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Sprinkhanen en profeten: kanttekeningen bij enkele Nederlandse
en Franse vertalingen van de profeet Joël
Frans de Haes, lid van de Academie
Bijna één jaar geleden, op vrijdag 9 juli 2004, beschreef de Franse krant Le Monde
de verwoesting aangericht in Afrika door reusachtige zwermen treksprinkhanen: in
oktober van het vorige jaar kwamen zij uit Mauritanië aangevlogen; nu bedreigden
zij de Sahel, nadat zij de landen van Noord-Afrika hadden geteisterd tijdens de
lentemaanden. Als lid van de ‘Food and Agriculture Organization’ van de Verenigde
Naties, gewaagde de biologe Annie Monard toen van ‘insectenwolken die een omvang
van méér dan tien vierkante kilometer kunnen bereiken en die alles op hun tocht
verwoesten, veld na veld, gedurende een snelle migratie die alléén door de droogte
kan beëindigd worden’. Door de droogte, of door de zee: een tweehonderd jaar oudere
beschrijving van een gelijkaardige ramp te wijten aan de locusta migratoria (die
eerst in larvenbenden optreedt om zich daarna te ontpoppen tot kilometerlange wolken
van ‘orthoptera’ of ‘rechtvleugelige’ insecten) heeft het over een plaag in Noord
Afrika die, in de loop van het jaar 1797, tot een einde kwam dank zij de
verdrinkingsdood van massa's insecten, in volle zee gedreven door een stormwind.
‘Later, schrijft Jonathan Franklin, wierp de zee hen terug op een strand waar zij een
dijk van drie of vier voet hoog vormden die zich over een afstand van ongeveer vijftig
mijlen uitstrekte. Die massa raakte in ontbinding en wanneer de wind uit het
zuidwesten ging waaien, verspreidde zich tot ver in het land een walgelijke stank’.1
Al deze gegevens, verstrekt zowel door oude als door hedendaagse getuigenissen,
bevestigen wat - met een merkwaardige nauwkeurigheid - te lezen staat in de korte,
levendige profetie van Joël. Tijdens de eerste twee hoofdstukken
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Ik citeer (en vertaal) een Franse versie: Jonathan FRANKLIN, La Vie des Animaux. Histoire
naturelle, biographique et anecdotique des animaux. Ouvrage entièrement nouveau, traduit
de l'anglais par A. [Alphonse] Esquiros. Paris, Librairie Hachette, collection Hetzel, s.d.
[1880], deel 6, p. 320.
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van zijn beknopte visie ontwikkelt de profeet, in crescendo, een tweevoudige evocatie
van een sprinkhanenplaag die het land van de zonen van Israël treft: een ware ramp
voor de landbouw en voor het godsdienstig ritueel, telkens gekoppeld aan de komst
van een ‘dag van YHWH [Adonaï]’. In de loop van het eerste kapittel wordt het
uitzwermen van de insecten (waarvan het rampzalige effect nog versterkt wordt door
de gevolgen van een aanhoudende droogte) op een realistische manier beschreven:
bomen, vruchten en velden worden kaalgevreten, honger en dorst bedreigen mensen
en dieren, offers en wijnplengingen in de tempel komen in het gedrang. Een oproep
tot een rituele klaagzang (v. 13-18), gevolgd door een korte afsmeking in de eerste
persoon enkelvoud (v. 19-20), sluiten het eerste hoofdstuk af. Het tweede hoofdstuk,
duidelijk gesitueerd in ‘Tsion’ (Jeruzalem), herneemt dezelfde thema's maar verhevigt
hun dramatisch effect en verhoogt meteen ook hun metaforische of beeldende
dimensie: de sprinkhanen worden thans vergeleken met een leger dat onverbiddelijk
oprukt en alles op zijn doortocht met de grond gelijk maakt; het oorverdovend geluid
van tienduizend vleugels die over scheenbenen schuren - en van evenveel kauwende
kaken - wordt ‘een lawaai als strijdwagens die over de toppen der bergen razen’ (II,
5). Niemand kan dat soort soldaten de baas: ‘Dwars door de pijlen heen vallen zij
aan, zegt de profeet, zonder hun gelederen te verbreken’ (II, 8). Beeldspraak en taal
bereiken hier allengs een niveau dat men later als ‘apocalyptisch’ zal bestempelen:
de aarde schokt, de hemel siddert, zon en maan verduisteren, sterren verliezen hun
glans. Het is YHWH zelf die zich, op die vreselijke dag, aan het hoofd bevindt van
dit toch wel zeer efficiënte leger, maar Hij is het ook die, nog steeds in dat tweede
hoofdstuk van Joël, een oproep doet tot vasten en bekering (‘scheurt uw harten, niet
uw kleren’), een oproep die door de profeet in een rituele context wordt geplaatst:
zo wordt de smeekbede van het einde van het eerste hoofdstuk opnieuw en sterker
geformuleerd. Maar in tegenstelling tot wat in dat eerste kapittel gebeurde, eindigt
het tweede hoofdstuk niet op zo'n afbiddende noot: na de enige narratieve spil in de
hele tekst van Joël (II, 18: ‘Toen is Jahwe voor zijn land opgekomen en heeft hij zijn
volk gespaard...’), wordt de toestand omgedraaid: YWHW kondigt de restitutie aan
van alle door zijn ‘groot leger’ verwoeste planten en bomen. Er komen niet alleen
een nieuwe overvloed aan vruchten, olie en wijn, maar ook vier soorten regens (II,
23-25) die men formeel als tegenhangers kan beschouwen van de vier soorten alles
vernietigende insecten, tot tweemaal toe in de tekst vermeld.
Trouwens, de nadruk die de profeet legt op die verschillende en verkwikkende regens
stelt hem in staat, vanaf het derde hoofdstuk, enkele sporten
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hoger te klimmen in de visionaire dimensie van wat hij te zeggen heeft. God zelf
kondigt hier immers aan dat Hij zijn ‘geest’ of ‘adem’ (ruach) over het volk zal
uitstorten (het werkwoord in het Hebreeuws is hetzelfde als datgene dat gepaard ging
met de bovenvermelde regens, nl. shaphakh: ‘storten’, ‘uitstorten’, ‘gieten’,
‘overgieten’, ‘uitgieten’, enz.), alvorens een nieuwe ‘dag van YHWH’ te ontketenen,
die ditmaal ‘de grote, de verschrikkelijke’ zal zijn; anders gezegd: niet meer de
sombere dag die Israël treft (zoals dat in de twee vorige hoofdstukken het geval was),
maar diegene die de beslissende strijd zal inluiden tussen God en de ‘naties’ (Phenicië,
Philistië, Egypte en Edom): een verwoestende veldslag, sterk gedramatiseerd in het
vierde hoofdstuk. Op het einde van dit vierde en laatste hoofdstuk vinden trouwens
zowel het plechtig oordeel van deze naties plaats in het ‘dal van het oordeel’ (be-émèq
hé-charutz) - dat hier trouwens ook de ‘vallei van Yehoshaphat’ (‘God oordeelt’)
wordt genoemd - als het paradijselijke herstel van Tsion, waar YHWH-Adonaï
‘woont’ of ‘verblijft’ (shokhèn).2
In tegenstelling tot wat sommige commentatoren hebben beweerd, geeft het kleine
boek van Joël aldus blijk - althans in zijn huidige, historisch gegroeide vorm - niet
alleen van een sterke expressieve geladenheid, maar ook van een merkwaardige
retorische samenhang, die trapsgewijze tot stand komt. De manier waarop de
verschillende niveaus van het visioen elkaar opvolgen (waarbij bovendien de
