultuur. Wie is geïnteresseerd in
de ontwikkeling van de naoorlogse roman in Nederland zal moeten beginnen met
een studie van het werk van Hermans. En meer algemeen geldt dat tal van culturele
gebeurtenissen en ontwikkelingen van de afgelopen decennia zonder de essays en
kritieken van Hermans moeilijk of niet te begrijpen zijn.
Wil een literair oeuvre echter de tand des tijds doorstaan, dan zal het in ieder geval
beschikbaar moeten zijn en blijven in een wetenschappelijk verantwoorde editie.
Daarmee wordt niet bedoeld een editie waarin een omvangrijke wetenschappelijke
ballast het zicht op het eigenlijke werk ontneemt, maar een editie die een zo zuiver
mogelijke tekst van het werk zelf presenteert met voldoende zakelijk commentaar
om ook toekomstige generaties lezers in staat te stellen het werk in zijn
oorspronkelijke context te lezen. Hiervoor is uitgebreid en kostbaar onderzoek nodig.
In het algemeen worden in Nederland pas tientallen jaren na de dood van een auteur
plannen gemaakt voor een wetenschappelijke uitgave van zijn verzameld werk. Dank
zij de medewerking van de familie-Hermans en het Willem Frederik Hermans Instituut
kon het CHI op 1 februari van dit jaar beginnen aan een project met als doel een
uitgave van de Volledige Werken van Willem Frederik Hermans. Naar verwachting
zal het project 10 à 15 jaar duren en het CHI zal in die periode ruim 3 miljoen gulden
(of ruim 55 miljoen BF) in het project investeren. Gedurende de gehele looptijd van
het project zullen drie medewerkers aan de editie werken. Deze omvangrijke
investering is nodig om de editie binnen de genoemde tijd tot stand te brengen. De
editie zal verschijnen in verzamelbanden van elk ongeveer 800 bladzijden waarvan
de vormgeving gemodelleerd zal zijn naar het voorbeeld van de Franse Pléiade.
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Hermans behoorde tot het type auteur dat voortdurend zijn werk herzag en bij elke
herdruk de mogelijkheid van veranderingen overwoog. Als uitgangspunt voor de
editie wordt daarom gekozen voor de laatste door de auteur actief geautoriseerde
druk. Om te kunnen vaststellen in hoeverre in de tekst van deze drukken onbedoelde
fouten zijn geslopen die het gevolg zijn van het proces van herdruk op herdruk, is
het noodzakelijk de laatste druk te vergelijken met alle daaraan voorafgaande drukken,
de voorpublicaties en, voor zover overgeleverd, drukproeven, typoscripten en
manuscripten. Ook de zakelijke correspondentie met de uitgevers van Hermans kan
belangrijke gegevens bevatten. Volgens een redelijke schatting is het werk van
Hermans tijdens zijn leven verschenen in 500 drukken. Bibliografisch onderzoek zal
nog moeten uitwijzen hoeveel daarvan echte herdrukken zijn en hoeveel nieuwe
oplagen van bestaand zetsel. Maar het aantal echte herdrukken zal zeker vele
honderden bedragen. Daarmee is tegelijk duidelijk hoe omvangrijk en gecompliceerd
het tekstvergelijkend onderzoek zal zijn. Tot dusver werd dit soort onderzoek
handmatig gedaan met alle kans op fouten. Waar echter de beoogde Hermans-uitgave
er een is voor de éénentwintigste eeuw, zal bij de voorbereiding ervan ook gebruik
worden gemaakt van de informatietechnologie van het nieuwe millennium. Concreet
betekent dit dat voor het eerst bij het CHI gebruik zal worden gemaakt van het
tekstvergelijkingsprogramma COLLATE. Het programma is ontwikkeld door een
groep Engelse onderzoekers aan de universiteit van Oxford, onder leiding van de
mediëvist Peter Robinson, ten behoeve van het tekstonderzoek van de Canterbury
Tales waarvan 88 verschillende handschriften zijn overgeleverd. Dit programma is
in staat in luttele seconden gedigitaliseerde tekstbestanden te vergelijken en alle
verschillen in een lijst van varianten te genereren. De mogelijkheden van dit
geavanceerde programma zijn verbazingwekkend: het kan maximaal 100
tekstbestanden in één keer vergelijken; de onderzoeker kan het uitgangspunt voor
de vergelijking naar believen kiezen en weer veranderen; hij kan ervoor kiezen de
interpunctievarianten eruit te filteren of juist wél zichtbaar te maken en het programma
biedt de mogelijkheid de varianten in verschillende soorten presentatievormen te
printen en vervolgens om te zetten naar een HTML-bestand, de computertaal van
het internet, en zelfs is een SGML-codering mogelijk en dat alles automatisch.
Belangrijke voorwaarde is wel dat de tekstbestanden eerst gedigitaliseerd moeten
worden. Dus alle relevante drukken van het werk van Hermans zullen worden gescand
voor ze met COLLATE vergeleken kunnen worden. Na afloop van het project zal
dan niet alleen het gehele oeuvre van Hermans, maar zullen ook alle varianten in
gedigitaliseerde vorm voorhanden zijn.
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6. Bilderdijk
Over enkele maanden zal in de reeks ‘Monumenta Literaria Neerlandica’ van het
CHI de historisch-kritische uitgave verschijnen van de gedichten van Gerrit
Achterberg. Deze editie zal ruim 2800 bladzijden in vier banden omvatten. De enorme
omvang van deze uitgave maakt een belangrijk dilemma zichtbaar waarvoor het
instituut staat. Moeten we doorgaan met dergelijke omvangrijke uitgaven in boekvorm
of moeten we veeleer denken aan publicaties op CD-Rom of internet? Niet alleen
zijn voor de nieuwe media omvangrijke tekstbestanden geen enkel probleem, maar
ook maken zij nieuwe en meer verschillende typen van onderzoek mogelijk en
verhogen ze daarmee de bruikbaarheid van de publicaties. Het is echter de vraag of
een radicale beleidswijziging op dit terrein aan te bevelen is. Lastige problemen van
aanmaak en conservering moeten eerst worden opgelost. Verder is het een illusie te
denken dat digitale edities sneller en goedkoper te maken zijn. Integendeel, zij vragen
meer tijd en waarschijnlijk ook meer geld. De voordelen van opslag en ontsluiting
die er tegenover staan, en de niet te stuiten ontwikkelingen op dit gebied dwingen
het CHI echter de uitdaging niet uit de weg te gaan, maar juist aan te nemen.
Tot dusver heeft alleen het lopende Elsschot-project een digitale component. De
gedrukte teksten van Elsschot zijn met behulp van acht verschillende
OCR-programma's gescand en gedigitaliseerd. Vervolgens zijn de bestanden
gecorrigeerd en geschikt gemaakt voor het Duitse programma TUSTEP. De module
VERGLEICHE van dit programma werd gebruikt om de digitale bestanden te
collationeren. De tekstverschillen kwamen daarmee automatisch beschikbaar in een
overzichtelijke synopsis. Zoals gezegd, zal voor de tekstvergelijking in het
Hermans-project het programma COLLATE gebruikt worden.
Een meer ambitieus plan betreft de digitale ontsluiting van de Dichtwerken van
Willem Bilderdijk. Het werk van Bilderdijk behoort tot een groep van oeuvres die
omvangrijk, slecht bereikbaar en moeilijk toegankelijk, maar toch van
literair-historische waarde zijn. Vanuit de neerlandistiek is er sterk bij het CHI op
aangedrongen voor deze oeuvres een oplossing via internet of CD-Rom te vinden.
Bilderdijk bijvoorbeeld is een centrale figuur in de negentiende eeuw en heeft grote
invloed uitgeoefend. Zijn werk is alleen beschikbaar in de oorspronkelijke drukken
en in de editie-Da Costa (15 delen; 1856-1859). De Dichtwerken omvatten ongeveer
7500 bladzijden en zeker 300.000 verzen. Het project beoogt een bibliografische
beschrijving,
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een digitalisering via scanning en OCR, een verrijking met SGML/XML en een
ontsluiting met daartoe bestemde software. Met het project is ongeveer f 400.000, (of ruim 7 miljoen BF) gemoeid.
Het Bilderdijk-project is om verschillende redenen voor het CHI van belang. In de
eerste plaats ontsluit het een omvangrijk en invloedrijk oeuvre voor uiteenlopend
wetenschappelijk onderzoek. In de tweede plaats krijgt het CHI de mogelijkheid
uitgebreide ervaring op te doen met de nieuwe media. Met die kennis kunnen ook
andere, vergelijkbare oeuvres, zoals het werk van Conrad Busken Huet, Potgieter of
P.C. Hooft, worden bewerkt. Het gaat in al deze gevallen om literair-historisch
belangrijke figuren wier werk echter zo omvangrijk is dat niet te denken valt aan een
nieuwe editie in boekvorm. Hiervoor ontbreken naar verwachting de middelen en
de animo. Is eenmaal een digitale editie tot stand gebracht, dan kan men altijd nog
overwegen bepaalde teksten ervan in een gedrukte editie te publiceren. Plannen voor
digitale edities passen goed in de actuele ontwikkelingen in binnen- en buitenland.
Zo stelde NWO onlangs 1,5 miljoen gulden (of ruim 27 miljoen BF) beschikbaar
voor de ontwikkeling van een digitale bibliotheek van de Nederlandse literatuur.

7. Samenwerking
Het bestaan van een centrum voor de editiewetenschap vergemakkelijkt theoretische
discussies en praktische uitwisselingen tussen editeurs. Het biedt tevens de
mogelijkheid met vergelijkbare instellingen en groepen in het buitenland contact te
onderhouden en daarmee te participeren in de internationale wetenschappelijke
discussie. Vanzelfsprekend kan men ook als individuele onderzoeker internationale
contacten onderhouden. Maar als vertegenwoordiger van een instituut heeft men de
buitenlandse partner meer te bieden en dringt men gemakkelijker door in de
internationale gremia. Vanaf het begin onderhoudt het CHI contact met het Institut
de Recherche et d'Histoire des Textes in Parijs waarmee twee projecten worden
uitgevoerd op het terrein van de intellectuele geschiedenis. Al jarenlang bestaan er
intensieve relaties met de Arbeitsgemeinschaft für germanistische Edition. Het CHI
is vertegenwoordigd in het bestuur ervan en in de redactieraad van het internationale
jaarboek Editio. Op initiatief van het CHI zijn er contacten gelegd met de Society
for Textual Scholarship in Amerika en op dit moment speelt Nederland een
bemiddelende rol tussen de twee grote taalgebieden.
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Als het gaat om buitenlandse collegiale contacten gaat onze aandacht uiteraard
allereerst uit naar Vlaanderen. Dank zij opnieuw het Vlaams/Nederlands Comité van
NWO en FWO is begin dit jaar een gemeenschappelijk project van start gegaan met
als doel een historisch-kritische uitgave van de nagelaten en ongebundelde lyrische
poëzie van Guido Gezelle. In de marge van dit project zal ook een onderzoek worden
verricht naar de Nederlandse receptie van Gezelle via de vele uitgaven van de
gedichten door de Amsterdamse uitgever L.J. Veen. Ook op individuele basis bestaan
er tussen medewerkers van het CHI en Vlaanderen contacten. Toch is dat niet genoeg.
De positieve ervaringen die in Nederland zijn opgedaan met de institutionalisering
en professionalisering van de editiewetenschap verdienen in Vlaanderen navolging.
De editie van Streuvels' De teleurgang van den Waterhoek mag geen incident blijven.
Wij wachten al te lang op een Vlaamse pendant van het CHI!
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Cancan/Carcas. De genese van het tweeluik De nieuwe lady's Hamilton
- Het boek Jezebel van Louis Paul Boon
Johan Dierinck, F.W.O., Universiteit Antwerpen
Door een vreemde speling van het lot wordt bijna gelijktijdig met onder andere
Streuvels' De teleurgang van den Waterhoek (1927) ook een teksteditie van een
nagelaten roman van Louis Paul Boon aan het publiek aangeboden. Precies het lot
dat beide auteurs op dit tijdstip zo broederlijk verenigd heeft, vormt - als thema tegelijk een gapende afgrond die beider oeuvre mijlenver van elkaar verwijdert. Laat
me beide Nobelprijskandidaten met elkaar confronteren door te beginnen met een
anekdote die Boon citeert en Streuvels zelf ooit verteld schijnt te hebben: ‘Toen hij
[Streuvels dus - J.D.] nog maar enkele werken had geschreven kreeg hij bezoek van
Maurice Maeterlinck, die in gezelschap van Cyriel Buysse op marode was in
Vlaanderen. Maeterlinck zag er aan de wand de foto van een meneer pastoor, en wou
graag weten wie dat was. Het is Guido Gezelle! Antwoordde Buysse. En toen
Maeterlinck nog niets wijzer werd hierdoor, voegde Buysse er verklarend aan toe:
het is een Vlaams dichter, hij heeft het vooral over de natuur.’ (Boon 1995, p. 173)
Buysses laconieke omschrijving vatte naar Boons mening de essentie van een hele
traditie samen die de Vlaamse literatuur al te lang opgesloten had in provincialisme
en heimatkunst. Ook Streuvels hoorde volgens Boon in deze traditie thuis, al koesterde
hij heel wat meer genegenheid voor Streuvels dan voor diens oom Gezelle
bijvoorbeeld. Wat Boon de schrijver van Het leven en de dood in den ast (1926)
verweet, was niet zozeer diens bekende voorliefde voor wijdlopige
natuurbeschrijvingen, als wel diens houding ten opzichte van het (nood)lot, als een
onwrikbare macht die de dingen bestiert en waartegen geen verzet mogelijk is. Net
als de natuur gehoorzaamt aan de opeenvolging der seizoenen, is de mens in Streuvels'
werk onderworpen aan onveranderlijke wetten. ‘De natuur,’ schreef Boon in het
weekblad Front, ‘is er als symbool van de mens, en de mens is het blinde werktuig
dat wie-weet-waarom handelt naar een onontwijkbaar en alles schikkend lot. Ziedaar
Streuvels. Dat is zijn grootheid. Dat is zijn kleinheid.’ (Boon 1994[b], p. 28)
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Naar Boons oordeel had Streuvels een cultureel klimaat gevoed en in stand gehouden
dat Vlaanderen al sinds eeuwen in zijn greep hield, en waarin de mens als het ware
geprogrammeerd is tot onderdanigheid ten opzichte van hogere machten. De visie
die Streuvels in zijn werk uitdroeg, namelijk dat de mens lijdzaam zijn lot dragen
moet en blind dient te gehoorzamen aan wat hem van hogerhand opgelegd wordt,
maakt, nog steeds volgens Boon, van de mens een willoos werktuig ‘zogezegd van
het noodlot, maar eigenlijk van deze machten die het sociale, economische en culturele
leven naar hun alleen-goeddunken ingericht hebben.’ (ib.) Naar Boons mening
beschikte de mens wel degelijk over het vermogen ‘om dit tragisch lot te keren, en
om voor zijn geluk te worstelen.’ (O.c., p. 338)
Hoe onmisbaar Boon Streuvels ook achtte voor de ontwikkeling van het naturalisme
in de Vlaamse literatuur, als denker sloeg hij zijn illustere voorganger niet erg hoog
aan. Streuvels' beeld van de Vlaming die zich schikt in zijn lot, of, om een Booniaanse
uitdrukking te gebruiken, gedwee ‘zijn mutsken aflangt’, mocht dan al pertinent zijn,
de schrijver stelde daar niets tegenover: de onderdanigheid van de personages is die
van de schrijver zelf. Dat de brave Streuvels in een duister verleden ook zijn mutsken
had afgelangd voor de bezetter, die in Streuvels een ‘gezonde’ schrijver van het Blut
und Boden-type zag, was voor Boon de ideologische implicatie van een stellingname
waar hij zich onmogelijk achter kon scharen.1
Wat ik langs deze omweg duidelijk wil maken, is dat Boon zich als criticus meermaals
poëticaal gedistantieerd heeft van een al te idealiserende vertelkunst zoals die onder
andere door Streuvels, en eigenlijk door de hele generatie van Van Nu en Straks
bedreven werd. In zijn visie kon een schrijver niet deemoedig algemeen aanvaarde
dogma's verkondigen; hij moest vrij en met kritische blik de werkelijkheid
onderzoeken, in het volle besef dat de dingen niet zijn wat ze zijn omdat God of het
Noodlot het zo beschikt heeft, maar omdat de mens ze zo gemaakt heeft, en alles dus
ook anders had gekund. Als er machten zijn die de mens onderdrukken, dan hebben
die een naam, en zijn ze gesitueerd in de politieke, religieuze en economische
werkelijkheid. De literatuur dient rekenschap te geven van die werkelijkheid. Als
criticus zal Boon zich dan ook steeds meer tegen de a-politieke houding van