beeldspraak telkens aan intensiteit wint) illustreert perfect de ‘hyperbolische escalatie’
en de aanwassende herhaling die de Amerikaanse criticus Robert Alter pertinent
heeft weten bloot te leggen in het ‘parallellisme’ of ‘gedachterijm’ dat de oude
Hebreeuwse poëzie kenmerkt.3
Méér nog dan de andere zogeheten ‘kleine’ profeten verwerkt Joël in zijn korte tekst
een indrukwekkend netwerk van allusies en citaten: John Barton, de meest recente
commentator4 van Obadyah en Joël, heeft er een twintigtal opgespoord: meestal gaat
het om verwijzingen naar Amos, Nahum, Obadyah, Tsefanyah, Isaïas, Ezechiël en
de Psalmen. Maar net zoals dit het geval
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De Septuagint, de Vulgaat, de eerste Rabbijnenbijbel (1516), ook de King James Version
en de Statenbijbel, hebben het boek Joël in slechts drie hoofdstukken ingedeeld. In feite
voegden ze de materie samen die later over het tweede en het derde hoofdstuk zou worden
verdeeld; tweede en derde hoofdstuk werden reeds onderscheiden door de tweede
Rabbijnenbijbel in 1524; de verdeling in vier kapittels zal vervolgens worden overgenomen
door Martin Luther en door bijna alle moderne en hedendaagse bijbels.
Robert ALTER, The Art of biblical Poetry. New York, Basic Books, 1985.
John BARTON, Joel and Obadyah. A commentary. Louisville-London-Leiden, Westminster
John Knox Press, 2001.
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is bij Obadyah, bvb, blijkt het moeilijk (om niet te zeggen volstrekt onmogelijk) de
voorrang van deze of gene ‘bron’ vast te leggen. Wie citeert wie in de Bijbel? En
wie citeert wie, hier in de tekst van Joël? Een vraag die noodgedwongen een andere
met zich meebrengt, m.b.t. de datering en de historische situering van Joëls profetie.
Zoals bij Obadyah nogmaals, stelt men hier vast dat de tekst, in tegenstelling tot
zovele andere (Isaïas, Amos en Hosea, bvb), ons niets vertelt over de koningen die
in het Noorden en/of in het Zuiden regeerden, toen Joël handelde en schreef. Dat
Joël traditiegetrouw in de boeken van de Bijbel zijn plaats vindt tussen Hosea en
Amos (men beschouwt deze twee als de oudste ‘schrijvende profeten’) bewijst nog
niets aangaande het al dan niet ‘oude’ karakter van de profetie. Integendeel. Enkele
opvallende kenmerken van de tekst pleiten voor een meer recente redactie. Zo merkt
men de volgende intrigerende ‘afwezigheden’ op bij Joël: 1/ de afwezigheid van elke
allusie op het Noordelijke koninkrijk Israël (het ‘land’ lijkt alsnog één, met Tsion
als religieus en politiek centrum); 2/ de afwezigheid van elke expliciete aanklacht
van de zonden van het volk, in het bijzonder de afgodendienst, die, in de logica van
vele andere profeten (o.m. Hosea), de sprinkhanenplaag zouden hebben verklaard,
zoniet gerechtvaardigd; 3/ de afwezigheid van elke allusie op - of vermelding van de Assyriërs en de Babyloniërs, verantwoordelijk voor de twee grote nationale
catastrofes (de inname van Shomron - of Samaria - in 721 en de verwoesting van
Jeruzalem in 587); 4/ de opmerkelijke afwezigheid, tenslotte, van elk verwijt gericht
aan een halfslachtige of vervallen cultus en aan de verantwoordelijke priesters.
Weliswaar zal ook Joël de innerlijke bekering boven alle uiterlijkheden plaatsen
(‘scheurt uw hart, niet uw kleren’), maar hij veroordeelt deze laatste niet; integendeel:
hij doet een beroep op de ‘priesters (de ‘kohanim’) en de ‘dienaren van het altaar’
(de ‘mesharteï-mizbéach’) opdat zij een ‘vasten’ zouden heiligen en het volk zouden
bijeenroepen ten einde YHWH om hulp te smeken: streng rituele daden die bovendien,
op het einde van het tweede hoofdstuk, doeltreffend zullen blijken! En waar Jeremias
bijvoorbeeld op een harde manier de draak steekt met de profeten die overal
rondkraaien: ‘ik had een droom, ik had een droom!’ en vervolgens hun bedrieglijke
dromen voor het volk uit de doeken doen (XXIII, 25-28), daar zal Joël, in zijn korte
visie van het Messiaanse tijdvak, zijn God horen verkondigen dat de ‘ouderen dromen
zullen dromen’ (‘ziqneï'khèm chalomot yachalomun’), de jonge mannen ‘visioenen
zullen zien’ - en dat de goddelijke geest of adem zelfs over de slaven en over de
slavinnen zal worden uitgestort. (Later zal Petrus, in de Handelingen van de Apostelen,
niet aarzelen de openbaring van de Heilige Geest tijdens het Pinksterfeest als een
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vervulling te beschouwen van Joëls derde hoofdstuk). Volgens John Barton, die aldus
de standpunten van Edouard Dhorme en André Chouraqui bijtreedt, bewijzen al deze
gegevens het relatief recente karakter van deze korte profetie. Zij zou dus geredigeerd
zijn rond 400 voor Christus, na de terugkeer uit de Babylonische ballingschap, het
herstel van een gezuiverde cultus in Jeruzalem en de hervonden eenheid van het volk,
merendeels afkomstig uit Juda. Desondanks beweren enkele commentatoren, zoals
de Duitser Christian-Friedrich Keil op het einde van de 19de en de Franse protestant
Sylvain Romerowski nog op het einde van de twintigste eeuw5 dat diezelfde
‘afwezigheden’ meer zouden wijzen op een veel vroegere datum. Volgens beide
theologen en critici zou de positieve visie van het priesterschap bij Joël terugslaan
op het tijdperk van de priester Yehoyada, beschermheer van de jonge prins Joas uit
Juda, dit wil dus zeggen: op het einde van de 9de eeuw! Toch twijfelen vandaag de
meeste commentatoren en hebraïsten niet meer aan het feit dat op zijn minst de
eindredactie van de tekst na de terugkeer uit Babylon geschiedde.
Andere vragen over de tekst van Joël blijven de exegeten (en de ook de gewone
lezers) bezighouden: meer in het bijzonder brengen zij de beruchte sprinkhanen van
het begin opnieuw te berde. Velen vragen zich inderdaad af wat precies de vier
soorten insecten, die de profeet in het eerste en in het tweede hoofdstuk (I, 4 en II,
25) citeert, in werkelijkheid betekenen en/of voorstellen. Gaat het hier om de namen
die men toen in het Hebreeuws gaf aan de verschillende fasen in de metamorfose
van de orthoptera - of betreft het hier vier verschillende soorten al dan niet
rechtvleugelige beestjes? Of is het een combinatie van beide? Zo men de laatste
decennia de voorkeur blijkt te geven aan de tweede en/of derde hypothese, dan
beantwoordt men daarmee nog steeds de vraag niet van de exacte betekenis van de
termen die hier weerklinken, ook niet de vraag van de verhouding tussen deze vier
termen en, anderzijds, alle overige benamingen van orthoptera die men elders in de
Bijbel vindt.
Tot tweemaal toe spreekt Joël over de gazam, de arbèh, de yèlèq en de chasil. Vers
4 van hoofdstuk 1 luidt als volgt: ‘yètèr ha-gazam 'akhal ha-'arbèh // ve-yètèr
ha-'arbèh 'akhal ha-yèlèq // ve-yètèr ha-yèlèq akhal hé-chasil’. ‘Yètèr’ is een
mannelijk zelfstandig naamwoord dat oorspronkelijk de