1

Dat duistere verleden is lange tijd onderbelicht gebleven in de beeldvorming rond Streuvels;
de ‘verstening’ van de auteur tot monument der Vlaamse literatuur lijkt daarvoor
verantwoordelijk te zijn. Hedwig Speliers wierp enig licht in de duisternis in zijn
Streuvelsbiografie Dag Streuvels: ik ken den weg alleen (1994).
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de traditionele roman verzetten. Zijn polemische rubriek ‘Geniaal... maar met te korte
beentjes’ in De Vlaamse Gids mag beschouwd worden als een hoogtepunt in Boons
streven om de vaderlandse literatuur van die leugenachtigheid te ‘genezen’. Met zijn
soms vlijmscherpe polemieken wilde de schrijver natuurlijk ook het pad effenen voor
zijn eigen cultuurkritische romans.
Boon wil met andere woorden de traditionele roman onttakelen om een radicale
cultuurkritiek te schrijven van de burgerlijke realiteit. En daarmee ben ik aanbeland
bij mijn hoofdonderwerp. Het boek Jezebel mag namelijk beschouwd worden als
een radicale poging, misschien wel de meest radicale in Boons hele oeuvre, om de
roman opnieuw te doen aansluiten bij de alledaagse werkelijkheid. Het materiaal
ontleende Boon volledig aan de bekende Profumo-affaire, het grote sex-schandaal
van de jaren zestig, dat het zo keurige Engeland uit een eeuwenlange dommel leek
te wekken en gevestigde waarden op de helling zette. De Britse minister van Defensie
John Profumo bleek toen betrekkingen te onderhouden met Christine Keeler,
fotomodel, call-girl en cabaretdanseres - in die hoedanigheid verschijnt ze overigens
op de cover van de nieuwe uitgave. De affaire bracht allerlei ranzige details aan het
licht over de Londense onderwereld, die de natuurlijke habitat was van Keeler en
haar kleurrijke gevolg: pooiers, marihuanarokers, huisjesmelkers, jazz-zangers
enzovoort. Die onderwereld bleek plots wel heel dicht tot de bovenlaag van de Engelse
samenleving genaderd te zijn! Daar kwam nog eens een politieke kwestie bovenop;
la Keeler bestond het namelijk om - in volle Koude Oorlog - betrekkingen aan te
knopen met de Russische marine-attaché en vermoedelijke spion Eugene Ivanov.
De keuze om een publieke figuur als Christine Keeler heldin van een roman te maken
bood de auteur alvast het voordeel dat de voorspelbaarheid en de braafheid waarmee
personages uit de traditionele psychologische roman behept zijn, bij voorbaat
uitgesloten waren. Grapjassend zette Boontje in een van zijn ‘hoekjes’ in Vooruit
zijn roman af tegen een schoolvoorbeeld van dat genre uit de Vlaamse literatuur,
Hubert Lampo's Hélène Defraye (1944): ‘Want dat vind ik nu echt zo fijn in een
boek, dat de heldin op pagina 107 met nog steeds nieuwe en onvermoede aspekten
kan uitpakken. Van Heleen Defraaie gaat ge zoiets niet verwachten, maar van onze
Christine wel.’ (Boon 1964) Een grapje van het immer schertsende Boontje, maar
de poëticale implicaties ervan zijn niet gering. In 1946 wijdde Boon in De rode vaan
een kritiek aan Hélène Defraye, waarin hij de auteur verweet een al te cerebraal en
bovendien langdradig schoolopstel te hebben geschreven: ‘Hij blijft immer
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onbewogen, met een koelen geest, het verhaal langs welafgebakende wegen leiden.
Hij geeft u nergens een klap, maar wikt en weegt, en legt alles uit van naaldje tot
draadje.’ (Boon 1994[a], p. 213) Lampo's al te brave roman was in Boons visie geen
alleenstaand geval; de hele Vlaamse literatuur was door de eisen van psychologische
waarachtigheid en logische opbouw - een erfenis van Van Nu en Straks - volkomen
krachteloos geworden. Die erfenis moest zo gauw mogelijk overboord gegooid
worden, om de roman opnieuw te doen aansluiten bij de dynamische
wereld-van-vandaag: ‘De vorm van “morgen” zal niet meer de vorm van Van Nu en
Straks zijn.’ (O.c., p. 68)
De editie die ik bij deze wil voorstellen, bundelt twee romans, De nieuwe lady's
Hamilton en Het boek Jezebel, die in hun geheel nooit eerder gepubliceerd werden.
Als een soort collage van krantenberichten loopt het tweeluik vooruit op het wél
gepubliceerde De meisjes van Jesses (1973), waarvoor de schrijver inspiratie putte
uit de gruwelijke moord op Sharon Tate, echtgenote van de Poolse filmregisseur
Roman Polanski. De in de media breed uitgesmeerde lotgevallen van de moorddadige
bende rond de zelfverklaarde profeet Charles Manson monteerde Boon in De meisjes
van Jesses tot een genadeloos portret van een amorele wereld. De nieuwe lady's
Hamilton mist de moraliserende ondertoon van deze roman, maar ook hier laat de
verteller de werkelijkheid als het ware zelf aan het woord; hij ‘beperkt’ zich tot het
selecteren en aaneenrijgen van uitspraken en gebeurtenissen, waarbij hij het geheel
uiteraard wel voorziet van een flinke dosis ironie.
Daarin verschilt Boons werkwijze van die van de journalist. Voor een nauwkeurig
verslag van de zaak-Profumo is de lezer bij Boon immers aan het verkeerde adres.
Om de ware toedracht van de feiten is het Boon in De nieuwe lady's Hamilton niet
te doen; alsof hij er plezier in schept laat de verteller verschillende versies van dezelfde
gebeurtenissen vrolijk tegen elkaar op botsen. Aan de politieke kant van de zaak
wordt nauwelijks enige aandacht geschonken: ‘Wat ons interesseert is het lady
Hamilton-kompleks, en niet het in gevaar brengen van het Atlantisch Pakt.’ Zonder
commentaar demonstreert Boon de groteske wijze waarop de hoge en de lage wereld
in dit moderne sprookje tot elkaar komen. De schakel tussen beide werelden is dr.
Stephen Ward, osteopaat van verschillende beroemdheden en graag geziene gast in
het mondaine milieu. Het is deze high society-figuur die de arme maar mooie Christine
Keeler in een cabaret ‘ontdekt’ en haar haast bij wijze van grap introduceert in de
wereld van lords, ministers, marineattachés en zelfs presidenten. Veel aandacht gaat
daarbij uit naar de symbolische setting: het aan lord Astor toebehorende kasteel
Cliveden, met
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achterin de tuin het huisje waarover dr. Stephen Ward kon beschikken. ‘Het was een
vreemde wereld, op bepaalde wijze van elkaar gescheiden, maar op andere wijze
toch ook in elkaar vervloeiend.’ In dit decor valt Profumo tijdens een sprookjesachtige
juli-avond van het jaar 1961 voor de charmes van de ‘nimf’ Christine Keeler.
Wellicht oordeelde Boon dat zijn eerste poging om de Keeler-affaire om te werken
tot een roman over de amorele wereld-van-vandaag wat al te dicht tegen de historische
werkelijkheid aanleunde. Begin 1964 ondernam Boontje in zijn dagelijks cursiefje
in Vooruit een nieuwe poging om het verhaal rond Christine en Mandy om te werken
tot een roman van meer envergure; met de nodige ironie noemde hij zijn romanproject
‘Een pyramide, een kathedraal, een mausoleum van krantestukjes.’ (Boon 1964) In
plaats van de anonieme verteller uit De nieuwe lady's Hamilton treedt nu Pomponneke,
wier avonturen in de droomfabriek Filmland reeds eerder in Vooruit waren verschenen
onder de titel ‘Het zondagsleven van Pompon’. Zoals ook in dit allegorische sprookje
over the rise and fall van het frivole filmsterretje, laat Boon het verhaal deze keer
spelen in Babylon. Christine krijgt dan weer de naam Jezebel, van wie in de bijbel
gezegd wordt dat ze ‘dienstknechten verleidt om ontucht te bedrijven en afgodenoffers
te eten’ (Op. 2: 20). Deze en andere verschuivingen in de naamgeving getuigen van
de allegorisering die de vertelstof in Het boek Jezebel onderging. De handeling werd
verplaatst naar het oosten, waar niet langer Profumo en Ivanov maar wel de
Opperbevelhebber van Babylon en de Grootmogool van Mogalen beiden naar de
gunsten van Jezebel dingen. Het ‘Atlantisch Pakt’ heet hier, met een knipoog naar
het Warschaupact, ‘het Grootoosten-pakt’.
Oost of west, het doet er eigenlijk niet wezenlijk toe. Van belang is slechts het
verlangen van zowel Jezebel als Pomponneke om ‘de geschiedenis in te gaan als een
kombinatie Jeanne d'Arc-madame de Pompadour.’ Met deze tegenstelling wijst Boon
op een innerlijke gespletenheid die beide meisjes uiteindelijk fataal zal worden. Hoe
hoger Jezebel de sporten van de maatschappelijke ladder beklimt, hoe minder zij de
haast sadomasochistische aandrift kan weerstaan onder te gaan ‘in de onderwereld
van kleurlingen en jazz-zangers en rokers van marihuana.’ Een stevige muilpeer,
liefst nog van een kleurling, daar heeft Jezebel behoefte aan! Eens zij courtisane
geworden is, knoopt zij de voor haar noodlottige relatie aan met de neger Alexander
(Johnny Edgecombe in het echte leven), die met een revolverschot de hele zaak
onrechtstreeks aan het licht zal brengen. Jezebel blijkt met andere woorden behept
met een noodlottig verlangen naar hoger, waardoor de mens in Boons visie
onvermijdelijk zijn eigen ondergang bewerkstelligt.
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In totaal verschijnen in de maanden april en mei 1964 zes cursiefjes, waarin Boon
bij monde van Pomponneke De nieuwe lady's Hamilton in meer allegorische zin
herformuleert. Het manuscript van Het boek Jezebel dateert wellicht van deze periode.
Boon heeft deze tekst echter nooit persklaar gemaakt. Bijna drie jaar laat de auteur
het manuscript onaangeroerd liggen, tot hij in januari 1967 een vierentwintigdelige
reeks ‘Boontjes’ publiceert, waarin Boon een nieuwe (en laatste) poging onderneemt
om zijn allegorische zedenroman aan het publiek te slijten. Andermaal treden enkele
opvallende verschuivingen op wat naamgeving en vertelstandpunt betreft. Niet langer
Pomponneke voert nu het woord, maar Boontje zelf, die tevens een grote persoonlijke
betrokkenheid voorwendt. De ik-verteller laat namelijk uitschijnen dat hij zijn
informatie bij de hoofdrolspelers zelf heeft ingewonnen. Pomponneke vervangt hij
dan weer door een (nog) cynischer Boon-heldinnetje: Petit-Fleurke. Deze en andere,
soms verwarrende wisselingen tonen duidelijk aan dat Het boek Jezebel als een
roman-in-uitvoering beschouwd dient te worden. De ‘definitieve’ versie, of liever,
de versie die in deze editie aangeboden wordt, draagt de sporen van verschillende
stadia. Het reeds gepubliceerde deel uit Vooruit en het resterende deel van het
manuscript voegde Boon samen, wat van deze roman editietechnisch een buitenbeentje
maakt. De twee delen van Het boek Jezebel bestaan namelijk uit twee verschillende
soorten documentaire bronnen (gedrukte en geschreven tekst), waarbij deel één in
een later stadium in het schrijfproces thuishoort dan deel twee.
In totaal bestaat Het boek Jezebel echter uit vier delen, waarvan de laatste twee om
praktische redenen niet in deze editie opgenomen werden. In tegenstelling tot wat
de nummering laat vermoeden, gaat het hier niet om materiaal dat aansluit op de
twee vorige delen, maar dat aan het schrijven voorafging. De boeken drie en vier door de auteur beide voorzien van de ondertitel ‘nog te verwerken krantenknipsels’
- bevatten namelijk het journalistieke materiaal waarvan Boon gebruik maakte bij
het schrijven van zijn tweeluik. Alles samen een dik pak papier van zo'n 150 pagina's,
waarop door Boon allerlei krantenknipsels en foto's werden geplakt die betrekking
hebben op de zaak-Keeler, en dit zowel uit Nederlandstalige als uit Engelse en Franse
bladen. Hier en daar werden de knipsels voorzien van commentaar of titels in rode
en zwarte inkt. Schematisch ziet de genese van het tweeluik er als volgt uit:
1963

Verzameling
krantenknipsels

≈

Het boek Jezebel III
& IV

De nieuwe lady's
Hamilton (ms)

≈

De nieuwe lady's
Hamilton
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1964

Het boek Jezebel
(ms)

≈

Het boek Jezebel II

1967

Boontjes

≈

Het boek Jezebel I

(= tweede versie
eerste deel van Het
boek Jezebel)
[Ill. 1]
Ik laat het bij deze bemerkingen wat de genese betreft om nog enige toelichting te
geven bij de editie zelf. Naast het eigenlijke tekstgedeelte bevat deze uitgave ook
een deel annotaties bij de historische figuren die in de tekst optreden en bij de talloze
literaire allusies en toespelingen op de contemporaine werkelijkheid die voor de
hedendaagse lezer wellicht enige toelichting vragen. Om de leesbaarheid van de
leestekst niet te verstoren werd, anders dan in de vorige delen in de reeks
Boon-studies, geopteerd voor een exclusief variantenapparaat, dat aan het einde van
het boek opgenomen werd. Dat deel bevat correcties, toevoegingen en doorhalingen
in het manuscript zelf, varianten van de basistekst, evenals de wijzigingen die de
editeurs in de basistekst aanbrachten.
Het handschrift van de auteur stelde doorgaans geen probleem, op twee pagina's na.
Op illustratie 2 ziet u een uitvergroting van een pagina die zich achteraan het
manuscript van De nieuwe lady's Hamilton bevond, en om verschillende redenen
van de andere afwijkt. De paginering ontbreekt en de ductus verschilt, met name de
grootte van de letters en de zorg die eraan besteed is. Om die redenen oordeelden de
editeurs dat deze pagina vermoedelijk tot een kladversie behoort en dus niet in de
basistekst thuishoort. De transcriptie van deze tekst was een zaak van veel geduld
en overleg met verschillende lezers. Slechts daar waar overeenstemming was tussen
de lezers werd de tekst getranscribeerd, waarbij dit keer gebruik werd gemaakt van
een inclusief apparaat (zie illustratie 3). Vele passages blijven echter onduidelijk,
wat aangeduid werd door middel van x'en tussen rechte haken. Twijfelachtige lezingen
worden gevolgd door een vraagteken.
Een veel groter probleem waren inconsequenties in de spelling van plaatsen
eigennamen. De talloze afwijkingen die in De nieuwe lady's Hamilton voorkomen,
zijn behalve aan Boons slordigheid, ook te wijten aan het vaak onbetrouwbare
bronnenmateriaal waarop de auteur zich baseerde. Zo komen Marie Ellen en Marie
Ella, Ropner en Ropnes, Brownen en Bronwen, Orme-Court en Ormecourt naast
elkaar voor. Om die reden besloten de editeurs
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foutieve en afwijkende schrijfwijzen te uniformiseren, gebruik makende van de reële
namen van de historische figuren en plaatsen. Ook in Het boek Jezebel willen plaatsen eigennamen wel eens van elkaar verschillen: opperbevelhebber naast
Opperbevelhebber, Keizerlijke plaats naast Keizerlijke Plaats, kleine en Klein naast
Kleine Paviljoen, grootmongool naast Grootmogool... Bij nader toezien kwamen
afwijkingen alleen in het in Vooruit gepubliceerde deel voor, die dan ook te wijten
zijn aan slordig zetwerk. Hier werden afwijkingen aangepast aan de meest
voorkomende schrijfwijze. In het manuscript kwam slechts één inconsequentie voor,
en die hebben we behouden omdat ze het onaffe karakter van de tekst illustreert.
Boon maakte namelijk in eerste instantie gebruik van de naam Cancan, die hij verving
door Carcas. Verder in de tekst doet hij echter precies het omgekeerde: Carcas wordt
opnieuw gecorrigeerd tot Cancan. Cancan/Carcas: het woordenpaar illustreert niet
alleen Boons onbeslistheid, maar ook de tweeledigheid van de teksten op zich:
enerzijds zijn ze speels en vrolijk als een Parijse revuedans, maar tegelijkertijd ook
dood-ernstig.
Een bijkomende moeilijkheid was dat het manuscript van De nieuwe lady's Hamilton
op enkele plaatsen een tweede tekstlaag bevat die van een later tijdstip dateert - in
de editiewetenschap heet zo'n manuscript een ‘complexe’ documentaire bron. Die
tweede tekstlaag vinden we voornamelijk terug in de kantlijn, waarin de auteur in
rode inkt hier en daar enkele namen toevoegde die thuishoren in Het boek Jezebel.
In het hoofdstukje ‘Lord Astor’ is de tweede tekstlaag in de eerste verwerkt. In de
eerste alinea's van het hoofdstuk verving Boon in rode inkt alle plaats- en eigennamen
door de in Het boek Jezebel gebruikte namen. Omdat het overduidelijk gaat om een
vingeroefening voor de allegorische herwerking van zijn boek over Christine Keeler,
hebben de editeurs deze tekstlaag niet opgenomen in de basistekst. Op illustratie 4
ziet u het betreffende fragment uit het handschrift en de overeenkomstige passages
uit het variantenapparaat. In de laag Mb, dit is het manuscript, werd de tekst uit het
handschrift zorgvuldig getranscribeerd, waarbij correcties door de auteur werden
aangegeven door middel van >> (of ≠ om twee verschillende lagen van elkaar te
onderscheiden). Een X duidt op een insprong, het plus- en het minteken op een
toevoeging respectievelijk weglating. De laag W, dit is de werkuitgave die in deze
editie gepresenteerd wordt (in dit geval dus zonder de tweede tekstlaag) bevat de
correcties die de editeurs aanbrachten: een punt na ‘nr’, en een hoofdletter in
‘lagerhuislid’. Overigens heeft Boon in een overeenkomstige passage in Het boek
Jezebel toch nog enkele wijzigingen aangebracht, want daar luidt het: ‘De Landgraaf
was een 55-jarige schat van een schatrijk man, dagbladeigenaar, schilder en
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jager, en voor de derde keer getrouwd - ik spuug erbij op de grond - met die gewezen
mannequin.’
Het mag aan de hand van deze voorbeelden wel duidelijk zijn geworden dat de editeur
van nagelaten werk van Louis Paul Boon voor een aantal hindernissen komt te staan
die niet lichtvaardig genomen mogen worden. Kennis van de genese van de tekst,
van de historische context, van Boons werk en diens stilistische, lexicale en
grammaticale eigenaardigheden vormen de onontbeerlijke basisingrediënten voor
een goede editie. Die kennis dient vervolgens vertaald te worden naar het publiek.
In onderhavige editie werd gestreefd naar een zo groot mogelijke leesbaarheid en
toegankelijkheid voor een groot publiek, zonder daarbij afbreuk te doen aan de
wetenschappelijke eis van controleerbaarheid. Anderzijds moest de tekst, als
werk-in-uitvoering, ook in zijn ‘onafheid’ gerespecteerd worden. Waar de editeurs
ingrepen omwille van de leesbaarheid en/of de uniformiteit van de leestekst, ging
dat telkens gepaard met een uitvoerige verantwoording. De lezer houdt bovendien
ten allen tijde een controle-instrument in handen om zich van de juistheid van een
en ander te vergewissen.
De editeur van nagelaten werk van Boon heeft nog werk voor de boeg; in de
nalatenschap van de auteur wachten nog twee romans op ontsluiting. De
kandidaat-editeur staat echter voor een niet geringe taak. De genese van Eenzaam
spelen met Pompon bijvoorbeeld is zo mogelijk nog complexer dan die van Het boek
Jezebel, het schrijfproces van dit werk-in-uitvoering beslaat dan ook een nog grotere
tijdsspanne. We zijn het aan de auteur en zijn lezers verplicht ook dit werk uit te
geven. Boons nagelaten romans bieden vanwege hun complexe ontstaansgeschiedenis
precies een uniek inzicht in de wijze waarop de auteur teksten genereerde. Ze tonen
aan dat een roman niet (noodzakelijk) in één geut op het papier verschijnt, maar een
langdurig proces is, een zaak van lang beraad, van wikken en wegen: Cancan of
Carcas?

Bibliografie
Boon, L.P.:
1964

‘In boekvorm.’ Vooruit van 26 maart
1964.

1994[a]

Het literatuur- en kunstkritische werk. I.
De roode vaan [D. de Geest, E.
Bruinsma, K. Humbeeck & L. Missinne,
eds.], Antwerpen, L.P.
Boon-documentatiecentrum, 1994. (=
Boon-studies 2)

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde. Jaargang 2000

326

1994[b]

Het literatuur- en kunstkritische werk. II.
Front [E. Bruinsma & K. Humbeeck,
eds.], Antwerpen, L.P.
Boon-documentatiecentrum, 1994. (=
Boon-studies 3)

1995

Het literatuur- en kunstkritische werk.
III. De Vlaamse Gids [E. Bruinsma, ed.],
Antwerpen, L.P.
Boon-documentatiecentrum, 1995. (=
Boon-studies 4)

1999

Het boek Jezebel. Bezorgd door J.
Dierinck & B. Kennis, Gent. Koninklijke
Academie voor Nederlandse Taal- en
Letterkunde, 1999. (= Boon-studies 11)

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde. Jaargang 2000

327

[Ill. 2]

1 <-Ik weet niet wat er <- de> oorzaak <voor zou zijn ≠ voor is> maar almeteens
blijkt iemand onder ons <- [xxxxxxxxxx]>>
2 Ik weet niet wat er de aanleiding toe is, maar almeteens blijkt iemand onder ons
<- de> dringende behoefte te
3 voelen zijn zakken te ledigen. Hij gooit er dan alles en nog wat uit, zijn [xxxx]
[xxx] [xxxxx], en leugens
4 en waarheden komen [?] aan het licht. Zo was het met Jan Kornelis Maandag
in de Black Bar. Zo
5 gebeurde het even plots met Jo, de steunpilaar van onze scheefgebouwde [?]
wereld. En bijna op hetzelfde
6 moment werd ook de Opperbevelhebber door die wens/roes [?] van
zelfbeschuldiging aangegrepen. Terwijl hij
7 zich op zaterdag naar de speelvelden begaf waar hij mij [xxxxxxxxxxxx] door
een [xxxxxx] andere kijklustigen [?]
8 in [xxx] [xxxxx]. Een vrouw kwam op hem toegelopen en riep [xxxxxxx]: Trek
het je niet aan, wat
9 ze allemaal vertellen! Hij glimlacht. [xx] [xxxxxxxx] maar een [xxxxx] [x], een
[xxx]10 [xxxxxxxx] glimlachje. <- [x]> Op het speelveld sloeg hij de bal met zo'n
innerlijke [?] woede weg, dat
11 die ergens in een boom <+ de kruin van een dennenboom> bleef hangen. Tot
de lijfwachter, die < zich ook op de speelvelden ≠ hem zoals steeds op de>
12 hielen volgde, zei hij niet zonder bitterheid: Als je wil, kun je hem d'ruit schieten.

[Ill.3]
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Mb:

<Dr. Stephen Ward>>Jo> had voor <zijn
praktijk>>portretschilderen> een <paar
kamers>>atelier> ergens <in het
West-End>>aan de stadsrand [?]>, hij
bezat <de luxe-flat Wimpole Mews nr
17>> het huis in de Dapperstraat>, en hij
beschikte ook nog over het
<tuinhuisje>>Kleine Paviljoen> dat bij
het kasteel <van Lord
Astord≠Merdici>>van de Landgraaf>
hoorde.
[X]<Lord Astor>>De Landgraaf> was
een 55-jarige <miljardair>> schat van
schatrijke man>, <- gewezen conservatief
lagerhuislid>,
getrouwd <+ - het doet me veel leed →,
met <- [xx]> een gewezen mannequin <van Balmain>. [in kantlijn:] Claudia
Carcas

W:

Dr. Stephen Ward had voor zijn praktijk
een paar kamers ergens in het West End,
hij bezat de luxe-flat Wimpole Mews
nr[+.] 17, en hij beschikte ook nog over
het tuinhuisje dat bij het kasteel van lord
Astor hoorde.
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[X]Lord Astor was een 55-jarige
miljardair, gewezen conservatief
[lagerhuislid]]Lagerhuislid],
getrouwd, met een gewezen mannequin
van Balmain.

[Ill.4]
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Een toekomst voor onze moderne klassieken
Harold Polis, Uitgeverij Nijgh & Van Ditmar/Dedalus
Enkele dagen geleden vertelde ik een bevriende schrijver dat ik vandaag een eminent
gezelschap van academici zou onderhouden over de toekomst van onze moderne
klassieken. Mijn vriend de schrijver zuchtte diep. Hij zei: ‘We moeten de mensen
toch niet meer lastigvallen met boeken van oude knarren die schreven met een
kroontjespen en luisterden naar namen als Maurice, Gerard en Louis?’
Het was duidelijk. Mijn vriend wilde me jennen. Zowel thuis als in mijn kantoor
weet ik me een aanzienlijk deel van mijn tijd omringd door oude boeken. Misschien
was mijn vriend de levende schrijver wel jaloers op mijn rimpelloze relatie met de
dode schrijvers. Zij spraken me nooit tegen. Hun woorden kon ik naar goeddunken
beamen of in de wind slaan.
‘Je gaat dus preken over de toekomst van onze moderne klassieken, allemaal goed
en wel,’ zei de bevriende schrijver met bibberende stem, ‘maar wat met de toekomst
van onze postmoderne klassieken?’
Toen besefte ik dat de verontwaardiging van mijn schrijvende vriend niet gespeeld
was en dat hij net als iedereen eerst een beetje aan zichzelf wou denken, vooraleer
de tijdloze waarde van onze klassieken te belijden en zich te plooien naar het nut
van het algemeen. Misschien moest ik daar ook maar mee beginnen en nog meer
zorg besteden aan zijn werk. Uiteindelijk zorgde hij met zijn postmoderne sprookjes
voor mijn loon. En hoewel ik geen schatten verdien, zou het me toch zwaar vallen
afstand te moeten doen van de bescheiden luxe die me te beurt valt, filtersigaretten,
elk seizoen nieuwe schoenen en immense hoeveelheden boeken.
Ik nam me voor een strijdplan op te stellen om de toekomst van onze moderne
klassieken veilig te stellen en trachtte me in te beelden hoe het zou zijn in 2020.
Zullen de jongens en meisjes die nu nog niet zijn geboren de teksten van mijn
schrijvende vriend lezen? Of die van pakweg Peter Verhelst? In 2030 zal het met
een vette prijs bekroonde Tongkat de universitaire fabriek op volle toeren doen
draaien. Thesissen, doctoraten, colloquia, Vloeibaar harnas, halfjaarlijks tijdschrift
voor de Verhelst-studie. Er zal een nieuwe

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde. Jaargang 2000

330
editie van Tongkat verschijnen, voorbereid door een nieuwe lichting editeurs, die te
werk zullen gaan als cyborgs, half wetenschapper, half machine. En wie weet zullen
hun leermeesters naar de pers stappen om meer geld en aandacht te vragen voor de
armlastige Vlaamse digitale teksteditie. Helaas! Het ministerie van Cultuur heeft
zich dan allang omgevormd tot het ministerie van Infotainment, met een
staatssecretaris voor cultuur die voortdurend in de clinch ligt met de minister. Ten
einde raad zullen de wetenschappers een colloquium organiseren.
Ik hoop niet dat dit zal gebeuren.
De toekomst van onze klassieken, postmodern of niet, moeten we vandaag
veiligstellen. Dit is een zeer nobele taak die een mens verleidt tot het stellen van
retorische vragen, zoals: wat is nu eigenlijk de definitie van een echt klassiek boek?
Eerlijk gezegd, ik zou het niet weten. Het volstaat niet te beweren dat een klassiek
boek generaties lang vele lezers voor zich wint. Vrouwe Courtmans, geboren
Berchmans, Ridder der Leopoldsorde, is toch ook zeer lang zeer populair geweest?
Nieuwe poging. Een klassiek boek herkent men aan zijn tijdloze kwaliteit. Weer
niets. Flaptekstschrijvers noemen een boek meestal tijdloos wanneer de vervaldatum
ervan ruimschoots is overschreden. Bovendien bestaan er geen tijdloze boeken. Hoe
ouder een boek, hoe meer verklarende noten je nodig hebt. Verdient een boek
klassieke status als het getuigenis aflegt van de tijd waarin het is geschreven? Helaas.
Ook Helen Fielding registreert de rusteloze hartenklop van haar tijd. Ik ben een
overtuigde fan van Bridget Jones, alleen is haar fake wereld niet echt de mijne.
Cultstatus dan maar? Het is de mythe van het verkeerd begrepen genie dat zich opsluit
in het duivenhok van de buren, jarenlang schrijft aan een fenomenaal meesterwerk
en via mond-tot-mondreclame de sympathie van een brede schare lezers verwerft.
Vreemd genoeg komt dit scenario altijd in het buitenland voor. In Vlaanderen zijn
cultauteurs dorpsgekken met een alibi. Wij hebben nooit geniale oplichters à la Jerzy
Kosinski in onze rangen geteld.
Klassieke boeken bestaan niet. Er zijn goede boeken en slechte boeken, en er is de
canon.
Voor wie, net als Hans Castorp jarenlang geen krant heeft gelezen, herhaal ik even
dat de invloed van de literaire kritiek taant. En niet alleen de kritiek heeft veel pluimen
verloren, de stem van academische professionele lezers