5

C.F. KEIL - F. DELITZSCH, Commentary on the Old Testament, vol. 10: Minor prophets by
C.F. Keil. Translated from the german. Grand Rapids, Michigan, W.B. Eerdmans, 1986. En:
Sylvain ROMEROWSKI, Les Livres de Joël et d'Abdias. Vaux-sur-Seine, Edifac, 1989.
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gespannen koord van een boog (of een tent) aanwijst; het betekent ook, zoals hier:
‘rest’, ‘overschot’, ‘wat overblijft’; in andere contexten kan ‘yètèr’ ook de betekenis
krijgen van ‘overvloed’, ‘overdaad’, en zelfs van ‘voordeel’. Men kan dus letterlijk
lezen: ‘de rest van de “gazam” at (of: vrat) de “arbèh” // en de rest van de “arbèh”
at de “yèlèq” // en de rest van de “yèlèq” at de “chasil”’. Daarmee weten we natuurlijk
nog steeds niet met welke vraatzuchtige beestjes we hier te maken hebben. Wél
hebben die naamwoorden min of meer duidelijke resonanties in de klassieke
Hebreeuwse taal. Zo betekent het vaak gebruikte werkwoord g-z-m (in de pa 'al-vorm:
‘gazam’) zoveel als: ‘knagen’ of ‘snoeien’, maar ook: ‘bedreigen’, ‘intimideren’.
Wat het substantief hier betreft aarzelen de woordenboeken tussen ‘sprinkhaan’ of...
‘rups’. De laatste betekenis lijkt mij - maar een absolute zekerheid heb ik niet - van
toepassing in Amos (IV, 9): ‘uw vijgeboom en uw olijven, de rups heeft ze
kaalgevreten’. (In mijn Franse vertaling van Amos, twee jaar geleden verschenen in
het tijdschrift L'Infini, luidt het als volgt: ‘Je vous ai frappés par la nielle et le mildiou
[korenbrand en meeldauw]; / vos nombreux jardins, vos vignes, / vos figuiers et vos
oliviers, / la chenille les a dévorés, / mais vous n'êtes pas revenus jusqu'à moi, - /
sentence d'Adonaï’). In de tekst van Joël, moet, denk ik, in dezelfde richting worden
gezocht: daar het hier hoogstwaarschijnlijk verschillende soorten rechtvleugelige
insecten betreft en omdat bovendien vaststaat dat de eerste schade wordt aangericht
door de larvenbenden, nog voor zij zich ontpoppen tot duizendkoppige zwermen, vertaal ik ‘gazam’ hier door ‘larve’... Het tweede substantief, de ‘'arbèh’
(aleph-resh-beth-hé) is een collectief enkelvoud, een generische naam die overvloedig
(méér dan dertig keer!) in de bijbelse teksten voorkomt en in de meeste gevallen
wordt vertaald door ‘sprinkhaan’ of ‘krekel’. De etymologie van de term is onzeker.
Daarna komt de ‘yèlèq’ die misschien afgeleid kan worden van het werkwoord ‘laqaq’
(lamed-qof-qof) dat ‘likken’ betekent of: ‘oplikken’, ‘opslobberen’, enz. Tot slot
komt bij Joël de ‘chasil’ aan de beurt, zelfstandig naamwoord dat duidelijke banden
heeft met het werkwoord ‘chasal’ (stam: chet-samekh-lamed) dat zowel ‘verorberen’
of ‘grazen’ kan betekenen als ‘opslokken’ of - net zoals ‘gazam’ - ‘knagen’...
De drie laatste termen heb ik, in een Franse versie die eind dit jaar verschijnt in
hetzelfde tijdschrift (L'Infini), weergegeven door eenvoudige soortnamen van bekende
orthoptera, nl. ‘criquet’, ‘sauterelle’ en ‘grillon’; maar enige zekerheid omtrent de
juiste betekenis van de Hebreeuwse woorden heb ik, zomin als alle andere vertalers,
niet. Laat ons niet vergeten dat, alleen in Nederland, 45 soorten orthoptera bekend
zijn, waarvan er op zijn minst 3 de laatste jaren zijn uitgestorven... In de Benelux
waren er dat tot voor kort nog
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60. En, inderdaad, een greppelsprinkhaan is geen zompsprinkhaan, een veldkrekel
geen zanddoorntje. Men moet op zijn minst een onderscheid maken tussen
veldsprinkhanen, sabelsprinkhanen, grote of kleine treksprinkhanen; bij de krekels
onderscheidt men de schoorsteenkrekel of huiskrekel (de beroemde ‘grillon du foyer’
in het Frans!) van de boskrekel of van het wijnhaantje. Enz. Verschillen in woning,
kleur, zang of stridulatie, bepalen hier de soorten en hun namen. Tot nog toe heb ik
geen enkele hebraïst ontmoet (of gelezen) die wist over welke soorten de bijbel het
hier precies had. Een moeilijk en waarschijnlijk onoplosbaar probleem, te meer daar
de bijbelse teksten met nog andere namen komen aandraven dan de vier die Joël
twee keer hanteert (niet tweemaal in dezelfde volgorde trouwens...). In de eveneens
korte profetie van Nahum is er sprake van de ‘gob’ (uitspraak: ‘gov’), naast de u
inmiddels reeds vertrouwde ‘yèlèq’ en ‘'arbèh’; in hoofdstuk XXVIII (v. 42) spreekt
de Deuteronomium over de ‘tselatsel’ (een substantief dat naar de stridulatie verwijst,
vermits een verband met het werkwoord ‘tsaltsel’ hier evident is; en ‘tsaltsel’ betekent,
naar gelang de context: ‘klinken’, ‘luiden’, ‘weerklinken’, ‘ruisen’ of ‘rinkelen’).
Wat de Leviticus betreft, die maakt ons de dingen nog ingewikkelder, wanneer hij
de verschillende soorten sprinkhanen bespreekt (en bepaalt) die mogen gegeten
worden. Volgens hoofdstuk XI (v. 22) zijn dat - naast de bekende ‘'arbèh’ - de
‘chargol’, de ‘sole'am’ en de ‘chagab’ (uitspraak: ‘chagav’), drie namen die men
elders in de bijbel nooit aantreft! Hapax legomena, noemt men dat. Onzekere
etymologieën en min of meer verwante of gelijkluidende woorden leiden tot al dan
niet interessante oplossingen in de verschillende vertalingen. Sommigen bespeuren
bvb in ‘chargol’ de stam ‘resh-guimel-lamed’, dat o.m. het substantief ‘règuèl’
genereert, wat ‘voet’ of ‘been’ betekent. Vandaar de vertaling ‘langpoot’ in de
Canisius-bijbel van 1948; in ‘sole'am’ vinden anderen dan weer de stam ‘samekhaïn- mem’ terug en dat zou zoiets als ‘verslinden’ kunnen betekenen. Het blijft
allemaal onzeker en, tegelijk, zeer suggestief... Citeren we even de passage in het
Hebreeuws: ‘... èt-élèh méhèm to'khlu // èt-ha-arbèh lemino // ve-èt-ha-sol'am
leminé'-hou// ve-èt-ha-chargol leminé'hou// ve-èt-ha-chagab leminé'hou...’ Een
vertaler heeft, in dit geval, de keuze tussen vier opties, waarvan hij er sommige
uiteraard kan combineren:
1. Een etymologisch geïnspireerd equivalent smeden voor elk van de soortnamen.
2. Bestaande namen gebruiken van soorten die door de vertaler (en zijn lezer)
gekend zijn. (Soms deinst de vertaler er niet voor terug een beroep te doen op
volkse of geleerde synoniemen).
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3. De Hebreeuwse woorden transcriberen en dus niet vertalen.
4. De inhoud van de enigmatische versregels condenseren en/of parafraseren, min
of meer rekening houdend met de gekende (of veronderstelde) etymologie van
de termen.

André Chouraqui, bijvoorbeeld, kiest voor de tweede strategie: ‘Vous mangerez
ceux-là parmi eux: le criquet pour son espèce, l'acridien pour son espèce, la sauterelle
pour son espèce, la locuste pour son espèce’. Edouard Dhorme, de hoofdvertaler van
een zeer degelijk Oud Testament in de Pléiade, geeft er de brui aan en kiest voor
oplossing nummer 3. Hij schrijft: ‘Et d'entre eux vous pourrez manger ceux-ci: la
sauterelle [arbèh] de toute espèce, le soléam de toute espèce, le khargol de toute
espèce, et le khagab de toute espèce’! De elegante protestantse bijbel van Louis
Segond glijdt in de loop van de jaren van oplossing 3 naar 4. In de oude 19de-eeuwse
versie leest men inderdaad: ‘la sauterelle, le solam, le hargol et le hagab, selon leurs
espèces’; maar in de herziene versie, de in 2002 verschenen ‘Nouvelle Bible Segond’
of NBS, wordt het plots: ‘Voici celles que vous pourrez manger: les différentes
espèces de criquets et de sauterelles’, wat in mijn oren nogal plat klinkt...
Laat ons nu even kijken hoe het vertalingproces verloopt in enkele van de belangrijkste
Nederlandse bijbels.
Eerst de passage uit Leviticus, XI. Men merkt hier onmiddellijk op dat de oude
Statenbijbel de voorkeur geeft aan oplossing 3 en de Hebreeuwse woorden
transcribeert met telkens de geijkte formule ‘naar zijnen aard’ (‘leminé'hou’), een
duidelijke verwijzing, terloops gezegd, naar Genesis I, 12-25: tijdens de schepping
van dieren en planten wordt inderdaad diezelfde formule op dezelfde manier herhaald
(ik citeer hier nogmaals uit de Statenbijbel: ‘En de aarde bracht voort grasscheutjes,
kruid zaadzaaiende naar zijnen aard, en vruchtdragend geboomte, welks zaad daarin
was naar zijnen aard: en God zag dat het goed was’). De Canisius-bijbel van zijn
kant kiest, in 1948 althans, voor een combinatie van de oplossingen 1 en 2, met een
duidelijk overwicht van de 1ste optie. Men leest: ‘Gij moogt dus daarvan eten de
verschillende soorten sprinkhanen; de veelvraat in verschillende soorten, de langpoot
in verschillende soorten, en de knaagbek in verschillende soorten’. Een korte noot
geeft de lezer volgende toelichting: ‘Dit zijn de verschillende soorten van sprinkhanen,
waarvoor wij geen afzonderlijke namen bezitten, zoals de oosterlingen’. Het klinkt
mooi, maar er hapert toch iets met die equivalenten: de ‘veelvraat’ is, zoals u weet,
een marterachtig, boosaardig en listig roofdier, dat met sprinkhanen niet veel uitstaans
heeft
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(wel bestaat de veelvraatrups of de ‘macro thylacia rubi’, maar die werd hier, spijtig
genoeg, over het hoofd gezien); ‘langpoot’ lijkt iets beter, hoewel het woord meestal
een mug met lange poten betreft... Wel wordt ‘langpoot’ ook in het algemeen
aangewend om een dier of persoon met hoge poten of lange benen aan te duiden.
Maar die lijken me a priori niet erg eetbaar. De ‘knaagbek’, tenslotte, kan ik moeilijk
thuisbrengen: de etymologie speelt hier zeker zijn rol (optie 1, dus) en het beeld is
niet onaardig. Maar is een ‘aardig beeld’ voldoende? Laten we dezelfde passage nog
even lezen in de vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG, 1951) én
in de Willibrordvertaling van de Katholieke Bijbelstichting (1995): beide kiezen
voor de tweede oplossing, nl. hedendaagse, gekende Nederlandse soortnamen. De
NBG 51 schrijft: ‘alle soorten sprinkhanen, alle soorten treksprinkhanen, alle soorten
veldsprinkhanen en alle soorten kleine treksprinkhanen’. De Willibrordversie maakt
het korter, wendt dezelfde strategie aan, maar geeft, spijtig genoeg, de bijna rituele
herhaling van ‘le-miné'hou’ (‘naar zijnen aard’ of, indien men wil, ‘alle soorten’)
op: ‘U mag dus de verschillende soorten sprinkhanen eten: sabelsprinkhanen,
veldsprinkhanen en treksprinkhanen’. Dezelfde opmerkingen gelden ook voor de
NBV (2004): ‘Dat zijn de verschillende soorten veldsprinkhanen, sabelsprinkhanen,
krekels en dwergsprinkhanen. Die mag je wel eten’. Men kan dus stellen dat optie
nummer 2 het haalt in de meest recente versies. Tussen haakjes: een eigenaardige
keuze was die van Drs J.G. Vink, O.P., die in 1962 de Leviticus vertaalde en van
overvloedige aantekeningen voorzag.6 Hier klinkt vers 22 van hoofdstuk XI als volgt:
‘Van deze moogt ge eten: alle soorten sprinkhanen, treksprinkhanen, chargols en
kleine treksprinkhanen’. Op een eigenaardige manier worden hier de 2de en de 3de
vertaalstrategie gecombineerd. Indien de Statenbijbel en, in de 20ste eeuw, Edouard
Dhorme alle Hebreeuwse namen gewoon transcriberen, dan doet Pater Vink dat
alléén maar voor de ‘chargol’. Waarom? Zijn de andere Hebreeuwse termen niet net
zo geheimzinnig? In de voetnoten wordt dit probleem niet eens aangesneden en de
lezer moet dan maar raden wat die ‘chargols’ (in hun intrigerend meervoud bovendien)
hier komen doen temidden van sprinkhanen, treksprinkhanen en kleine sprinkhanen!