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde. Jaargang 2000

331
draagt dezer dagen ook niet ver meer. Uit het maartnummer van De Witte Raaf,1
grotendeels gevuld met belangwekkende interviews over de hedendaagse kunst, licht
ik vier stellingen:
‘De criticus is een soort promotor van kunst of kunstenaars geworden.’
‘De kritiek is niet meer het instrument om te bepalen wie we moeten
onthouden.’
‘De hedendaagse kunst is een eindeloze carrousel van momentopnamen,
zonder de geringste geheugencapaciteit.’
‘Er is bijzonder weinig zelfkritiek in de kunstwereld.’
De vier uitspraken zijn zeer toepasbaar op de literatuur. De klassieken zijn het museum
van die literatuur. Ik ga ervan uit dat iedereen hier aanwezig het eens is dat we op
zoek zijn naar een goede manier om dat museum te vullen - Jan Hoet is overigens
geen optie. Net als in de beeldende kunsten kampt het museum van de literatuur met
inhoudelijke, vormelijke en financiële problemen. Inhoudelijk is er een niet
uitgesproken maar verstikkende consensus: steeds dezelfde namen komen aan bod.
Er is weinig ruimte om kritische keuzes te maken, niet voor de hand liggende
klassiekers uit te geven. Vormelijk is het museum van de literatuur nog te vaak te
vergelijken met een slecht verlichte zaal waar iemand lukraak wat doeken heeft
opgehangen, zonder bijschrift. En alsof dat nog niet volstaat, moet ook de rekening
kloppen. Meer nog, het museum moet economisch rendabel zijn.
Ik zal u niet vervelen met omzetgegevens, verkooptechnieken en marketingplannen.
Dat is voor een andere keer. Het volstaat de omzet van de verzamelde literaire
uitgevers naast die van Union Carbide te leggen. Literatuur is zakgeld, wat niet
wegneemt dat een uitgeverij geen gezelligheidsclub is, maar een bedrijf dat winst
moet maken. Vooraleer je verkoopt, verdient het echter aanbeveling te weten wat je
verkoopt.
Welke moderne klassieke boeken zullen we verkopen?
Iedereen en niemand bepaalt of een boek goed of slecht is en of het in de canon wordt
opgenomen. Geplugde populariteit, verkoopcijfers, toptienen, leesclubs, leeslijstjes,
advertenties, tv-optredens, interviews, recensies, fotoreportages, feestjes,
promotiefolders, websites, mailings, werkelijk alle trucs worden aangewend om van
een boek een succes te maken. En het is nu eenmaal zo dat je makkelijker een levende
schrijver kunt verkopen, dan een

1

De Witte Raaf van maart-april 2000.
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schrijver die men slechts van zwartwitportretten kent. Want ja, meestal kijken die
klassieke schrijvers ook zo streng. Net schoolmeesters.
Wat ik nu vertel is allemaal des uitgevers. Een boek uitgeven blijkt zelden een
sinecure. Het is een daad met vele gevolgen. En wie zijn job ter harte neemt zal elke
stap van een uitgeefproject zo goed mogelijk willen begeleiden. Maar op een mooie
dag is het boek uitgegeven, komt er een einde aan de door de uitgeverij gestuurde
promotie en verdwijnt het boek uit de etalage. Het boek staat er alleen voor. De weg
naar de eeuwige roem loopt spijtig genoeg meestal dood en niemand van de
betrokkenen kan daar iets aan veranderen. Bij een klassieker is dat risico doorgaans
vele malen groter, omdat het boek zich al in het boekenhiernamaals bevindt.
Wij dansen allen naar de pijpen van de actualiteit. Wat vandaag niet aan de orde is,
bestaat niet. De hiërarchie is vervangen door een eindeloos opgerekte nevenschikking.
Net zoals je onmogelijk alles kunt lezen, elk discours kunt begrijpen, alle vormen
van wetenschap en kunst kunt volgen, is niemand nog in staat een echte rangorde
aan te brengen in de literatuur. De klassieke literatuurgeschiedenis is zelf geschiedenis
geworden. De laatste dertig jaar zijn vanuit een traditioneel historisch standpunt
moeilijk in één verhaal te vatten. Je kan dit afkeuren en er lange, larmoyante
treurzangen aan wijden. Wat kort het? De actualiteit heeft al heel lang de geschiedenis
verdrongen. Het geheugen is bedankt voor bewezen diensten.
Dit tekort aan historische distantie is een direct gevolg van de manier waarop de
economie ons heeft gevormd. Het zou uiteraard fijn zijn de ganse bevolking te scholen
als cultuurkenner, maar dat blijft een te wanhopige gedachte. De economische
expansie heeft ertoe geleid dat de maatschappij is ontzuild en gedemocratiseerd.
Toch is het onmogelijk iedereen naar een college te sturen om Lucretius te leren
lezen. Onze ongelofelijke welstand brengt ook met zich mee dat er alleen veel geld
kan worden verdiend als men zowat alles ten gelde tracht te maken. Wat goed
verkoopt, verkoopt beter en intussen verschraalt het aanbod. Het is misschien veel
zinvoller een nieuwe kritiek op de economie te ontwikkelen dan zich te vermeien in
cultuurkritiek. Ook dit vormt de achtergrond van mijn retorische vraag: wat is een
klassiek boek?
Borges roemt de literatuur als de meest nutteloze van de menselijke bezigheden, een
mening die ik met hem deel en die er mede voor zorgt dat het onmogelijk is alleen
goede boeken te laten overleven. Want het zijn door-
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gaans niet de meest exquise uitingen van literaire nutteloosheid die worden verkocht,
maar de meest verkoopbare. Intellectuelen noemen ‘technische kunde’ wel eens
smalend ‘maakwerk’. Neem nu de in lezerskringen fel gesmaakte Billy-boekenkast
van Ikea. Lelijk, maar degelijk en vooral goedkoop. Niemand zal het binnen honderd
jaar in zijn hoofd halen de Billy-boekenkast een museale functie te geven, maar ik
ben er vandaag wel ontzettend blij mee. Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor de
verzamelde werken van John Grisham en consorten. We hebben niet te klagen.
In een corporatistische maatschappij, zal de staat de cultuurproductie in handen
nemen, zoals vroeger in communistische landen gebeurde. Ik herinner me mijn
verbazing toen ik ruim anderhalf jaar na de Poolse fluwelen revolutie een bezoek
bracht aan de cultuurtoren te Warschau. In die cultuurtoren, een geschenk waarmee
vadertje Stalin zijn niet zo onderdanige Poolse kameraden wou paaien, bevond zich
toen nog een gigantische boekhandel, volgestouwd met grote voorraden staatsuitgaven.
Te midden van de stapels op pleepapier gedrukte rommel trof ik overigens hele
bergen oude Poolse vertalingen van Jos Vandeloo en Ward Ruyslinck aan. Andere
boekhandels in andere Poolse steden gaven dezelfde aanblik. Gigantische
hoeveelheden van staatswege gesubsidieerd literair afval. Wie goede boeken van
binnen- en buitenlandse kritische schrijvers wilde lezen, moest zijn heil zoeken in
het bloeiende Samizdatcircuit, de Oost-Europese literaire zwarte markt. Václav Havel
heeft als eerste begin jaren negentig gezegd dat met de dood van het communisme
de mensen gek genoeg ook ophielden te lezen. Wij, die hopelijk voor eeuwig en drie
dagen in een democratie zullen leven, hebben alle boeken die ooit zijn geschreven
binnen handbereik. Het is net in onze luxueuze en poenige samenleving dat vele
boeken alleen met overheidssteun kunnen worden gemaakt. En wie subsidie zegt,
zegt klassieken.
De tijd is voorbij dat men oud zetsel tot slijtenstoe kan gebruiken. Een oud boek dat
opnieuw wordt uitgegeven, moet er goed uitzien en moet vooral iets nieuws bieden
aan de lezer. Een degelijke editie maken is helaas ontzettend duur en tijdrovend.
Intellectuele arbeid wordt zelden vergoed volgens prestatie en zeker het
monnikengeduld van de doorsnee editeur zou hem of haar doorgaans slechts enkele
centiemen per uur opleveren als er geen overheidssteun aan te pas kwam. Het is
misschien nodig dat de minister van cultuur een beetje Jozef Stalin speelt en wat
geld vrijmaakt voor boeken, zeker voor klassieken.
Een literaire cultuur teert op het verleden, zelfs wanneer een groot deel van de nieuwe
boeken die verschijnen niet verwijzen naar de antieken, de
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humanistische erfenis of werk van grote nationale auteurs. Wil een literaire cultuur
vitaal blijven, goed draaien, niet al te veel rommel voortbrengen, dan is het historische
perspectief onontbeerlijk. Een mens heeft nood aan een referentiekader, anders kan
hij net zo goed beweren dat hij staat ingeschreven bij de burgerlijke stand van de
planeet Saturnus. Voor een boek geldt die eis waarschijnlijk nog sterker, hoe
gefictionaliseerd de inhoud ervan ook is.
Lezers kunnen niet teruggrijpen naar een kant-en-klare bibliotheek der Vlaamse
klassieken. Academici kunnen geen sluitende, klassieke overzichtsstudie van een
eeuw Nederlandstalige literatuur maken. Uitgevers zijn niet in staat hun volledige
catalogus eindeloos beschikbaar te houden. Zolang we ervoor zorgen dat het mogelijk
blijft klassieken te bestuderen en uit te geven zal dat geen problemen opleveren. Het
is die ideële mogelijkheid waar ik nogal veel waarde aan hecht.
Tijdens de studiedag ‘Klassieken op de markt’2 is er veel geklaagd over onze
klassieken. Te weinig lezers. Te klein taalgebied. Rampzalige verkoopcijfers. Et
cetera. Het is allemaal erg en ook heel erg waar. Maar er komt een dag dat de relatief
zeer bescheiden eisen van de werkgroep Genese worden ingewilligd. Eenvoudigweg
omdat het niet anders kan. Het zou een hele stap vooruit betekenen, voor iedereen.
Het uitgeven van klassieke teksten begint bij een goede editeur. Er is altijd de
symbolische waarde van een klassieke tekst, maar zolang de uitgegeven tekst zelf
niet op een degelijke manier is geëditeerd, hou je de lezer achterlijk en ben je
medeplichtig aan literaire roofbouw. De editeurs zijn voorhanden. Ze worden opgeleid.
Er komen er steeds meer bij en ze zijn steeds beter. De gemeenschap moet hun
voldoende middelen geven. De gemeenschap moet ervoor zorgen dat de archieven
die zij in haar bezit heeft op een goede manier worden beheerd en ontsloten. Waar
zijn we anders mee bezig? Pas in 1893 kreeg het Vlaamse deel van de Belgische
bevolking de kans lager onderwijs in de moedertaal te volgen. Grof gesteld betekent
die vaststelling dat onze moderne literaire cultuur ruim een eeuw oud is. Op die
honderd jaar zijn er allerminst honderd meesterwerken geschreven. De Vlaamse
literaire cultuur baadt niet in weelde. We kunnen het ons op geen enkele manier
permitteren wat er aan archieven, teksten en schrijvers voorradig is naar de
verdoemenis te laten gaan. Zoniet riskeren we het goede niet meer te erkennen en
de rommel te hoog in te schatten. Een kritische cultuur heeft goede bronteksten nodig
en vervelende mensen die er een zaak van maken een punt op de juiste plaats te
zetten.

2

Zie Verslagen en Mededelingen van de KANTL, jg. 1999, afl. 1.
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En de uitgever, die moet zijn klassieken goed beheren. Herdrukken als het kan,
nieuwe edities maken als het moet. Ik ben een groot voorstander van de leeseditie.
Daaronder versta ik een degelijk geëditeerde oude tekst die wordt aangeboden met
een goede tekstverantwoording, een nawoord en eventueel tekstverklaringen. Zo hou
je werk van dode schrijvers levend. Als je het doet, doe het dan goed. Ik ben er niet
rouwig om dat er geen pantheon van de Vlaamse klassieken bestaat, zoals je vroeger
dat Pantheon van de Nobelprijswinnaars had.
De laatste jaren zijn er door literaire uitgevers ontzettend veel Vlaamse klassieken
opnieuw uitgebracht. In een kwaadaardige bui denk ik wel eens: er zijn er te veel
uitgebracht. Om een oud boek opnieuw uit te geven zou je eigenlijk een hele goede
reden moeten hebben. Ik vind dat ‘de beschikbaarheid voor de lezer’ of ‘de culturele
waarde’ niet altijd zaligmakende criteria zijn. Het is even belangrijk dat teksten
grondig geëditeerd zijn en op beperkte schaal beschikbaar.
In een misschien niet zo verre toekomst zullen er meer teksten digitaal beschikbaar
zijn dan in gedrukte vorm. Deze ontwikkeling vormt geen apocalyptische bedreiging
voor het papieren boek, want die markt zal nooit verdwijnen. Wat wel verandert is
het uitgeven van klassieken. Tekstwetenschappers zullen onbekende of oude, niet
voorradige teksten editeren en ter beschikking stellen van collega's, studenten en
gewone lezers. Niet alle editieprojecten zullen tot een papieren publieksuitgave
leiden, wat niemand overigens vraagt. Deze nieuwe toestand, waarbij
tekstwetenschappers meer dan voorheen teksten ontsluiten en opfrissen, zal vanzelf
de samenwerking tussen uitgevers en tekstwetenschappers intenser maken. Een
voorbeeld. Binnen vijftig jaar zal er meer nood zijn aan een degelijke teksteditie van
de verzamelde gedichten van Hugo Claus dan aan een nawoord bij die gedichten. Er
zullen meer mensen een intelligent verhaal over Claus kunnen vertellen dan dat er
editeurs rondlopen die de herschrijfdrift van de Meester in kaart kunnen brengen.
Als we over klassieken praten betekent ‘beschikbaarheid’ niet uitsluitend ‘beschikbaar
in de boekhandel’. Niemand draagt de exclusieve verantwoordelijkheid voor het lot
van onze klassieken. Het is niet de taak van de uitgevers, noch van de boekhandel
alle klassiekers te beheren of te redden. Uitgeverij noch boekhandel zijn commercieel
ingestelde archieven. Er bestaat ook geen afgelijnd scenario voor het uitgeven van
klassieken, behalve dan dat je een verdomd goede reden moet hebben om eraan te
beginnen.
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Wie zich de moeite getroost zijn mooie geld te investeren in een nieuw zetsel, neemt
beter meteen een tekstverantwoording en een nawoord op. Dit is ook de uitgeefpolitiek
van uitgeverij Nijgh & Van Ditmar/Dedalus.
In 1999 heb ik een bescheiden project gerealiseerd, een nieuwe editie van Klaaglied
om Agnes3 van Marnix Gijsen. Met mijn editie heb ik willen tonen wat volgens mij
een moderne leeseditie voor een breed publiek moet zijn. De lezer verdient een
degelijk geëditeerde tekst en heeft ook recht op het verhaal over het ontstaan van het
boek. Daarom bevat de nieuwe editie van Klaaglied om Agnes een drukgeschiedenis,
een uitgebreide verantwoording en een nawoord met illustraties. Het is de basiszorg
die we aan klassieke teksten moeten besteden. Voor minder mogen we het niet doen.
Op de schouders van de editeur rust een zware verantwoordelijkheid. Steeds vaker
is de tekst die hij voorbereidt de definitieve versie. Ik kan me bijvoorbeeld moeilijk
inbeelden dat er ooit nog een nieuwe editie van Klaaglied om Agnes zal verschijnen.
Zowat alle Vlaamse auteurs van de gouden generatie van 1890 zijn dood en vergeten.
De exploitatie van hun werk is stilgevallen. Hun romans en verhalen vinden geen
lezers meer. Marnix Gijsen is één van hen. Deels onterecht. Het verzameld werk van
Gijsen is verschenen toen hij nog leefde. En zoals dat gaat met verzamelde werken
heeft dat van Gijsen de teksten versmoord in museale plechtigheid. Verzamelde
werken zijn mogelijk nog doodser dan begrafenisplechtigheden, zeker als de editeurs
ervan hun taak niet goed waarnemen. Met een wat morbide vergelijking zou men
kunnen stellen dat Gijsens verzameld werk het papieren equivalent is van een
wanordelijke begrafenis waarbij de voorlezers hun lijkrede op vijf minuten in elkaar
hebben gedraaid. Geëditeerd is Gijsens verzameld werk niet echt. We kunnen ons
slechts vertwijfeld afvragen wat de editeur Marc Galle heeft bezield zo gemakzuchtig
om te springen met Gijsens teksten. De drukgeschiedenis is niet grondig genoeg
onderzocht. Van varianten is nauwelijks sprake. Enzovoort. Doodzonde. Zoiets zou
een schrijver nooit mogen overkomen. Duizend slechte kritieken zijn er niets tegen.
Ik hou er uiteraard een zeer idealistische visie op na. Ware mijn uitgever, de
Elsschotbiograaf Vic van de Reijt, hier vandaag aanwezig, hij zou me straks tijdens
de receptie discreet aan mijn mouw trekken en zeggen: ‘Dat waren mooie praatjes,
maar nu moeten we het boek ook nog verkopen.’ En hij zou overschot van gelijk
hebben.

3

Marnix Gijsen, Klaaglied om Agnes. Amsterdam, Nijgh & Van Ditmar, 199926.
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Overheidssubsidies mogen geen alibi zijn om erop los te klooien. Nu er een Vlaams
Fonds voor de Letteren is, wordt het hoog tijd dat er in samenspraak met Genese
minimale eisen worden gesteld aan edities van moderne klassieken. Het zou geen
slecht idee zijn om zo'n projectsubsidie te gebruiken om er de kans op uitmuntendheid
van een editie mee te vergroten en een editiebeleid te voeren.
De ideale leeseditie is een boek dat tegelijk de leesbaarheid van een moderne
klassieker vergroot, een betrouwbare tekst presenteert, en nieuwe inzichten bevat
over de inhoud, het schrijfproces of de receptie van het boek. Toen ik nog niet voor
Nijgh & Van Ditmar werkte, heb ik ooit de definitieve editie van Dorp aan de rivier4
van Antoon Coolen gekocht. De roman is een van de grote titels in de zeer
omvangrijke klassieke catalogus van mijn uitgeverij. De editie die H.T.M. van Vliet
heeft gemaakt, bevat alle ingrediënten die ik net heb opgesomd. Ik had nog nooit
iets van Coolen gelezen, maar na die ene editie heb ik bijna alles van Coolen
antiquarisch bij elkaar gezocht. Het mooiste dat een editeur kan bereiken is het werven
van nieuwe lezers voor zijn geëditeerde tekst. Uiteraard ben ik een slecht voorbeeld.
Ik koop en lees te veel. Maar zonder mijn bewering te kunnen staven met statistieken
of rapporten, weet ik dat het zo kan werken.
Dorp aan de rivier was net als Klaaglied om Agnes een luxe-editie. Niet elk boek
verdient die behandeling, maar elke nieuwe editie van een moderne klassieker zou
zeker met dezelfde intentie moeten worden voorbereid. En, nogmaals, niet alle
vermeende klassiekers moeten bewaard blijven. Het is ook goed dat er boeken tussen
de plooien van de geschiedenis verdwijnen. Niet zo heel lang geleden heb ik De
monnik in het Westen5 van Victor J. Brunclair herlezen, een expressionistische roman
van louter documentaire waarde. Niemand zal het ooit in zijn hoofd halen er een
nieuwe editie van te maken, ook omdat het zo'n ongelofelijk slechte roman is. En zo
zijn er honderden, zoniet duizenden voorbeelden. Nog eentje. In 1972 publiceerde
Walter Van den Broeck de ‘politiek-erotische’ satire In beslag genomen.6 In mijn
persoonlijke bibliotheek heeft dat boek een cultstatus en staat het naast de gebundelde
columns van Tom Lanoye. Het is helemaal niet nodig In beslag genomen opnieuw
apart uit te geven. De roman heeft bij verschijnen zijn functie ampel vervuld.

4
5
6

Antoon Coolen, Dorp aan de rivier. Amsterdam, Nijgh & Van Ditmar, 199740.
Victor J. Brunclair, De monnik in het Westen. Antwerpen, Regenboog, 1930.
Walter van den Broeck, In beslag genomen. Brussel, Manteau, 1972.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde. Jaargang 2000

338
Het tegendeel is ook waar. Neem nu Boon. Door de niet aflatende inzet van het Louis
Paul Boon-documentatiecentrum is bijna de hele Boon de afgelopen tien jaar
uitgeplozen tot na de komma. Dat heeft niet alleen degelijke leesedities van enkele
van Boons beste boeken opgeleverd, maar ook ontzettend veel aandacht voor Boon
en zijn werk. Een van de meest belangwekkende Boonprojecten is misschien wel de
uitgave van Boons literatuur- en kunstkritisch werk geweest. De driedelige editie
van de Vooruit-kritieken7 is van een onschatbare waarde. Tienduizend exemplaren
zijn er niet van gedrukt en nog veel minder zijn er verkocht, maar het boek bestaat
en het staat daar, monumentaal, onovertroffen, uitdagend.8 Wie weet wat er met
Boons oeuvre was gebeurd als al dit werk niet was verricht? En ook nog: hoe zou
het geweest zijn als men pas in 2010 was begonnen met de grondige studie en editie
van Boon?
Kortom, er moet en er zal worden geëditeerd. Er moet en zal een Vlaams editiebeleid
komen.

7
8

Louis Paul Boon, Het literatuur- en kunstkritische werk. Vooruit. Antwerpen, L.P.
Boondocumentatiecentrum, 1997.
De driedelige editie verscheen in een oplage van 350 exemplaren.
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Terugblik door de vast secretaris van de Koninklijke Academie voor
Nederlandse Taal- en Letterkunde
Georges de Schutter, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taalen Letterkunde
Dames en heren,
Twee jaar en twee maanden geleden1 stonden wij - dat zijn bijna alle sprekers die
ook vandaag het woord genomen hebben - aan de klaagmuur. Het thema van de
klaagzangen: het wetenschapsdomein van de teksteditie, toegepast op de Vlaamse
letteren. Niet dat die beeldspraak echt ad rem is, want de klaagmuur, dat is het trotse
restant van een groots verleden, en wat wij voor ons hadden, dat was niets, er is nooit
een initiatief geweest i.v.m. de verzorging van het literaire erfgoed van dit land, daar
zijn dus ook geen ruïnes van overgebleven.
Een jaar en een maand geleden hebben wij dan gepeild naar de behoeften op het
gebied van de tekstverzorging. Uit dat tweede colloquium2 kwam voor mij als halve
buitenstaander een wat bizar beeld te voorschijn van verlangen naar iets groots aan
de ene kant, een heel Vlaams-realistische angst voor ‘nationalistische’ overdrijving
aan de andere kant: het lage-profielsyndroom dus, een bekend gegeven in
semi-autonoom Vlaanderen, waar zowel (goedkeurende) referentie aan het verleden
als (hooggestemde) verwachting voor de toekomst a priori verdacht is.
Dit jaar hebben wij geprobeerd een overzicht te geven van wat in die twee jaren en
twee maanden dan toch maar gerealiseerd is. Ik hoef dat na de uitvoerige toelichtingen
van vandaag niet meer uit de doeken te doen. Uit het overzicht van Dick van Vliet
van wat in Nederland op het getouw staat, blijkt dat we bij vergelijking, ook als je
de bevolkingsaantallen van onze beide landen erbij in ogenschouw neemt (maar in
de grond is dat irrelevant),

1
2

Dat was tijdens het eerste colloquium dat de KANTL in dit verband organiseerde, met als
titel ‘De toekomst van ons literair verleden’, op 17 februari 1998.
Op 24 maart 1999, met als titel ‘Klassieken op de markt’.
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nog steeds héél ver achterop staan. Maar ik ben wel trots om te zeggen dat wij niet
meer ‘nergens’ staan. Ik ben vooral trots omdat het perspectief dat we voor ons
hebben, in niet geringe mate het resultaat is van de inspanningen geleverd door het
instituut dat ik hier mag vertegenwoordigen: de Koninklijke Academie voor
Nederlandse Taal- en Letterkunde, de Gentse academie dus.
In de loop van twee jaar zijn wij er in geslaagd om een gediversifieerd activiteitenveld
in cultuur te brengen, natuurlijk met de hulp van geïnteresseerden uit de
wetenschappelijke en intellectuele wereld, van de interuniversitaire werkgroep
GENESE op de eerste plaats, van allerlei centra voor de studie van het literaire
erfgoed op de tweede en derde enz. plaats, en niet het minst dank zij het werk van
gedreven individuen. Qua periodisering hebben wij de focus gericht op aspecten van
de zeventiende eeuw, de vroege twintigste, het Interbellum, de late jaren zestig van
deze eeuw.3 Vandaag is nog niet aan bod gekomen de steun die wij nog heel recent
aan een project i.v.m. de 18e-eeuwse literatuur gegeven hebben.4 En wie vindt dat
er een lacune is, met de 19e eeuw: we brengen binnenkort ook nog eens een relevant
werk van Gezelle uit; dat ligt meer in het domein van de taalkunde,5 maar voor de
kennis van Gezelle z'n ambitieuze culturele project is het er niet minder interessant
om. Vandaag ook niet aan bod gekomen is het vele werk op het gebied van de
teksteditie dat door leden van onze Academie in de periode vóór 1998 gepresteerd
is.
Dat alles gebeurt, zoals de wetenschappelijk verantwoordelijke van dit colloquium
vanochtend gezegd heeft, met middelen die véél minder dan 10% bedragen van wat
in Nederland aan het Constantijn Huygens Instituut (CHI) wordt toegekend. Ik wil
de vergelijking niet uit proberen te werken, maar ik denk dat wij nu zeker evenveel
doen, relatief dan t.o.v. de financiële middelen, als de noorderburen.
De toekomst: wat nu op gang gebracht is, kan in financieel opzicht niet door de
KANTL voortgezet worden, tenzij de werkingsmiddelen waarover die

3
4
5

Steun is verleend aan de redactie én de productie van werk van Puteanus, van Streuvels en
Virginie Loveling, van Minne en Boon.
Bedoeld wordt de uitgave van het toneelstuk De dood van Boëtius door ons buitenlands erelid
Langvik-Johannessen.
N. Bakker: Guido Gezelle - opbouw en analyse van zijn Bastaardwoordenboek, te verschijnen
eind 2000.
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organisatie beschikt, steil de hoogte in gaan. Ik ben namelijk wat onzorgvuldig
geweest in mijn rapportage daarnet: wat nu gepresteerd is, is mogelijk geweest dankzij
het bestaan van een (illegitiem en zelfs, op de keper beschouwd, illegaal) spaarpotje;
hoe dat ding er gekomen is, doet niet ter zake, het was er. En nu is het op. En zoals
mijn goede vader, en voor hem die z'n vader plachten te zeggen: ‘Als 't op is, is 't
koken gedaan’. Dat is verontrustend, maar het is gelukkig, óók alweer, niet helemaal
waar, mijn verhaal hangt van de halve waarheden aan elkaar. Helemaal gedaan zal
het koken niet hoeven te zijn, maar in plaats van een bescheiden voor- en nagerecht
en een democratische hoofdschotel, met daarbij dan nog een redelijk wijntje, dreigt
het bij een degelijke hoofdschotel te zullen blijven, met spablauw of spa-bruis. Alle
beeldspraak terzijde: het project-Minne gaat door, een heel klein project in de marge
wellicht ook nog wel, al de rest verdwijnt van het menu.
Een vraag dan: die rest, loont die de moeite? Laten wij eerlijk zijn: dat weten wij
niet echt. We hèbben geen inventaris van wat er op exploratie te wachten ligt. En
dan bedoel ik niet dat we niet weten wat op allerlei obscure zolders nog aan literaire
schatten te vinden is. Het is veel en veel erger: wij weten immers ook niet wat er in
het AMVC ligt, het archief toch van ons culturele en vooral literaire verleden, of wat
er in universiteitsbibliotheken opgeslagen ligt. En, eerlijk, ik weet zelfs niet wat er
in het archief van mijn eigen academie ligt. Het is niet ondenkbaar dat na meer dan
een eeuw van (toegegeven: vaak amateuristische) prijzentoekennerij in mijn instituut
hier en daar iets van waarde ligt, dat indertijd door het kleine uitgeverswereldje dat
het Vlaamse is, over het hoofd is gezien, ik zeg maar wat.
Met andere woorden: er is heel dringend nood aan de creatie van een instituut voor:
a. bronnenstudie, b. teksteditie, c. editiewetenschap, waarin die drie taken in symbiose
aangepakt kunnen worden. Het is niet ondenkbaar dat er binnenkort zoiets komt, de
signalen die we van her en der opvangen, zijn gunstig.
In overleg met de administratie van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,
afdeling Cultuur, hebben wij een voorstel geformuleerd voor oprichting van een
Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie; dat voorstel is, wat het literaire deel
betreft,6 uitgewerkt in nauw overleg tussen de KANTL, de

6

Er is ook een deel gewijd aan het muzikale erfgoed in Vlaanderen; samen met het literaire
vormt dat dus het ‘papieren’ erfgoed van dit land.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde. Jaargang 2000

342
interuniversitaire werkgroep GENESE en het AMVC. Voorlopig gaat het om een
initiatief van één jaar, en dat voorstel ligt nu ter goedkeuring op het Kabinet van de
Minister van Cultuur.7 Maar we hebben méér nodig: in één jaar is nog geen halve
inventaris opgemaakt van wat zelfs op de meest voor de hand liggende plaatsen ligt
te wachten. En zelfs als die inventaris er wél is, binnen x aantal jaren dus, dan moet
het eigenlijke werk nog beginnen. We hebben dus een écht Constantijn Huygens
Instituut nodig. Straks krijgen wij het bezoek van onze Minister van Cultuur. Ik ben
daar héél blij om, omdat ik er een doorbraak in zie van het idee dat wij met iets
waardevols bezig zijn geweest.
Dames en heren, beste vrienden, ik hoop u allen binnen een paar jaartjes terug te
zien bij de definitieve installatie van het Instituut dat de opvolger moet worden van
het nu nog op te richten Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie. Ik zal het als
een teken van optimisme in het veld, en meteen ook als een aanmoediging vanuit
dat veld zien, als daarvoor nu al een geschikte naam gezocht wordt. U laat maar iets
weten als u die gevonden meent te hebben, het adres is: Koningstraat 18 in Gent.