6

De Statenbijbel of Statenvertaling (SV), maar ook het merendeel van de moderne Nederlandse
vertalingen vindt men niet alleen in de boekhandels, maar ook op de websites
www.bijbelgenootschap.nl of www.biblija.net. De referentie van de vertaling van Pater Vink
(zij verscheen in de reeks ‘Boeken van het Oude Testament’) luidt als volgt: Leviticus. Uit
de grondtekst vertaald en uitgeleid door Drs. J.G. Vink, O.P. Roermond en Maaseik, J.J.
Romen en Zonen, 1962.
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Terug naar het eerste hoofdstuk van Joël. Men merkt op dat de Statenbijbel deze keer
niet voor de derde optie kiest, maar voor een variant van de tweede. Geen behoud
van onvertaalde Hebreeuwse termen dus; twee insecten waarvan één niet
rechtvleugelig (‘sprinkhaan’ en ‘kever’), wisselen af met een vroege gedaante van
de vlinder én met een ander schadelijk beestje (‘rups’ en ‘kruidworm’); de Canisius
(1948), de Willibrordvertaling (1995), ook de versie van het Nederlands
Bijbelgenootschap (1951), combineren de 1ste en de 2de oplossing, en produceren
dezelfde dubbelzinnigheden (‘kaalvreter’, ‘langpoot’) die we ook in het fragment
van de Leviticus hebben opgemerkt. Er wordt bovendien te weinig rekening gehouden
met het feit dat de substantieven gebruikt in het boek Joël ook elders in de Bijbel te
vinden zijn (en etymologisch min of meer te duiden), wat niet het geval was met de
drie ‘hapax legomena’ in de Leviticus... De hedendaagse vertalingen van Joël, nl. de
GNB (1996) en de NBV (2004), kiezen voor de vierde en meest vrije strategie.
Vermits het hoogstwaarschijnlijk om verschillende soorten sprinkhanen gaat, zal
men de opsomming van onvertaalbaar geachte substantieven vervangen door een
parafrase waarin echter de voornaamste kenmerken van het beschreven semantisch
veld doorklinken. De GNB 96, bijvoorbeeld, schrijft: ‘Sprinkhanen zijn neergestreken,
zwerm na zwerm; wat de ene overlaat, vrat de andere op. Alles is afgeknaagd, alles
verslonden’. De meeste semantische elementen zijn aanwezig, maar het essentiële,
nl. het gehamer van de opsomming, is verdwenen... In de recente NBV leest men:
‘Wat de ene sprinkhaan overliet, heeft de tweede afgeknaagd, wat de tweede nog
overliet, heeft de derde afgemaaid, en wat na de derde overbleef heeft de vierde
kaalgevreten’. Een parafraserende strategie kan op verschillende manieren worden
aangewend, zoals men hier kan vaststellen. Inderdaad, indien zowel de GNB als de
NBV afzien van elke vertaling, stuk voor stuk, van de sprinkhanensoorten, dan houdt
de NBV, in haar drie verschillende vertalingen van het in het Hebreeuws herhaalde
werkwoord ‘'akhal’ (‘eten, vreten’), telkens rekening met wat de waarachtige of
veronderstelde etymologie van de enigmatische soortnamen ons kan leren! (De GNB
doet dat slechts gedeeltelijk, wanneer hij op het einde van het vers schrijft: ‘alles is
afgeknaagd, alles verslonden’). De systematische overheveling bij de NBV van
betekenissen die men aan de Hebreeuwse naamwoorden kan hechten, naar een
meervoudige weergave van het zich herhalende Hebreeuwse werkwoord, lijkt me
persoonlijk een betere en meer doordachte oplossing dan de iets té vrije parafrase
van de GNB (waarin bovendien ook, en dat is niet onbelangrijk, het cijfer 4 de mist
ingaat!). In dit bijzonder geval is de NBV dan ook superieur. Zij volgt als het ware
de richtlijn opgesteld door Jan
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Renkema en Femke de Blijzer: ‘stijlvol vertalen is vertalen mét behoud van het
originele effect’.7 Het door de Hebreeuwse tekst beoogde effect is hier duidelijk dat
van een opsomming en een herhaling, effect dat in de GNB verloren gaat en in de
NBV, zoals gezegd, naar de verschillende Nederlandse werkwoorden wordt
overgeheveld. Hiertegen kan men natuurlijk inbrengen dat er maar drie werkwoorden
in de Nederlandse tekst van de NBV fungeren, tegen vier zelfstandige naamwoorden
in de Hebreeuwse, maar dat wordt dan weer gecompenseerd door de gewone
opsomming van de sprinkhanen (de eerste, de tweede, de derde, de vierde...).
De moeilijkheid, bij Joël, ligt uiteraard niet alleen in de vertaling van die termen;
men moet de vier soorten - al dan niet uitsluitend rechtvleugelige insecten - ook
weten te duiden. Ik zei het al: men kan de vier ‘regens’ die YHWH belooft (nl. de
‘regen naar gerechtigheid’, de ‘bui’, de ‘herfstregen’ en de ‘voorjaarsregen’: II, 23)
beschouwen als een symmetrisch antwoord op de verwoesting aangericht door de
vier insecten, hoewel - en dat is een ander kapittel waarover ik het hier niet zal hebben
wegens tijdsgebrek - de interpretatie van die regens ook niet zo eensgezind door de
exegeten aanvaard wordt. Misschien zijn het er maar drie, indien men tenminste de
eerste (de ‘morèh li-tsedaqah’), zoals de Vulgaat en de Statenbijbel dat al deden,
vertaalt door ‘leraar ter gerechtigheid’ (‘doctorem iustitiae’), iets wat de moderne
Nederlandse versies, onder invloed van de geschriften van Qumrân - en in
tegenstelling niet alleen tot de meest gezaghebbende Franse en Duitse vertalingen
maar ook tot de oude Joodse commentaren -, misschien al te systematisch doen!8

7

8

Jan RENKEMA en Femke de BLIJZER, ‘Stijlvol vertalen’, in: Effata. Beschouwingen over
bijbelvertalen en stijl. Onder redactie van Paul Gillaerts. Antwerpen, KVH - Departement
Vertalers-Tolken, 2000, p. 49.
Vers 23 van hoofdstuk II biedt inderdaad een intrigerende moeilijkheid. In het Hebreeuws
leest men: ki natan lakhèm èt-hammorèh li-tsedaqah va-yorèd lakhèm guèshèm morèh
ou-malqosh ba-ri'shon. Men kan het woord morèh - tweemaal aanwezig in het segment! op twee verschillende manieren vertalen: door ‘meester’, ‘leraar’, ‘hij die onderwijst’; of
door: ‘eerste regen’, een zeldzaam synoniem van yorèh. Al deze betekenissen zijn afgeleid
van het werkwoord yarah (yod-resh-hé) dat in de ‘pa'al’-vorm nu eens ‘gooien’ of ‘werpen’
betekent, dan weer ‘de grondslag leggen’, (zoals in het Frans: ‘jeter les fondements’!) of
nog: ‘bouwen’; in de ‘hiphil’-vorm betekent hetzelfde werkwoord: ‘besproeien’, ‘drenken’,
‘bevruchten’, en ook - in de logica van een ‘spirituele’ bevruchting dan -, ‘onderwijzen’,
‘opvoeden’, ‘africhten’. Natan lakhèm èt-hammorèh li-tsedaqah kan men dus op twee
manieren verstaan: ‘die gaf u de meester van [of naargelang] de gerechtigheid’, of: ‘die gaf
u de eerste regen naargelang de gerechtigheid’. Sommigen (waaronder de Vulgaat, de
Statenbijbel en de meeste Nederlandse versies) kozen voor de eerste mogelijkheid (waarin
de hedendaagse vertalers geneigd zijn een voorafspiegeling te lezen van de morèh ha-tsedeq
[meester van de gerechtigheid] uit de geschriften van Qumrân). Het merendeel van de
vertalers, joodse of christelijke, van vroeger en van nu, hebben echter rekening gehouden
met een context waarin men o.m. de woorden guèshèm (regenbui) en malqosh (herfstregen)
ontmoet, alsook het werkwoord yarad (‘dalen’, ‘stromen’, ‘vallen [van de regen]’, enz.); zij
hebben morèh vertaald door ‘eerste regen’ of ‘voorjaarsregen’. Zowel Kimhi uit Narbonne,
Ibn Ezra uit Al-Andalus, als Luther, Calvijn en, vandaag, Barton, Romerowski, Dhorme,
Chouraqui en de ‘Nouvelle Bible Segond’ kiezen voor de regen. Maar een min of meer
opzettelijke ‘echo’ van de andere betekenis (meester of leraar) valt natuurlijk nooit uit te
sluiten...
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Belangwekkender voor een specifiek introbijbelse lectuur van Joëls dubbele
beschrijving van een sprinkhanenplaag lijkt mij het verband dat kan worden gelegd
tussen, aan de ene kant, de profetie van Joël en, aan de andere, het verhaal van de
plagen van Egypte in Exodus én de reeds vermelde passage uit de Deuteronomium.
Bedreigt inderdaad hoofdstuk XXVIII van de Deuteronomium Israël met sprinkhanen
in geval het volk zich van de torah zou afkeren, dan beschrijft, zoals men weet,
kapittel X van het boek Exodus de achtste plaag die Egypte treft onder net dezelfde
vorm, nl. een gigantische sprinkhanenzwerm die alle bomen en velden kaalvreet...
‘Ga naar Farao, zegt YHWH tot Mozes, (...) opdat ge uw zonen en kleinzonen zoudt
kunnen verhalen, hoe Ik tegen Egypte ben opgetreden (...). [De sprinkhanen] zullen
de bodem van het land bedekken, zodat men geen grond meer kan zien; ze zullen
het overschot, dat u door de hagel gespaard bleef, tot de laatste toe verslinden, en
alle bomen, die op uw velden groeien, kaalvreten. Uw huizen en de huizen uwer
hovelingen en van alle Egyptenaren zullen er zo vol van zijn, als uw vaders en
voorvaders nooit hebben beleefd al de tijd, dat ze in dit land wonen tot de dag van
vandaag’ (X, 1-6; citaat uit Canisius, 1948). Wanneer men deze passage aandachtig
leest, dan geeft men er zich gauw rekenschap van dat Joël niet alleen in de eerste
plaats Israël bestookt met de plaag die ooit voor Egypte bestemd was, maar ook dat
hij teruggrijpt, om dit alles in de verf te zetten, naar een reeks uitdrukkingen die
duidelijk verwijzen naar de achtste plaag: ‘... Is er ooit zo iets in uw dagen geschied,
of in de dagen van uw vaderen?’ vraagt de profeet en hij voegt eraan toe: ‘Verhaalt
het aan uw kinderen, zij aan hun zonen, en hun zonen weer aan een volgend geslacht’.
En het inmiddels gekende refrein (‘wat de knager overliet [yètèr], dat vrat ['akhal]
de sprinkhaan, enz.’), herneemt op zijn beurt woorden en formules van hetzelfde
boek Exodus: ‘zij zullen het overschot (yètèr), dat u door de hagel gespaard bleef,
tot het laatste toe verslinden ('akhal)’. Inmiddels is de opzet van de profeet, mij dunkt,
duidelijk geworden: de achtste plaag van Egypte zal ook Israël treffen, zoals dat
trouwens in de Deuteronomium te lezen staat. Maar indien Israël genade afsmeekt
volgens de ritus en, tegelijkertijd, niet de kleren maar de eigen harten verscheurt,
dan zal het
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catastrofale resultaat van de plaag ongedaan worden gemaakt. Later, op de ‘grote en
verschrikkelijke dag’ van YHWH, zullen dan alle naties die de zonen van Israël
hebben vernederd op hun beurt veroordeeld en verdelgd worden. Onder hen: Mitzraïm,
Egypte, het ‘land van de slaven’ (de érètz-'avadim).
In deze beperkte lectuur van Joël binnen de brede context van de Hebreeuwse bijbel
moet ook nog rekening gehouden worden met het feit dat de profetie
hoogstwaarschijnlijk werd geredigeerd (of afgewerkt) nà de terugkeer uit de
Babylonische ballingschap en de wederopbouw in Jeruzalem van wat men de tweede
tempel pleegt te noemen. Het is bijgevolg niet uit te sluiten dat de doeltreffende
aanroeping door priesters en gemeenschap, zoals zij door Joël met nadruk ten tonele
wordt gevoerd, als een echo fungeert van de smeekbede uitgesproken door koning
Salomon bij de inwijding, eeuwen voordien, van de eerste tempel. In het eerste boek
van de Koningen horen we immers, in hoofdstuk VIII, hoe Salomon zich tot YHWH
richt: ‘Wanneer het land wordt geteisterd door hongersnood of pest, door korenbrand
of verdorring, door sprinkhaan ['arbèh] of knaagbek [chasil]; wanneer het volk in
één van zijn poorten door de vijand wordt benauwd (...); wanneer iemand van uw
volk Israël (...) in droefheid en leed komt bidden en smeken, en zijn handen uitsteekt
naar dit huis, luister dan in de hemel, uw woonstede, en schenk vergiffenis (...)’ (VIII,
37-39).9 In deze passage stelt men bovendien vast dat, op de huiveringwekkende lijst
van alle mogelijke rampen, het krijgsgeweld en de militaire invasie de
sprinkhanenplaag op de voet volgen. Dit is misschien geen toeval. Vaak in de bijbel,
zoals bvb in het boek van Nahum, wordt een oprukkend leger vergeleken met een
zwerm sprinkhanen. Ook oudere teksten uit Soemerië en Assyrië doen vaak een
beroep op deze metafoor, zoals John Barton aan de hand van talrijke citaten bewijst.
Diezelfde commentator oordeelt trouwens dat de originaliteit van Joël juist ligt in
de ommekeer van dit traditionele beeld. Hier zijn het in werkelijkheid de
insectenmassa's die door God, op het einde van het tweede hoofdstuk, als zijn ‘groot
leger’ (cheï'li ha-gadol) worden bestempeld en zo met een krijgsmacht worden
vergeleken, wat meteen een relatieve dubbelzinnigheid van de tekst wegwerkt, een
dubbelzinnigheid die, door de uitgesponnen

9

Ik citeer hier de Canisius-vertaling (1948), die beide termen (arbèh en chasil) afzonderlijk
weergeeft. De NBV (2004) doet dat niet; trouw aan haar principes en techniek, maakt zij
van de twee termen één meervoud (‘sprinkhanen’) dat zij dan wel van een epitheton voorziet,
geïnspireerd door de etymologie van chasal (‘opslokken’): ‘wanneer er in het land
hongersnood of pest uitbreekt, wanneer het gewas wordt getroffen door korenbrand, meeldauw
of vraatzuchtige sprinkhanen...’.
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beeldspraak, van bij het begin werd aangewakkerd en trouwens enkele commentatoren
heeft misleid.10. Het is nogmaals Robert Alter die in zijn merkwaardig boek over de
bijbelse poëzie aantoont dat de beelden van een ‘leger’ (chaïl) of van een ‘volk’
('am), hoewel zij bij Joël duidelijk slaan op de sprinkhanen, zich door hun narratieve
uitdeining in de tekst zo gaan ontwikkelen dat er een ‘trilling’ gaat ontstaan, een
‘shimmy’, die een duidelijk onderscheid tussen de termen van de vergelijking, of
liever: de juiste verhouding tussen de termen onderling, hier en daar vertroebelt.
Er bestaat, zonder enige twijfel, zoiets als een ‘sprinkhanencode’ in de literatuur van
het oude Midden-Oosten, waaruit de schrijvers van de Bijbel, gedeeltelijk althans,
hun beelden en vergelijkingen hebben geput. De sinds jaar en dag opgemerkte
gelijkenis tussen een sprinkhanenkop en een paardenkop (in het Duits worden die
diertjes nog altijd ‘Heupferde’ genoemd) volstond om het galopperen van paarden
(en van de ruiterij!) te vergelijken met de steeds herhaalde sprongen van het ongedierte
in het gras, op de muren of op de wegen: men denke hier niet alleen aan Joël en
Nahum, maar ook aan het boek Job (XXXIX, 19-25) en, later, aan de allegorische
en ronduit fantastische ontwikkeling van diezelfde vergelijking in de Openbaring
van Johannes (IX, 7): ‘En de sprinkhanen zagen er uit als paarden, toegerust tot de
strijd. Het leek of zij op hun koppen gouden kronen droegen; hun gezichten deden
denken aan die van mensen; zij hadden haar als vrouwenhaar en tanden als die van
leeuwen...’.
Bij het begin van het christelijke tijdvak doken nieuwe interpretaties op van deze
oeroude plaag. Enkele kerkvaders lazen de vier namen van de insecten in Joël als
een voorafspiegeling van de vier grootmachten die de geschiedenis, na de Joodse
ballingschap, zouden overheersen: de Babyloniërs, de Perzen, de Grieken en de
Romeinen!
Maar de meest verrassende lectuur van Joël vond ik, tot slot, in het dagboek van de
Franse dichter Paul Claudel. Claudel herlas de profetie, bijna een eeuw geleden, in
1908. Hij beschouwde de ophoping van de dode insecten in hoofdstuk twee als een
beeld van de ontelbare ijdele woorden en gedachten die een mensenhoofd een leven
lang bestoken en vullen... Zodoende reduceerde de moderne dichter, op een zeer
eigenzinnige manier, het massieve karakter van het bijbelse visioen: ‘Toute la vermine
variée des occupations