7

In zijn toespraak ter afsluiting van het colloquium kon Minister B. Anciaux tot grote
tevredenheid van de aanwezigen de oprichting van dat Centrum aankondigen. Voorlopig
zelfs voor een periode van twee jaar (waarna evaluatie).
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Voorstelling van de cd-rom ‘Stijn Streuvels, De
teleurgang van den Waterhoek’
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Inleiding op de presentatie van de editie
Marcel de Smedt, Katholieke Universiteit Leuven
Dames en heren,
Wanneer in de schoot van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en
Letterkunde werd beslist dat vanaf januari 1998 tot december 2003 prioriteit zou
worden gegeven aan de teksteditie, koos de Academie als eerste project voor de editie
van De teleurgang van den Waterhoek van Stijn Streuvels.
Niet zo maar een editie. De Academie greep meteen heel hoog: het zou een
elektronische editie worden met, bij wijze van bijproduct, een wetenschappelijk
verantwoorde uitgave in boekvorm. Een echt pilootproject, immers tot dusver was
in het Nederlands taalgebied iets gelijkaardigs nog niet ondernomen, laat staan
gerealiseerd.
Zowel de uitvoerder van het project Edward Vanhoutte, als ikzelf als begeleider,
stonden voor een stuk voor het onbekende, en we hebben ons meer dan eens
afgevraagd of dit ambitieus project inderdaad in de tijdspanne van twee jaar tot een
goed eind kon komen.
Vandaag kunnen we dan met een zekere trots, maar tevens met grote dankbaarheid
tegenover de Academie die dit werk heeft mogelijk gemaakt, de resultaten van het
onderzoek aanbieden. Er is een boekuitgave met de eerste druk (1927) van De
teleurgang als basistekst, met woordverklaring, en met hoofdstukken over de
ontstaansgeschiedenis, de overlevering en de tekstconstitutie. Het boek is zoals
gezegd in zekere mate een afgeleid product van de elektronische editie waarin naast
de geëditeerde tekst zes versies van De teleurgang zijn opgenomen (Streuvels'
manuscripten incluis), met hyperlinks tussen deze versies op alineaniveau, met
briefwisseling over de totstandkoming van De teleurgang, enz. Edward Vanhoutte
zal zo dadelijk de elektronische editie presenteren.
De teleurgang van den Waterhoek is één van Streuvels' meesterwerken, volgens
sommigen zijn beste werk. Het handelt over de strijd van deken Broeke tegen de
aanleg van een brug over de Schelde, een brug die de ontsluiting
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van de wijk De Waterhoek met zich zal meebrengen, maar die volgens Broeke meteen
ook de ondergang, de teleurgang van de wijk zou betekenen. Het is de brug naar de
nieuwe wereld, het symbool van de vooruitgang. Streuvels werkt dit thema uit tegen
de toch wel dominante achtergrond van de liefdesgeschiedenis van de ingenieur van
de bouwwerken Maurice met Broekes kleindochter Mira. De aanleg van de brug is
overigens geïnspireerd op reële gebeurtenissen uit 1906: de bouw van de Scheldebrug
die de Avelgemse wijk Rugge met het Oost-Vlaamse Ruien zou verbinden. En ook
de relatie tussen Mira en de ingenieur gaat terug op reële toestanden. In feite zijn er
in het boek twee belangrijke plots, die harmonieus in mekaar verweven zijn. De
filmmakers van 1971 hebben dat - overigens met een knipoog naar het publiek - goed
begrepen, en in de titel van de film Mira of De teleurgang van de Waterhoek de naam
Mira duidelijk in evidentie gesteld.
De reden waarom we de eerste druk van 1927 als basistekst voor de editie hebben
genomen ligt voor de hand: het is de meest volledige versie waarin o.a. de psychologie
van de karakters het best is uitgediept. Voor de tweede druk van 1939 heeft Streuvels
heel wat voor het verhaal functionele beschrijvingen geschrapt; alle volgende drukken
hadden deze tweede druk als basis. We hebben er alle belang bij de integrale tekst
van 1927 te lezen. Pas dan is de overtrokken reactie van het tijdschrift Boekengids
uit 1928 beter te begrijpen, waarin ‘op zedelijk gebied een streng voorbehoud’ voor
het boek werd gemaakt en het werk ‘uit katholieke boekerijen’ diende te worden
geweerd. In de elektronische editie is o.a. het exemplaar van de eerste druk waarop
Streuvels wijzigingen en schrappingen aanbracht in extenso opgenomen.
Ik kan het niet laten een heel kort fragment te citeren uit een van die geschrapte
passages waarin de auteur Mira tekent:
't Geen haar soms bekroop was iets als levensongeduur, bemachtigd worden door
een innerlijken aandrang, eene opwelling om kwaad te bedrijven, bezeten door den
geest van opstand, verzet, tegenspraak, - eene verkeerde neiging, een voorkeur om
te begaan 't geen vernietigt en verderft - met lust om mede vernietigd en verdorven
te geraken, - de onweerstaanbare aantrek tot zonde, omdat het zonde is, - de vrees
van belachelijk te schijnen, de afschuw voor 't geen de menschen braafheid noemen.
De donkere geest stookte soms in haar met plotse bevliegingen, opgevolgd door
neerslachtigheid, verdooving, tijdstippen van volledige kalmte in 't gemoed. Dan
eensklaps kwam de gejaagdheid op om iemand te bezitten, - evenzeer echter was zij
gehaast om hem weer kwijt te spelen, had er in
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één keer genoeg van. Nooit dacht zij er aan zich iets te ontzeggen, den drang van
haar heete bloed te stremmen, - telkens de jacht naar vleeschelijken lust in haar
opkomt, gaf zij toe, gelijk zij toegeeft aan den weerzin voor 't onderwerp harer
kortstondige drift. Zij kende dit in haar als de nood aan vernieuwing - gelijk een ziek
kind dat voortdurend afwisseling verlangt, van alles vernoegd, de fijnste lekkernij
niet meer lust zoo gauw het er de lippen heeft aangestoken, de bloem er van heeft
gesmaakt. Het was een onbewust sadisme van het meisjesdier, met 't instinct om te
verleiden, eene behoefte harer verdorvene natuur, eene vlam in haar wulpsche lijf tegen wil en begeerte soms - als een vloek dien zij van godweet wie had overgeërfd,
- een onverzadelijke, wreede wellust om hare prooi te veroveren, (...) (eerste druk,
p.225).
Dames en heren,
Bij de presentatie van deze elektronische editie past het enkele woorden van dank
uit te spreken. Wij danken de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en
Letterkunde en in het bijzonder haar bedrijvige en enthousiaste Vast Secretaris
Georges De Schutter omdat zij dit project heeft willen lanceren en financieren. We
danken de uitgeverij Manteau die de boekuitgave heeft willen op zich nemen, en
Amsterdam University Press omdat deze academische uitgeverij het avontuur van
een elektronische editie heeft willen wagen. Ook het Archief en Museum voor het
Vlaams Cultuurleven zij dank voor de medewerking en de verleende faciliteiten. Wij
danken ook heel speciaal de erven Streuvels in de persoon van Isa Lateur, die steeds
met de grootste bereidwilligheid toestemming heeft gegeven de manuscripten
(waaronder de briefwisseling) van haar vader te raadplegen.
Tenslotte, last but not least Mijnheer de Minister, danken we U omdat U hier aanwezig
zijt. Het is de eerste keer dat we op een studiedag over teksteditie de Minister van
Cultuur mogen begroeten. Het stemt ons dankbaar en tevens hoopvol dat er in de
toekomst meer financiële middelen zouden ter beschikking komen voor de
conservering, inventarisering en wetenschappelijk verantwoorde uitgave van literair
werk en briefwisseling van onze Vlaamse auteurs. Monumentenzorg in de vorm van
gebouwen en schilderijen heeft terecht de aandacht van de Minister van Cultuur.
Maar ons literair erfgoed heeft ook professionele conservering en restauratie nodig.
Er ligt in onze archieven (o.a. in het AMVC) en in handschriftenafdelingen van onze
bibliotheken zoveel onschatbaar waardevol materiaal te wachten op ontsluiting en
bestudering. We hebben met z'n allen de plicht dit rijk cultureel erfgoed in optimale
omstandigheden te bewaren en bekend te maken. Uw
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aanwezigheid hier, Mijnheer de Minister, bewijst dat U zich bij de problematiek
betrokken voelt. Nogmaals dank daarvoor!
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AUP en De teleurgang van den Waterhoek.
Een model voor nieuwe uitgeefcombinaties
Saskia de Vries, Amsterdam University Press
Mijnheer de Minister, geacht bestuur en leden van de Koninklijke Academie voor
Nederlandse Taal- en Letterkunde, geachte aanwezigen,
Eind september vorig jaar ontving ik een e-mail van Edward Vanhoutte, waarin hij
mij schreef:
De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde had graag geweten
of Amsterdam University Press geïnteresseerd is in de co-uitgave van de
elektronisch-kritische editie van Stijn Streuvels' ‘De teleurgang van den Waterhoek.’.
Deze editie wordt gepubliceerd op een auto-executable CDR met Multi-DocPro
software en is gebaseerd op een native SGML-TEI systeem.
Waarna een uitgebreide beschrijving van de inhoud volgde en even verderop te lezen
viel:
Met het oog op de ruime verspreiding van deze unieke en innovatieve elektronische
editie, wil de Koninklijke Academie samenwerken met een academische uitgever die
de verspreiding en (een deel van) de promotie in nauwe samenwerking op zich zou
nemen. De KANTL financiert de productie van het volledige project, het persen en
de lay-out van de CD en de aanschaf van de nodige software licenties. Voorziene
publicatiedatum: oktober 1999.
Einde citaat.
Het was al bijna oktober, en aangezien onze catalogus voor het voorjaar twee weken
later ter perse moest, en ik bovendien buitengewoon benieuwd was naar deze editie,
verzocht ik Vanhoutte zo spoedig mogelijk een demoversie naar ons toe te sturen,
maar neen, hij mailde mij ‘Ik kan elk moment van de week op de trein richting A'dam
springen’ en stond dus al begin oktober met de demoversie bij Amsterdam University
Press. Ik weet niet wat jij je van onze eerste ontmoeting herinnert, Edward, maar ik
herinner mij dat je - achter mijn bureau gezeten -, een demonstratie van je CD-Rom
gaf voor
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naast mij iemand van productie en marketing bij AUP, en dat wij er binnen 7 minuten
van overtuigd waren dat dit een prachtwerk was, gemaakt door iemand met liefde
voor de literatuur maar met zeker evenveel kennis van het nieuwe medium waarin
het ontwikkeld was. En dat ik mij zo buitengewoon schuldig voelde toen ik je na een
minuut of 20 gewoon vanwege de tijd moest onderbreken - je had nog wel drie uren
door kunnen gaan..., maar dat wij gezien de kwaliteit van het product meteen
enthousiast waren om met je samenwerking te overleggen.
De wereld van het wetenschappelijk uitgeven, mijne dames en heren, is hard aan het
veranderen, en het is inmiddels zonneklaar dat de spelers in het veld andere rollen
en plekken krijgen toebedeeld, zoals deze voorgeschiedenis van de samenwerking
tussen de KANTL en AUP voor de uitgave van De teleurgang van den Waterhoek
van Stijn Streuvels die hier vanmiddag ten doop wordt gehouden, op voorbeeldige
wijze demonstreert.
Dankzij de verstrekkende mogelijkheden die het world wide web wetenschappers
biedt, is een revolutie in gang gezet, maar de grote vraag is wel hoe wetenschappelijk
uitgeven in de toekomst zal geschieden en met name ook door wie.
Elektronisch uitgeven lijkt op het eerste gezicht de productie en distributie van
wetenschappelijke uitgaven gemakkelijker te maken, waardoor wetenschappers het
zelf ter hand kunnen nemen wat zij ook in groten getale gedaan hebben. Er is een
elektronische stroom van wetenschappelijke productie op gang gekomen, toegankelijk
voor een ieder met een pc en internet aansluiting, die zijn weerga in de geschiedenis
niet kent. Ik wil daar naast alle voordelen toch ook een paar kritische kanttekeningen
bij plaatsten.
Om te beginnen dat elektronisch uitgeven dankzij de ‘toegevoegde waarde’ van het
nieuwe medium - en ik laat het graag over aan Edward Vanhoutte om u daar zo
meteen meer van te laten zien - wel een heel andere inhoud geeft aan de taken van
de auteur, de redacteur en de zetter/opmaker. Toen ik zo'n vijftien jaar geleden bij
Wolters Kluwer als uitgever begon, waren deze functies vrij simpel te scheiden: de
auteur leverde al dan niet op een floppy een ‘platte’ tekst aan, die door een
bureau-redacteur werd gelezen op inhoudelijke inconsequenties en onduidelijkheden,
en natuurlijk op stijl- en spelfouten (jazeker, in de jaren tachtig werd dat echt nog
door het toenmalige Kluwer verzorgd!), en daarna werd de tekst aan een zetter (en
iets later een opmaker of DTP'er) gegeven die juist niet mocht lezen maar zorgde dat
de
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tekens op de juiste plek op de pagina's kwamen te staan, waarna het geheel naar de
drukkerij kon worden verzonden.
U hoeft maar heel even met Vanhoutte te praten om te begrijpen hoeveel van het
enorme werk dat hij in de afgelopen jaren verzet heeft in wezen vroeger tot de taken
van de redacteur en zetter van de uitgeverij zouden hebben behoord. De creatie van
toegevoegde waarde als redactie, opmaak en productie, die dus vroeger bij de uitgever
lag, blijkt nu voor een belangrijk deel bij de auteur te liggen. Moet dat zo blijven?
Moeten wetenschappers, die toch als hoofdtaak hebben het doen van onderzoek,
experts worden in het verslag doen daarvan in - en ik zal niet al te technisch worden
- SGML of XML? Ik heb vorig najaar een uitgebreid bezoek gebracht aan een aantal
universitaire centra in de VS waar men voorloopt op het gebied van electronic
publishing en daar - eerlijk gezegd tot mijn stomme verbazing - gezien hoe in Virginia
toponderzoekers met een wereldreputatie als Jerome McGann en Hoyt Duggan al
jaren bezig zijn met het ontwikkelen van on line versies van het Rossetti en Piers
Plowman archief. Ik was ongelofelijk onder de indruk van het enthousiasme dat zij
investeren, net als Vanhoutte, in het creëren van standaarden waar de
teksteditiepraktijk uiteindelijk enorm zijn voordeel mee kan doen. Maar zag ook dat
dit enthousiasme absoluut niet van alle wetenschappers gevraagd kan worden, sterker
nog: dat in veel gevallen de aandacht die een auteur aan de vorm (want daar hebben
wij het toch over) moet geven ten koste zal gaan van zijn of haar onderzoek en dus
van de inhoud. En dan raak ik hier niet eens aan het probleem van de waanzinnig
snelle ontwikkelingen in de techniek momenteel, waardoor kennis van gisteren vaak
vandaag al verouderd is.
Er is dus behoefte aan een nieuw soort redacteur, iemand die in staat is om met
verstand van zaken het inhoudelijke betoog van een auteur in een veel complexere,
technische vorm te gieten. Daarbij moeten deels inhoudelijke beslissingen genomen
worden, beslissingen die het niveau van het indexeren overstijgen - kortom, deze
nieuwe redacteur combineert in zich de oude bureauredacteur die de tekst kon
begrijpen en de nieuwe ‘zetter’ die over veel meer technische vaardigheden moet
beschikken dan voor zetters of DTP'ers tot nog toe noodzakelijk was.
Deze veredeling van de academische tekst kost geld, meer geld dan tot nog toe door
de uitgever in het redigeren en zetten werd geïnvesteerd. En het is de grote vraag
wie dat moet gaan betalen. Het levert overigens, even voor de goede orde, ook - mits
goed toegepast - een enorme meerwaarde voor de
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gebruiker op, zoals we zo direct aan de CD-Rom van Vanhoutte gedemonstreerd
zullen krijgen.
Naast deze meer inhoudelijke ontwikkeling speelt zich ook al een aantal jaren een
puur commerciële veldslag af, namelijk het gevecht tussen de grote wetenschappelijke
uitgeverijen en de universiteiten en dan vooral hun bibliotheken. UB's zijn de
afgelopen vijftien jaar stelselmatig met waanzinnige verhogingen van
abonnementsgelden geconfronteerd, en hebben zich dientengevolge genoodzaakt
gezien - aangezien hun budgetten niet evenredig verhoogd werden - veel van de
abonnementen op te zeggen. The American Society of Microbiology verhoogt in
2000 haar abonnementsprijzen voor de 10 tijdschriften die zij uitgeeft met 40% als
je een abonnement hebt op alle paperversies ten opzichte van 1999, wil je een
abonnement op de paperversie en de on line-versie tegelijkertijd dan bedraagt die
verhoging tegen de 100%. Ik wijs er hier terzijde even op dat dit dan ook nog een
zgn. learned society betreft, societies die zich soms nog erger gaan gedragen dan de
commerciële uitgevers. Men hoeft overigens de krant maar zeer globaal te volgen
om te weten dat het de commerciële uitgevers niet gaat lukken om voor hun on
line-producten in alle gevallen dezelfde winstmarges te realiseren als waaraan zij
(en hun aandeelhouders) voor hun paperproducten gewend waren, hoewel de grote
uitgevers er natuurlijk alles aan doen om hun bestaande marktposities te behouden.
Publieke instellingen en overheden beginnen zich gelukkig te realiseren dat de
overgang naar elektronisch publiceren een uitgelezen gelegenheid is om de
monopolistische marktposities van de commerciële uitgevers te ondergraven, en
ervoor te zorgen dat ze uiteindelijk minder gaan betalen voor de informatie (content)
die ze zelf hebben gefinancierd - het beschikbaar stellen van wetenschappelijke
informatie hoort een not-for-profit business te zijn, het gaat immers grotendeels om
de verspreiding van met publieke middelen ontwikkelde kennisproducten.
Er moeten dus nieuwe uitgeefcombinaties gecreëerd worden in het publieke domein
door nauwe samenwerking van universiteiten (wetenschappelijke instituten en
bibliotheken), universiteitsuitgeverijen en zo mogelijk andere not-for-profit businesses
zoals learned societies. Deze moeten investeren in het ontwikkelen maar vooral ook
continueren van het soort redactionele vaardigheden die ik hierboven schetste, en
die nu veel te ad hoc bij individuele wetenschappelijke auteurs als Vanhoutte, McGann
en Duggan aanwezig zijn, om dan na voltooiing van het individuele product in veel
gevallen niet meer te worden opgeslagen en/of overgedragen. Er moeten nieuwe,
gespecialiseerde redacteuren opgeleid en in dienst genomen worden bij ofwel UB's
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ofwel bij de not-for-profit uitgeverijen, die in overleg met auteurs zorgen voor het
omzetten van de wetenschappelijke informatie naar formats als SGML en XML.
En daarnaast moeten deze nieuwe uitgeefcombinaties de selectiefunctie door
kwaliteitscontrole hanteren. Er ontstaat bij de huidige ontwikkeling van grijze circuits
op het internet een steeds grotere behoefte bij de gebruiker om duidelijkheid ten
aanzien van herkomst en kwaliteit, een functie die van oudsher weliswaar ook weer
door wetenschappers werd uitgevoerd maar wel door de uitgever werd georganiseerd
en te gelde gemaakt. Denkt u bijvoorbeeld aan de redacties van de gerenommeerde,
en uiterst prijzige wetenschappelijke tijdschriften: allemaal academici.
Nu is de wetenschappelijke wereld geen bedrijfsmatig georganiseerd geheel maar
een optelsom van talloze instellingen en instituten, en daardoor niet gemakkelijk in
staat om de rol van uitgevers geheel over te nemen, hoe graag zij dat in het licht van
de huidige ontwikkelingen misschien zou willen doen. Wel zullen er steeds meer
elektronische uitgaven beschikbaar komen zoals de Stijn Streuvels-editie van de
Teleurgang die hier vanmiddag ten doop wordt gehouden, die zonder tussenkomst
van uitgeversbedrijven door wetenschappelijke instituten worden geproduceerd, maar
waarbij daarna een beroep wordt gedaan op de expertise van de uitgever voor de
marketing, distributie en verkoop ervan.
In al deze ontwikkelingen is een heel interessante rol weggelegd voor de Universitaire
Pers, krachtens haar uitgangpunten, namelijk het beschikbaar stellen en houden van
hoogwaardige academische informatie zonder dat daarbij winst als voornaamste
criterium wordt gehanteerd, en in navolging van hetgeen in de Verenigde Staten al
op verschillende plekken bestaat, ontstaan momenteel dergelijke uitgeefcombinaties
tussen Amsterdam University Press en de KANTL getuige de uitgave die wij
vanmiddag presenteren, maar ook tussen AUP en de Universiteitsbibliotheek van de
Universiteit van Amsterdam, en zijn er gesprekken gaande tussen AUP en diverse
internet activiteiten binnen de Universiteit Leiden zoals de Digitale Bibliotheek voor
de Nederlandse Letteren.
Wat voor projecten hebben we het dan over? Ik geef een paar voorbeelden:
Bij Amsterdam University Press is enkele jaren geleden het nieuwe
Latijn-Nederlandse woordenboek van Harm Pinkster verschenen. Oorspronkelijk
was
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het de bedoeling om er een CD-Rom versie naast te ontwikkelen, inmiddels zijn wij
aan het kijken of dat niet beter een on line-versie moet worden, en hoe we dan het
volgende woordenboek dat bij AUP moet verschijnen, over een jaar of vier, het
nieuwe Grieks-Nederlandse woordenboek van Ineke Sluiter uit Leiden daar meteen
aan kunnen koppelen. Bovendien praten we met de editeurs van het Etymologisch
woordenboek Nederlands en van het Indo-Europees Etymologisch woordenboek die
beide in ontwikkeling zijn - en als het goed is moet samenwerking op zo'n specifiek
gebied niet alleen leiden tot opbouw van expertise maar uiteindelijk ook tot
kostenbesparing.
Een tweede groot project is de on line cultuurhistorische bijbeleditie, die door
Amsterdam University Press en de UB van de UvA samen met wetenschappers van
de VU, Leiden en UvA in ontwikkeling is. Inmiddels zijn we heel ver gevorderd met
een demo-editie van het boek Ester in SGML, waarbij je vanuit de tekst kunt klikken
naar boxjes waarin informatie verschijnt over bijvoorbeeld de geschiedenis van het
boek Ester zelf, de literaire compositie, interessante visuele verbeeldingen in de kunst
en/of muziek van het verhaal, encyclopedische kennis van de liturgie, de joodse en
christelijke receptie, een verhaal van de moderne dichteres Ester Jansma en nog veel
meer eclectische kennis.
Een derde voorbeeld: zoals sommigen van u weten wordt er een hele grote nieuwe
literatuurgeschiedenis door een aantal wetenschappers geschreven, onder andere op
instigatie van de Taalunie. Je kunt je voorstellen dat zo'n enorm project ook voor
een deel op het internet wordt ‘gepubliceerd’ en dat je daar dan bijvoorbeeld alle
bronnen, noten, bibliografieën plaatst, alsmede wellicht ook primaire teksten, inclusief
verwijzingen naar de teksten die inmiddels bij de Digitale Bibliotheek van de
Nederlandse literatuur on line zijn, maar ook wie weet een interessante site voor het
onderwijs met, hoe gek wil je het maken, interactieve spelletjes over Karel ende
Elegast voor de allerjongste lezers. En dat alles naast uiteraard de ouderwetse, echte
leeseditie: het boek voor de algemene markt.
Tenslotte weer wat meer wetenschappelijk: overal beginnen ‘portals’ te ontstaan,
zogenaamde clusters van hoogwetenschappelijke informatie die gegarandeerde
hoogwaardige kennis bieden op een bepaald gebied doordat wetenschappelijke
redacties over de kwaliteit waken. Het is natuurlijk wel zaak om niet op verschillende
plekken tegelijk dezelfde onderwerpen als speerpunt te kiezen, en ook hier moeten
dus instellingen in goed overleg de taken verdelen. Hetzelfde geldt mutatis mutandis
voor de digitaliseringsprojecten
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van UB's: het zou toch wel buitengewoon spijtig en onzinnig zijn als de verschillende
UB's in - laten we ons tot Nederland beperken - dezelfde tekstbestanden on line
gingen zetten alleen omdat ze toevallig hetzelfde in hun collecties hebben staan.
U begrijpt inmiddels wel dat in een dergelijk rijtje mijns inziens het Van Gogh
brievenproject ook niet zou misstaan, maar ik geloof dat ik mij vooraleer daar
uitspraken over te doen eerst maar tot de heer van Vliet ga wenden...
Ik ga afsluiten, in het volledige besef dat ik hiermee slechts een deel van de
ontwikkelingen met betrekking tot internet-publishing heb besproken (wat gebeurt
er bijvoorbeeld in de komende decennia met het auteursrecht, ook zo'n heerlijk
onderwerp, dat ik hier tijdshalve toch maar geheel terzijde laat liggen). Mijn
voorlopige conclusie is echter dat in het komende decennium de commerciële
uitgeverijen zich naar het nu laat aanzien enkel en alleen nog verder zullen moeten
terugtrekken uit de verschillende vakgebieden waarop wetenschap zich afspeelt en
zich volledig zullen concentreren op een nog beperkter aantal terreinen waar voor
hen nog voldoende winstmarge te behalen is. Het is dus voor de wetenschap in het
algemeen van ontiegelijk groot belang dat men investeert in de hierboven geschetste
nieuwe uitgeefcombinaties om de verspreiding van wetenschappelijke informatie
veilig te stellen. En ik wil eindigen met een woord van bewondering aan het adres
van Edward Vanhoutte, die als absoluut pionier in een nieuw medium aan de
ontsluiting van de ontwikkelingsgeschiedenis van De teleurgang van den Waterhoek
heeft gewerkt, en een heel hartelijk woord van dank aan de Koninklijke Academie
voor Nederlandse Taal- en Letterkunde voor haar vertrouwen in de samenwerking
met Amsterdam University Press maar vooral voor de visionaire wijze waarop zij al
jaren geleden heeft ingezien dat het belangrijk was te investeren in projecten als
hetgeen hier gepresenteerd wordt.
Ik dank u voor uw aandacht.
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De elektronisch-kritische editie van De teleurgang van den Waterhoek.
Een demonstratie
Edward Vanhoutte, Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie
Het editiewetenschappelijk onderzoek concentreert zich op twee gebieden. Ten eerste
wil het voor het grote publiek een betrouwbare leestekst van een werk voorstellen,
en ten tweede is het onderzoek geïnteresseerd in de genese van het werk, in het
totstandkomen van de verschillende overgeleverde versies, zeg maar. Het materiaal
voor dat onderzoek bestaat uit manuscripten, drukproeven, eerste en volgende
drukken, etc. Die vormen een documentatie van verschillende stadia in het
schrijfproces van een literair werk. Wat de auteur gedacht heeft bij het schrijven van
zijn werk, zullen we nooit te weten komen, maar zijn werkwijze is af te lezen uit het
archief.
Streuvels was op 10 december 19241 begonnen met het schrijven aan De teleurgang
van den Waterhoek en in 1927 begon het literaire tijdschrift De Gids met de publicatie
ervan in 7 afleveringen.2 Dat het een tijdje geduurd heeft voor er schot in de zaak
kwam, was te wijten aan het feit dat Streuvels de handen vol had met allerlei andere
projecten,3 en af en toe moesten zijn literaire activiteiten zelfs wijken voor het
dringende werk in zijn lochting.4 Het verhaal van De teleurgang is gebaseerd op
waargebeurde feiten rond de bouw van een brug in het Avelgemse gehucht Rugge beter bekend als de Waterhoek - aan het begin van de twintigste eeuw.5 Vijfentwintig
jaar