10

Zo beweerde P.R. Andinach dat Joël in werkelijkheid een échte militaire invasie op het oog
had (‘The Locusts in the Message of Joel’, in: Vetus Testamentum, nr 42, 1992, p. 433-441).
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et des pensées frivoles et mondaines, schreef hij. - Les générations d'insectes dévorés
l'un par l'autre. Le petit tas noir d'élytres et d'excréments au fond d'une tête de mort’.11
De opgehoopte kadavers van de Noorderling - zoals Joël de vijandelijke zwerm
noemt... - verspreiden, bij de Hebreeuwse profeet, tussen de zee in het Oosten en de
zee in het Westen, een ‘walm van verrotting’. Eeuwen later blijft er bij Claudel slechts
een klein zwart hoopje dekschilden en uitwerpselen over, onderaan één enkele schedel.
Van een ‘expressieve reductie’ gesproken!12
Maar hoe vrij ook, die enkele zinnen van Claudel zijn het bewijs van een levendige
traditie, die dichters steeds aanzet de bijbel in al zijn details en facetten te lezen en
opnieuw te interpreteren. Onder hen citeer ik hier Dylan Thomas. In een gedicht dat
uit drie strofen bestaat en dat begint met de forse regel: ‘To-day, this insect, and the
world I breathe...’, varieert de dichter het vers dat na de eerste en de tweede strofe
als een refrein fungeert, op een manier die de opzet van deze lezing perfect samenvat.
Eerst schrijft hij immers: ‘The insect certain is the plague of fables.’ Maar na de
tweede strofe worden de termen van het korte refrein even verplaatst en hoort men:
‘The insect fable is the certain promise’13 Een belofte, een fabel. Een zekerheid die
verschuift en zodoende ‘onzekerheid’ met zich meebrengt... Volgende sprongen van
de sprinkhaan in de poëzie zijn wellicht onvoorspelbaar. Maar die komen er. Zeker.

11
12
13

Paul CLAUDEL, Journal. Deel 1. Parijs, Gallimard, La Pléiade, p. 60.
Ik ontleen de uitdrukking aan Raymond van den Broeck, ‘Het Hooglied in een paar moderne
Nederlandse vertalingen’, in: Effata, op. cit., p. 27-47.
Dylan THOMAS, Collected Poems. 1934-1952. Londen, J.M. Dent and Sons, 1952. Reprinted
1972, p. 36.
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Hoe schrijf ik mijn dialect?
Of: Brussels van Luppe Scherpschieter tot Alfred De Vos*
Sera de Vriendt, binnenlands erelid van de Academie
In de Inleiding van het Album Taeldeman lezen we (p.XIX), in verband met de
manier waarop een tiental jaar geleden de spellingskwestie afgehandeld werd:
‘Taeldeman voelde zich net als zijn collega's-commissieleden op de ziel
getrapt’, wat tot uiting kwam in het volgende citaat: ‘Als er bij mijn leven
weer eens sprake is van puin ruimen in de Nederlandse spelling - en dat
moment komt eraan, heel zeker weten - bestel ik een mega-vrachtwagen
beton en laat mijn voeten op mijn erf vastzetten, geen hijskraan ter wereld
zal vermogen genoeg hebben om mij nog naar een commissie van de
Nederlandse Taalunie te ontvoeren.’
Zo dacht ik er toen ook over, al bewaar ik heel goede herinneringen aan het werk
zelf, aan de goede sfeer binnen de commissie en de prettige contacten met de collega's.
En wat er sindsdien over de spelling van het Nederlands gezegd of geschreven mag
zijn, het Groot Dictee der Nederlandse Taal incluis, laat me zonder meer onverschillig.
Ik heb geschreven ‘over de spelling van het Nederlands’, want niet lang na de
jammerlijke afloop van het bovenvermelde spellingavontuur werd op mij een beroep
gedaan om de spelling van een dialect te beregelen, de spelling van het Brussels
Vlaams, mijn moedertaal.
De in 1991 gestichte Academie van het Brussels gaf sinds januari 1992 een tijdschrift
uit, Brussels Dialect. Ingestuurde stukken, verhalen, fabels, gedichten, etc. werden
gepubliceerd zoals men ze van de verschillende auteurs kreeg. Ook aan de spelling
werd niet geraakt, wat tot gevolg had dat in de teksten ‘nogal wat variaties en soms
ook inconsequenties voorkwamen’ (De Spelling van het Brussels, 1997, 3).

*

Voor S. Theissen, ter gelegenhied van zijn emiritaat.
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Ik geef een voorbeeld van mogelijke variatie. De zin ‘we hebben dorst’ luidt in het
Brussels /wεmə doest/ of /mεmə doest/. Ik laat het laatste woord, /doest/, buiten
beschouwing. Voor het begin van de zin zijn er een aantal mogelijkheden:
- de eerste letter kan w of m zijn (eigenlijk geen spellingvariant, gewoon het
weergeven van een mogelijk verschillende uitspraak);
- volgt dan ofwel e (we of me), ofwel een apostrof (w', m'); de spelling met apostrof
geeft het best de uitspraak weer (we spreken geen sjwa uit), die met e sluit meer
aan bij wat men in de standaardtaal doet: ook wie w'antwoorden zegt schrijft
we antwoorden.
- de vorm van het werkwoord kan met of zonder h geschreven worden (emme,
hemme, ...); een h wordt in het Brussels nooit uitgesproken, maar sommigen
denken kennelijk dat die wel geschreven moet worden. Omdat ze die in de
standaardtaal ook niet uitspreken en toch schrijven? Misschien speelt ook het
feit een rol dat het Frans een h schrijft waar die niet gerealiseerd wordt?
- in plaats van (h)emme kan men ook hebben schrijven. Waarom niet? Als men
een e (in we of me) en een h schrijft die men niet hoort, waarom niet ook hebben?
- de uitgang van de werkwoordsvorm kan -e of -en zijn. In het Brussels wordt
een -n hier alleen uitgesproken als er een klinker op volgt, dus niet vóór dëst,
maar in de standaardtaal wordt wél steeds -en geschreven, of men de
slotconsonant uitspreekt of niet.

Voor onze korte, heel gewone zin, zijn 32 verschillende spelwijzen denkbaar: w'emme
dëst, we emme dëst, w'emmen dëst, we emmen dëst, w'hemme dëst, w'hemmen dëst,
we hemme dëst, we hemmen dëst, etc.
De 32 varianten zijn waarschijnlijk niet allemaal gebruikt, maar wel een zeker aantal
daarvan. Er was begrijpelijkerwijs behoefte aan een praktische, consequente, uniforme
spelling. Het was ook geen wonder dat een spellingcommissie van de Academie van
het Brussels op mij een beroep deed, toen ze vernamen dat ik een aantal kenmerken
bezat, zijnde: geboren Brusselaar en native speaker van het Brussels Vlaams,
taalkundige en (ex-)lid van een spellingcommissie.
Centraal in deze bijdrage is de spelling van het Brussels, die in 1995 door de Academie
goedgekeurd werd (deel II). Daarvóór (deel I) bespreek ik de spelling die door
vroegere auteurs gehanteerd werd. In deel III gaat het over twee publicaties die na
1995 verschenen zijn.
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I. Vóór de Spelling van het Brussels (1995)
In de negentiende en het grootste deel van de twintigste eeuw was er weinig
belangstelling voor het Vlaamse dialect dat te Brussel gesproken werd, vooral van
Vlaamse zijde. In de hoofdstad was er nauwelijks sprake van een Nederlandstalige
intelligentsia, die zich daarvoor had kunnen interesseren, en vanwege de overheid
kon pas op enige steun gerekend worden toen de geleidelijke overgang naar een
federale structuur de Nederlandstalige gemeenschap de nodige bevoegdheid gaf over
culturele materies, dus ook over de taal. De enige uitzondering is de monografie van
G. Mazereel, Klank- en Vormleer van het Brusselsch dialect. Mazereel gebruikte
voor al zijn voorbeelden het fonetisch schrift en heeft het nergens over een manier
om Brusselse woorden of uitdrukkingen in gewoon schrift weer te geven. Er zijn
verder wel een vrij beperkt aantal werken verschenen in het Brussels, die kennelijk
bestemd waren voor de lokale Vlaamssprekende bevolking.
Er verschenen ook publicaties in het Frans over de Brusselaars en hun taal. Iemand
die met het Brussels dialect begaan was, was Louis Quiévreux. Hij schreef een
Dictionnaire du dialecte bruxellois, die zoveel succes kende dat er in 1985 een vijfde
uitgave gedrukt moest worden. Deze vijfde druk werd bovendien aangevuld met een
beknopte beschrijving van de gebruikte spelling en van de grammatica van het
Brussels. Deze aanvulling is van de hand van Jean d'Osta, die dezelfde tekst in zijn
Flawskes de Jef Kazak opnam. O. Starck en L. Claessens publiceerden in 1988 een
Dictionnaire marollienfrançais français-marollien, eigenlijk geen echt woordenboek,
maar wel een dubbele vertalende woordenlijst, met een korte inleiding maar verder
zonder enig commentaar.
Wat ons hier interessert, is alleen de in deze werken gehanteerde spelling. De oudste
teksten in onvervalst Brussels vinden we in de Volksliedjes en gedichten van Luppe
Scherpschieter, waarvan de Eerste bundel in 1958 in Brussel uitgegeven werd door
de Boekdrukkery van J. van Buggenhoudt, Schaerbeeksche straet, 12. In zijn
Voorpraet, die met een ‘ode’ aan Vader Cats eindigt (‘als meester en als vriend, heeft
zyn voorbeeld my gediend’) waarschuwt hij al meteen zijn lezers:
Hooggeleerden, wilt niet kyven
Omdat ik geen vlaemsch kan schryven.
Maer ik volg de regte baen
Om zeker te zyn verstaen;
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De meeste teksten van Luppe Scherpschieter zijn geschreven in wat men
waarschijnlijk het best als een soort algemeen Zuidnederlandse (of Brabantse)
schrijftaal kan beschouwen. In een beperkt aantal teksten koos hij echter bewust voor
het Brusselse dialect. Ik druk hier titel en eerste strofe af van zijn liedje over De
menschlievendheid van de jug' de peés (‘juge de paix’ in het Frans = vrederechter):

De menschlievenheid van de jug' de peés
In 't brusselsch vlaemsch
Opgedragen aen Paulus en Petrus, twee heeren die
noch buskruid noch beleefdheid uitgevonden hebben.
AIREKE: van de gommelastike juge-conscience, of wel van de Viezetandinnekes
'K em gistren op 't stadhoois gaun zien,
'T tribunaul van kanaillen,
Affaires waud'r een stuk og tien
van steéle, van bataillen;
Mo 't grooiste kraum van alleman,
Da was daene die moest jugeére:
Hoeveêrdig, stoeffer, boet en lau,
Al dat' en rausde was ni wau,
En da moet de mense conseilleére,
En da moet ons zauke arrangeére!

Letterlijke vertaling, met vraagtekens bij onduidelijke plaatsen: 'k heb gisteren gaan
zien het tribunaal van canaillen. Zaken waren er een stuk of tien, van stelen (?), van
vechtpartijen; maar het grootste kraam (de grootste schelm?) van allemaal, dat was
degene die als rechter moest optreden: hovaardig, verwaand, bot en lui (?), al wat
hij raasde was niet waar, en dat moet de mensen met raad bijstaan en dat moet onze
zaken in orde brengen...
Ook al is deze tekst 150 jaar geleden geschreven en al zijn sommige plaatsen
onduidelijk, er kan weinig twijfel bestaan over het feit dat men er een vrij groot aantal
dialectvormen in terugvindt: 'k em (ik heb), og (of), mo (maar), grooiste (grootste),
daene (die, degene), ni en da (in de Voorpraet: niet en dat), het enclitische pronomen
en (hij, ie).
De spelling lijkt over het algemeen Brusselse klanken goed weer te geven. De vormen
gaun, tribunaul, wau, zauke en mischien ook kraum en rausde wijzen op een uitspraak
met lange / ./, die volgens Van Loey (1979) waar-
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schijnlijk in de loop van de 18de eeuw naar /u./ verschoven is, maar nu nog in het
westen en het noorden van de Brusselse agglomeratie gebruikelijk is.
De lettercombinatie eé moet vermoedelijk als /εi/ gelezen worden.
Vreemd is de spelling met -ie- van zien en tien, die men vermoedelijk ook in het
midden van de 19de eeuw met een lange /e./ uitsprak. Misschien hoorde de auteur
het betrekkelijk kleine verschil niet tussen lange /i./ en lange /e./ (wat men nu ook
bij sommige schrijvende Brusselaars kan vaststellen). Een andere verklaring is dat
de schrijver onbewust door de standaardtaal beïnvloed is. Dat dit wel degelijk het
geval kan zijn, blijkt uit het gebruik van het werkwoord steéle (stelen) dat in het
Brussels niet bestaat (men zegt pikke) en ook door de spelling met h van woorden
als stadhoois, hoeveêrdig; het eerste vers begint met 'k em, zonder h- (ik heb), een
vorm die de uitspraak goed weergeeft.
Het is niet de bedoeling om hier de door verschillende auteurs gehanteerde spelling
op een gedetailleerde wijze te beschrijven. In een tabel (met commentaar) zullen de
meest voorkomende varianten met elkaar samengebracht worden.
Wat de lezer in deze tabel zal vinden, en wat niet:
- in de linkerkolom fonetische tekens (klanken, in principe tevens fonemen);
- in de rechterkolom, vooruitlopend op de bespreking in deel II, de grafemen in
de Spelling van het Brussels (SvhB).
- in de andere kolommen de grafemen zoals ze gebruikt werden door enkele
Vlaamse (links) en Franstalige auteurs (rechts), namelijk, van links naar rechts:

SCH.: Luppe Scherpschieter, Volksliedjes en gedichten (1858)
VER.: Cypriaan Verhaevert, Brusselsche typen (1923)
DE B.: Jan de Baets, 24 Chansonnetten & Monologen (1936)
DEK.: J.A. Dekoster, Het Brussels dialect (1991)
GUI.: Jan Guiot, Brusselse Flauskes (1994)

QUI.: Louis Quiévreux, Dictionnaire du dialecte bruxellois (5de druk in 1985)
D'O.: Jean d'Osta, Les ‘Flawskes’ de Jef Kazak (1983)
S.CL.: Oscar Starck - Louise Claessens, Dictionnaire marollien-français français
marollien (1988)
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Om de tabel niet onnodig lang te maken zijn alleen de fonemen opgenomen die op
een verschillende manier gespeld worden. Een korte beschrijving van het fonologisch
systeem van het Brussels maakt duidelijk om welke fonemen het gaat:
- het Brussels heeft acht korte klinkers: / i, y, u, ε, oe, , ə, a/. Alleen bij /u/ en
/oe/ treden spellingvarianten op. De andere worden op dezelfde manier
geschreven als in het Nederlands: in, dus, en, op, de, van. Bij de eerste twee
gaat het dan wel om de zogenaamde Brabantse /i/ en /y/, die meer gesloten
gerealiseerd worden dan in de standaardtaal, de klinker van tin, bij voorbeeld,
‘tussen’ die van (Nederlands) tin en tien.
- Het Brussels heeft acht lange klinkers. Vier daarvan worden steeds op dezelfde
manier geschreven: /i./ (Nederlands ‘vier’), /y./ (‘vuur’), /e./ (‘beer’) en /o./
(‘boor’). De andere vier, die in de tabel vermeld staan, zijn /u./, /ø./, /ε./ en /a./.
- Er zijn acht tweeklanken, waarvan slechts twee overeenkomst vertonen met de
foneem-grafeemcombinaties van de standaardtaal en in alle werken op dezelfde
wijze gespeld worden, namelijk /ui/ (‘roei’) en /o.i/ (‘mooi’). De andere zijn:
εi/, /oei/, / ε/, / .ε/, / u/ en /a.ε/. / ε/ komt maar zelden voor, b.v. in moind,
‘maand’.
- Medeklinkers worden bijna steeds geschreven zoals in de standaardtaal. In de
tabel worden alleen de palatale fricatieven / / en / /, en /h/ opgenomen.

KLINKERS

u

SCH. VER. DE B. DEK. GUI.
oe
oe
oe
oe
oe

QUI. D'O. S.CL.
oe
oe,ou ou

SvhBr
oe

oe

eu

eu

eu

e

eu

eu

eu

eu

ë

u.

ô

oe

oe

oe'

oe

oe

oe

oe

oê

eu

eu

eu

eu

eu

eu

eu

ee

e

è

ê

aa

â,aa

ae

aa

ø.
ε.

eê

a.

ae

aa

â,aa

aa

â
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TWEEKLANKEN
SCH. VER. DE B. DEK. GUI.
eé
ei
êe, ê ei
ei