1
2
3

4
5

Datum geciteerd in: Schepens 1971, p. 81.
De teleurgang van den Waterhoek verscheen in De Gids 91 (1927), nr.1, p. 64-118; nr.2, p.
153-181; nr.3, p. 316-342; nr.4, p. 1-43; nr.5, p. 137-179; nr.6, p. 285-316; nr.7, p. 1-63.
‘Ik heb aan de hand: het beheer over een herdruk v. Gezelle 10 deelen - Gezelle Kerkhofbl.
- Kleingedichtjes & kleinen Bloemlezing. - een herdruk v.d. Vlaschaard - Eene kerstnovelle
voor Robbers,... en het labeur aan den Waterhoek - daarenboven: stapels lectuur.’ Brief,
29/3/1925, Stijn Streuvels aan Emmanuel De Bom, AMVC, S935/B1, 60960/699.
Brief, 20/5/1925, Stijn Streuvels aan Emmanuel De Bom, AMVC, S935/B1, 60960/698.
Voor een volledige ontstaansgeschiedenis zie het deel ‘Ontstaansgeschiedenis van De
teleurgang van den Waterhoek’ in: Streuvels 1999, p. 277-294. Zie ook De Smedt & Vanhoutte
2000.
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lang is Streuvels met de verhaalmaterie bezig geweest, en heeft het boek de tijd gehad
te rijpen - ‘als een appel die van den boom valt’ schrijft hij aan Emmanuel De Bom.6
Vooraleer hij De teleurgang in 1927 in boekvorm liet verschijnen bij Veen in
Amsterdam en Excelsior in Brugge, bewerkte Streuvels nog eens de afleveringen
van de voorpublicatie in De Gids. De ontvangst van het boek was niet algemeen
positief te noemen. Vooral de katholieke kritiek maakte een streng voorbehoud
vanwege de prikkelende en expliciete beschrijvingen van de relatie tussen Mira en
de jonge ingenieur Maurice. De passages waar die twee elkaar ontmoeten om
‘minninge te maken’ lagen blijkbaar moeilijk in het toenmalige katholieke milieu in
Vlaanderen. Marcel De Smedt vermeldde al het oordeel van Professor Boon,7 ik wil
hier de reactie van priester-dichter Jan Hammenecker (1878-1932) vermelden. Een
brief aan Marcel Cordemans (1891-1991), hoofdredacteur van De Standaard, begint
zo: ‘Er wordt verteld dat ik De Teleurgang van den Waterhoek verbrandde. Dat is
waar, en het gebeurde zoo:’ waarop Hammenecker het relaas doet. Hij argumenteert
hierbij ‘Boeken die zulke dingen, en nog wel zoo - durven te verhandelen, durf ik
niet te lezen: die ben ik gewoon te verbranden.’ En hij besluit vurig ‘Wie den
teleurgang van Vlaanderen wil, smijte 't in Zinnelijkheid amen! Dan is Vlaanderen
klaar! Dan kan het terug gaan Vlaanderen worden in Congoland.’8 Deels omwille
van die negatieve receptie, deels omdat de uitgever een kortere en dus ‘goedkoope
uitgaaf’9 op de markt wilde brengen, bewerkte Streuvels de eerste druk duchtig en
schrapte hij meer dan 25 procent van de tekst voor de tweede herziene druk van 1939.
Sindsdien is de tekst van De teleurgang nooit meer dezelfde geweest.
De studie van het bronnenmateriaal (het manuscript, de voorpublicatie, de
gecorrigeerde voorpublicatie, de eerste druk, de gecorrigeerde eerste druk en de
tweede druk) zou in een conventionele papieren editie leiden tot een bijna

6

7
8
9

Brief, 22/4/1927, Stijn Streuvels aan Emmanuel De Bom, AMVC, S935/B1, 60960/721.
Vgl. Stijn Streuvels aan Joris Eeckhout: ‘Voor me-zelf wist ik wel dat het goed ineensteekt
- de motieven door elkaar slingeren tot een geheel - het ding 25 jaar gegroeid zijnde, rijp was
geworden, maar toch twijfelt men altijd over een eigen werk - men ziet er zich blind op!’
Brief, 27/11/1927, archief UB K.U. Leuven, archief Joris Eeckhout, P23/93. Opgenomen in:
De Smedt & Vanhoutte 2000.
O.a. ook in De Smedt 1996 en 1998.
Brief, [februari 1928?], Jan Hammenecker aan Marcel Cordemans, AMVC, Van Cauwelaert
Archief, VB 36.
Brief, 02/06/1938, R. van der Velde aan Stijn Streuvels, AMVC, S935/B. Opgenomen in:
De Smedt & Vanhoutte 2000.
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onleesbaar variantenapparaat (men spreekt in dat verband ook wel van een
variantenkerkhof10), waarbij je tijdens het consulteren ervan vingers tekort zou hebben
om als bladwijzers tussen de dikke boekdelen te stoppen. Niet in deze
elektronisch-kritische editie van De teleurgang van den Waterhoek.
Van bij het opstarten van de elektronisch-kritische editie (de editie start vanzelf op,
er hoeft geen software geïnstalleerd te worden) zie je links (hier in de betekenis van
‘niet rechts’) de dynamisch-interactieve inhoudstafel, en rechts de tekst en kan je al
onmiddellijk aflezen wat er in de elektronische editie is opgenomen: een Vooraf, de
Verantwoording, de eigenlijke hyper-Teksteditie, de Bronnen en de Brieven. Een
klik met de muis op een plusteken voor een titel doet de onderliggende hoofdstukken
verschijnen. Terwijl je de editie exploreert, geeft een geel blokje in de inhoudstafel
altijd aan waar je je bevindt ten opzichte van het geheel. Verloren lopen kan dus niet.

Figuur 1: Openingsscherm van de elektronisch-kritische editie

10

Cf. Helmut Koopmann: ‘in einer Zeit eher wirkungsgeschichtlicher, sozialgeschichtlicher,
literaturpsychologischer Orientierungen gleichen die Lesartenlabyrinthe gigantischen
Friedhöfen, in die sich nur wenige Besucher verirren.’ ‘Für eine argumentative Edition’
Edition et manuscrits, p. 46: geciteerd in Mathijsen 1997, p. 297.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde. Jaargang 2000

360
De Verantwoording bevat naast een uiteenzetting over de keuze van de basistekst
en de principes die gehanteerd werden bij de constitutie van de verschillende
opgenomen teksten, een documentatie van de overlevering en een artikel over de
ontstaansgeschiedenis van de Teleurgang. Vanuit die wetenschappelijke artikels
vertrekken er hyperlinks naar andere plaatsen in of buiten de editie. In het artikel
Ontstaansgeschiedenis, bijvoorbeeld, wordt er veelvuldig geciteerd uit en gerefereerd
aan de briefwisseling tussen Streuvels en zijn uitgevers en vrienden. Een hyperlink
naar de betreffende brief zorgt er telkens voor dat de lezer die direct op het scherm
kan nalezen. Verder zijn er voetnoten opgenomen en hyperlinks naar digitale
facsimile's van relevante documenten, zoals de originele affiche uit 1906 van de
opening van de brug die we in Streuvels' papieren hebben teruggevonden.
Vanuit de eigenlijke Teksteditie die de geconstitueerde versie van de eerste druk als
oriëntatietekst heeft, kunnen alle varianten in de verschillende bronnen op het niveau
van de alinea's op het scherm gebracht worden. De woordverklaring werd m.b.v.
hyperlinks in de tekst geïncorporeerd, zodat een klik met de muis volstaat om de
woordverklaring van een bepaald woord op te roepen.
Zoals gezegd kunnen we elke alinea van die oriëntatietekst vergelijken met de
overeenkomstige alinea's uit het manuscript, de voorpublicatie in De Gids, de
gecorrigeerde voorpublicatie, de gecorrigeerde eerste druk en de tweede druk. Het
hangt uiteraard af van de omvang van de alinea, de grootte van het computerscherm,
de schermresolutie, en de behendigheid van de gebruiker of de zes bronnen ook
tegelijkertijd kunnen worden bekeken. Vóór elke alinea vind je een ronde, grijze
knop die een pop-up window activeert met daarin de sigles van de vijf opgenomen
bronnen:

Figuur 2: Pop-up window met 5 sigles

-

MS: volledig handschrift (1927).
DG: De Gids (1927).
DGcor: De Gids met correcties (1927).
D1cor: eerste druk met correcties [1939].
D2: tweede herziene druk (1939).
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We nemen bijvoorbeeld de volgende alinea uit de eerste druk (oriëntatietekst in de
editie):
Na een tijd wachtens komt de veerman aangetroggeld, maakt de pont los en trekt,
de handen beurtelings overslaand, bij den ketting de boot naar den anderen oever.
De reiziger springt in, en onder 't varen meent hij iets te moeten zeggen, om de stilte
te breken.
We klikken op de knop vóór de alinea om de sigles van de 5 bronnen te zien.
Een ronde, grijze knop na een sigle wijst op een link naar een tekstfragment, een
document-icoontje wijst op een link naar een digitale facsimile. We klikken op het
icoontje voor het manuscript, en de digitale facsimile van de pagina waarop de alinea
voorkomt wordt geladen. We zien dat het schrijven van deze paragraaf blijkbaar wat
moeite heeft gekost. In het manuscript stond er oorspronkelijk (eerste laag):
Op 't geroep komt de baas naar 't veer, maakt de pont los en trekt, de handen
beurtelings overslaand, bij den ketting de boot over 't water naar den overkant. De
reiziger springt in en in de stilte van 't overvaren meende hij iets te moeten zeggen,
om de stilte te breken.
Streuvels corrigeerde die passage op het manuscript in een tweede laag tot:
Na een tijd wachtens verschijnt de veerman, maakt de pont los en trekt, de handen
beurtelings overslaand, bij den ketting de boot naar den anderen oever toe. De
reiziger springt in, en onder 't varen meent hij iets te moeten zeggen om de stilte te
breken.
Wat we ook terugvinden in de voorpublicatie van De Gids die we met een klik op
de knop na DG opvragen. Bij de voorbereiding voor de eerste druk corrigeerde
Streuvels opnieuw: ‘verschijnt de veerman’ wordt ‘komt de veerman aangetroggeld’,
en ‘toe’ wordt geschrapt.
Op het exemplaar van de eerste druk dat Streuvels gebruikte als manuscript voor de
tweede druk, komen geen verdere correcties voor. Nochtans lezen we in de tweede
druk dat de veerman komt ‘afgetroggeld’, en ontbreekt de komma na ‘handen’. Door
de elektronisch-kritische editie kunnen we perfect volgen hoe Streuvels te werk is
gegaan of wat er met de tekst is gebeurd.
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Er zijn spectaculairder voorbeelden te noemen, meer bepaald waar Streuvels volledige
passages heeft geschrapt voor de tweede druk, maar daar kom ik straks op terug.

Figuur 3: Simultane presentatie van alinea-varianten uit de zes bronnen

De hypertekst-editie biedt de gebruiker de mogelijkheid om verschillende versies
met elkaar te vergelijken en parallel te lezen. Maar wie de zes versies van de
Teleurgang apart wil lezen, kan dat in het deel Bronnen.
Hierin vinden we
- Het volledige manuscript (digitale facsimile's).
- De tekst van de voorpublicatie (full-text).
- Streuvels' exemplaar van de voorpublicatie met correcties (digitale facsimile's).
- De tekst van de eerste druk met woordverklaring (full-text).
- Streuvels' exemplaar van de eerste druk met correcties (digitale facsimile's).
- De tekst van de tweede druk (full-text).
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Via de inhoudstafel kan de gebruiker probleemloos naar het gewenste hoofdstuk van
de gewenste bron springen, en tijdens het lezen, houdt het gele blokje bij waar die
zich in de editie bevindt.
De diplomatische editie van een zeventigtal Brieven uit de briefwisseling tussen
Streuvels en zijn uitgevers en vrienden11 die betrekking hebben op De teleurgang,
en waaraan ook wordt gerefereerd in het artikel Ontstaansgeschiedenis - wordt samen
met een verantwoording in een laatste deel van de editie gepresenteerd. De brieven
zijn chronologisch en per correspondent geordend in een lijst met hyperlinks. Met
een klik van de muis op zo'n hyperlink wordt de gewenste brief op het scherm
gebracht. Elke brief wordt bovendien bibliografisch beschreven: de signatuur
(bewaarplaats van het document) en de collatie (materiaalbeschrijving: formaat in
mm, kleur van papier, aantal beschreven kanten, vermelding of de brief getypt is of
geschreven), en waar voorhanden worden de adressering en gegevens van de
poststempel vermeld.

Figuur 4: Diplomatische editie van een brief van Geerardijn aan Streuvels

11

Briefwisseling Geerardijn-Streuvels, Veen-Streuvels, Eeckhout-Streuvels, Streuvels-Eeckhout.
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Maar dat is nog niet alles. Elke gebruiker kan de editie verrijken met eigen annotaties,
bookmarks en hyperlinks, en die bijvoorbeeld via e-mail, uitwisselen met andere
gebruikers.
Ik illustreer dit met een voorbeeld.
In het zesde hoofdstuk van de originele eerste druk fantaseert Maurice op zijn kamer
over Mira. Een wellustig maar fijn stuk proza dat trouwens niet meer voorkomt in
de tweede druk.
Daar verneemt hij 't ruischen van haren stap; luistert als in gebed... Eene helderwitte
verschijning staat in de opening der deur. Mira! Zij omhelzen elkaar; hij voelt de
vluwe harer wang, 't rozepluk harer lippen, haar lijf tegen het zijne aangedrukt.
‘Neem plaats’. Smijdig buigt hare gestalte in 't neerzitten. Zij spreekt zacht - met
eene stem als tokkelen van harpesnaren - fluistert hem iets in 't oor; schalksch kijkt
ze hem aan - deugnieterij in den blik. Haar gelaat blijft onbewogen, strak, de trekken
net afgeteekend als een ivoren beeld; in de oogen alleen leeft de vlam van den
hartstocht die van binnen laait. Hij legt den arm om haar lijf dat vast is en malsch
in de vormen. Hij snuift den geur op van den donkeren haarbos. ‘Ge zijt van mij, de nacht is van ons, - wij zijn gansch alleen, - de wereld hoort ons toe, - niemand
weet dat ik hier ben, - niemand, - ik hou van u...’ dit is hun gesprek dat onder vorm
van litanie, met korte halen door beiden afgelost wordt. Zij drukt hem de hand op
hare borst en zegt: ‘Ik heb opzettelijk dit lichte kleed aangetrokken.’ Wij glimlachen
verzinnig in elkanders oogen... (p. 242- 243)
Net om die laatste zin is het mij te doen. Het gebruik van het persoonlijk
voornaamwoord in ‘Wij glimlachen verzinnig in elkanders oogen...’ doet mysterieus
aan, het valt immers buiten de dialoog. Wij hebben dit ‘Wij’ in de geconstitueerde
basistekst van de editie gecorrigeerd naar ‘Zij’ (en natuurlijk ook verantwoord in de
lijst van correcties). Een vergelijking van deze passage in de verschillende bronnen
brengt opheldering. In het manuscript schrijft Streuvels eerst als verteller in de derde
persoon: ‘Dit is hun gesprek’, maar corrigeert dat naar de eerste persoon ‘Dit is ons
gesprek’ en schrijft verder vanuit het standpunt van het personage Maurice:
Zij drukt mijne hand op hare borst. ‘Ik heb opzettelijk dit licht kleed aangetrokken’
zegt zij. Wij glimlachen verzinnig in elkanders oogen...
Een volkomen logische zin. Het probleem komt pas als Streuvels bij de voorbereiding
van de voorpublicatie weer naar de derde persoon switcht.
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dit is hun gesprek dat onder vorm van litanie, met korte halen door beiden afgelost
wordt. Zij drukt hem de hand op hare borst en zegt: ‘Ik heb opzettelijk dit lichte kleed
aangetrokken.’ Wij glimlachen verzinnig in elkanders oogen...
Streuvels heeft het gebruik van de eerste persoon in de laatste zin over het hoofd
gezien en letterlijk overgeschreven van het manuscript.
Nu we dat ontdekt hebben willen we dat op de een of de andere manier vastleggen,
en we kunnen dat doen d.m.v. een hyperlink tussen de zin in kwestie in de basistekst
en de zin op het manuscript. Maar dat geval willen we ook annoteren.
In het deel Correcties van de eerste druk op de CD-Rom staat een uitleg bij dit geval.
We maken eerst een bookmark bij deze passage zodat we die straks snel terugvinden,
en gaan dan op zoek naar de bewuste uitleg. We voeren de tekst ‘Wij glimlachen
verzinnig’ in in de zoekbox, en we zien dat er vier plaatsen zijn op de CD waar die
frase te vinden is. We vinden gauw de uitleg, kopiëren die, en gaan m.b.v. onze
bookmark terug naar onze passage in de editie, waar we de uitleg als noot toevoegen
in onze editie. Hyperlinks, bookmarks en annotaties worden opgeslagen in een
persoonlijk Web-bestand op de harde schijf, en die web-bestanden kunnen
probleemloos uitgewisseld worden (o.a. via e-mail) met andere gebruikers die zo je
eigen interpretaties en redeneringen kunnen volgen.
De elektronisch-kritische editie van De teleurgang van den Waterhoek is een nieuw
soort editie die dankzij de nieuwste evoluties binnen de editiewetenschap een
meesterwerk uit onze literatuur op diverse manieren toegankelijk maakt, en nieuwe
vormen van onderzoek, en, waarom niet, onderwijs mogelijk maakt. Het gebruik van
SGML (ISO 8879) voor de aanmaak van de editie en de geavanceerde software die
bij de editie wordt geleverd, laat gesofisticeerde zoekoperaties toe op het niveau van
de broncode. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om alle plaatsen op te zoeken waar één
van de twee editeurs een correctie heeft aangebracht, of in een fractie van een seconde
te weten te komen dat ingenieur Maurice slechts eenmaal in de tekst van de eerste
en eenmaal in de tekst van de tweede druk de naam Mira uitspreekt, maar dat die
twee plaatsen niet dezelfde zijn.
De editie laat ook toe om al het opgenomen materiaal te annoteren, bookmarks aan
te brengen en zelf hyperlinks te leggen. De gebruiker krijgt de volledige versies van
het manuscript, de voorpublicatie, de gecorrigeerde
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voorpublicatie, de eerste druk, de gecorrigeerde eerste druk en de tweede druk in
full-text en digitale facsimile's, 920 in totaal, samen met een hypertekst-editie met
links naar de alinea-varianten in de 6 bronnen en de editie van 71 brieven; 1620
woordverklaringen, 10.000 hyperlinks en bijna een miljoen woorden, voor wie van
cijfers houdt. Op de CD-Rom staat ook een uitgebreide on line handleiding, zowel
in het Nederlands als in het Engels, die ten allen tijde kan opgeroepen worden.
Misschien had Emmanuel De Bom dan toch gelijk wanneer hij op 1 december 1927
aan Stijn Streuvels schreef: ‘De Teleurgang zal zijn vore wel trekken in den tijd.’12
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Brief, 1/12/1927, Emmanuel De Bom aan Stijn Streuvels, AMVC, B708/B1, 71606/587.
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