εi
aei
.ε

ooi

u

ou,oû

a.ε

ai

QUI. D'O. S.CL.
ei,ij ei
ei,aie

SvhBr
ei

eui

ui

eui

eu

ui

ui,uij

eu

oei

oei

oêi

ooi

oei

oeui

oei

ôi

ou,ô

ou

au

o,ou

ow

au

ou

aai

aai

aai

aai

aï

aai

aai

MEDEKLINKERS
SCH. VER. DE B. DEK. GUI.
sh
ch
ch
ch
sj,ch,szj
g
h

h

h

h

QUI. D'O. S.CL.
ch,sch ch
ch

SvhBr
sj

j

zj,j,szj

j,g

j,g

g

zj

-

h, -

h

-

h

-

Commentaar bij de tabel
1. Klinkers en tweeklanken
Bij de meeste auteurs is de spelling op die van het Nederlands gebaseerd. De meeste
afwijkingen vindt men bij Starck/Claessens, dat duidelijk voor franstalige lezers
bestemd is. Het grafeem ‘ou’ geeft er, zoals in het Frans, het /u/-foneem weer; de
spelling ‘oe’wordt gebruikt voor de lange /u./ en ‘au’ voor de diftong / u/. Zo kan
men, bij dezelfde auteurs, ook, onder andere, het gebruik van de grafemen ‘aie’ en
‘eui’ verklaren, voor respectievelijk /εi/ en /oei/.
Bij een aantal fonemen is er een vrij grote overeenstemming wat betreft de gebruikte
grafemen.
De meeste variatie kan men vaststellen bij de volgende fonemen:
ε.: de variatie kan misschien verklaard worden door het feit dat dit foneem in de
standaardtaal weinig voorkomt (‘beige, frêle, vulgair’);
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oei: dit is vreemd want er is geen verschil tussen de klanken in het dialect en in de
standaardtaal, weliswaar in andere woorden: het woord voor ‘veel’, bij voorbeeld,
wordt helemaal op dezelfde manier uitgesproken als ‘vuil’ in het Nederlands;
u: hier is de variatie eveneens heel groot, wat vermoedelijk toegeschreven kan
worden aan het feit dat die ook in het Nederlands bestaat: ‘oud’, ‘saus’, ‘bouw’,
‘pauw’.
Een apart geval is / .ε/: dit foneem wordt op verschillende manieren gerealiseerd
(min of meer open of gesloten) en het is begrijpelijk dat de verschillen in de uitspraak
hun weerslag hebben op de spelling.
Het is opmerkelijk dat de meeste auteurs geen onderscheid maken tussen de korte
/u/ en de lange /u./. In het Brussels gaat het wel degelijk om twee verschillende
fonemen, zoals blijkt uit de volgende morfeemparen: /uk/ (‘hoek’) en /u.k/ (‘haak’),
/kuk/ (‘koek’) en /ku.k/ (‘kaak’). In de standaardtaal zijn de korte en de lange realisaties
allofonen van een zelfde foneem, b.v. in ‘boek’ en ‘boer’.
Opvallend is eveneens het feit dat bijna niemand een onderscheid maakt tussen de
korte /oe/ en de lange /ø./. De Baets gebruikt zelfs dit grafeem voor drie verschillende
fonemen!
2. Medeklinkers
Problematisch is alleen de spelling van de palatale medeklinkers / en / /. Hier is
duidelijk sprake van invloed van de Franse spelling, ook bij Vlaamse schrijvers. Dit
kan men vermoedelijk het best toeschrijven aan het feit dat tal van woorden in het
Brussels aan het Frans ontleend worden: omdat men réchaud (‘gasfornuis’) en chooke
(diminutief van het aan het Frans ontleende ‘chou’ in de betekenis ‘schatje’) met
‘ch’ schrijft, gebruikt men hetzelfde grafeem in koche (‘kuisen’), Doche (‘Duitsers’)
en kalichezap (‘zoethout’).
Dit heeft wel tot gevolg dat er geen verschil is, in de spelling, tussen de palataal in
/k
ə/ (‘kuisen’) en de velair in /kyχə/ (respectievelijk koche en kuche).
Zoals uit de tabel blijkt zijn een aantal schrijvers zich hiervan bewust geweest; die
hebben dan ook geprobeerd om een oplossing te vinden, vaak met heel wat
inconsequentie tot gevolg.
Een zelfde inconsequentie kan vastgesteld worden bij woorden die in het Nederlands
met /h/ uitgesproken en geschreven worden. Typisch zijn, bij
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voorbeeld, een aantal vormen en uitspraken bij Starck en Claessens. Deze auteurs
onderscheiden, op p.12, ‘CONSONNES... Muettes h comme dans hoek (grappin)’
en verder ‘Aspirées h comme dans hant (main)’. Dit is heel vreemd, aangezien er in
beide gevallen geen sprake is van enige aspiratie. In de woordenlijsten vinden we
o.a. aemelaïke (‘heimelijke’, p.15), aieleghe (‘heilige’, id.), eks (‘heks’, 38), iet
(‘heet’, 57), ook igiêne (‘hygiëne’, Fr. hygiène, 57) en irondel (‘zwaluw’, Fr.
hirondelle, 61), maar haeve (‘houden’, 54), hals (54), handele (55), hant (id.) en ook
hoek (‘haak’). Waarom de h van hant ‘aspirée’ en die van hoek ‘muette’ is, blijft een
raadsel. Ook waarom Fr. ‘moitié’ (p.231) vertaald wordt als eulft/half, het een mèt,
het ander zonder h (‘helft, half’).

II. De Spelling van het Brussels (1995)
Wat de Academie van het Brussels voor haar publicaties wenste, was heel eenvoudig:
een praktische en consequente spelling. Een spellingcommissie bestaande uit een
achttal leden (een Leuvense vriend, die een spelling van het Leuvens ontworpen had,
zes Brusselaars die geregeld in het dialect schreven en ikzelf als enige talkundige)
ging in november 1994 aan de slag en stelde de Spelling van het Brussels voor op
een persconferentie die op 8 september 1995 te Brussel gehouden werd. Daarna
werden een jaar lang schrijfsessies georganiseerd, zodat een apart nummer van het
tijdschrift Brussels Dialect over de spelling pas in 1997 verscheen.
Ondertussen was, in 1995, het boekje van Jacques van Keymeulen, Een handleiding
voor de amateurlexicograaf. Hoe schrijf ik een dialectwoordenboek? verschenen,
met, uiteraard, enkele beschouwingen over uitspraak en spelling (p.44 en volgende).
Niet toevallig bleek er een heel grote overeenkomst te bestaan tussen Van Keymeulens
werk en de Brusselse spelling wat betreft de principes waarop de spelling van een
dialect gebaseerd moet zijn. Ik noem er hier twee:
- ‘in een ideale spelling bestaat tussen foneem en letter (...) een één-op-één relatie;
d.w.z. elk foneem wordt steeds door dezelfde letter(combinatie) weergegeven.’
(p.48)
- het is goed dat ‘de spelling zo goed mogelijk (...) bij de Nederlandse spelling
en spellingconventies’ aansluit. (p.50)

Men moet immers rekening houden met enkele belangrijke verschillen tussen de
spelling van een taal en de spelling van een dialect. In de volgende tabel
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worden enkele verschillen opgesomd (die gelden in elk geval voor West-Europese
landen):
Taal
Dialect
Wordt aangeleerd door (5 à 6 jaar oude) Wordt door volwassenen gebruikt, die
kinderen
het meestal van anderen overnemen
Vorige kennis onbestaande (tabula rasa) Kennis van de spelling van een
standaardtaal en ervaring met lezen en
schrijven in die taal; woordbeelden
Alle kinderen leren die spelling hanteren Beperkt aantal lezers en nog beperkter
aantal schrijvers
In de aanvangsfase is de gesproken en Dialectteksten blijven beperkt tot een
geschreven taal eenvoudig; geleidelijk enkel of een klein aantal registers
wordt de taal in allerlei contexten
(verhalen, fabels, gedichten, liedjes, ...)
gebruikt en komt de taalgebruiker dus in
contact met verschillende taalregisters
Aan bovenvermelde principes kunnen nog drie ‘wenken’ toegevoegd worden:
- de spelling moet, omwille van de schrijfbaarheid en leesbaarheid, zo
eenvoudig mogelijk zijn en moet daarom zo weinig mogelijk een beroep doen
op diacritische tekens;
- alle grafemen moeten met een gewone schrijfmachine en ook, hoe langer hoe
meer, met een gewone tekstverwerker, dus zonder speciale font, voortgebracht
kunnen worden;
- het Brussels is geen eenheidsdialect; wat de uitspraak betreft, kunnen enkele
varianten vastgesteld worden; het eenvoudigste is dat ieder probeert zijn eigen
uitspraak weer te geven.

Hoe deze principes en ‘wenken’ in de Spelling van het Brussels vertaald werden,
moge blijken uit de volgende kenmerken:
1. wat de klinkers betreft is de één-op-één relatie tussen fonemen en grafemen
gerealiseerd (zie de rechterkolom in bovenstaande tabel met spellingvarianten),
met één uitzondering: de letter e stelt de halfopen /ε/ en de sjwa voor. De
halfopen /ε/ wordt met een ‘accent grave’ geschreven: mè (‘met’), vè (‘voor’)
aan het eind van een woord en ook, om homografie te vermijden,
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in enkele frequente, korte woorden: dèn (‘dan’)/ den (het lidwoord ‘den’), èt
(‘hebt, eet, hart, hard’!)/ et (lidwoord of voornaamwoord ‘het’).
2. Diacritische tekens worden zoveel mogelijk vermeden: in een beperkt aantal
gevallen een hoedje (accent circonflexe) als lengteteken, waar verdubbeling
niet mogelijk is (b.v. oê en niet oeoe) of reeds voor een ander foneem gebruikt
werd (ê voor de lange halfopen /ε./ want het grafeem ee stelt de lange
halfgesloten klinker /e./ voor). Verder, met trema, alleen ë voor de geronde
halfopen klinker /oe/ in woorden als kët (‘kort’) en böstel (‘borstel’).
3. Conventies
Zoals in de standaardtaal worden medeklinkers verdubbeld na een korte klinker
als er ook een klinker op volgt: dikke, rotte, ratte (‘ratten’), etc.
Anders dan in de standaardtaal worden lange klinkers steeds dubbel geschreven,
dus ook in een open lettergreep: roope (roepen’), bluute (‘blote’), vraa (‘vrouw’)
en vraave (‘vrouwen’).

De gelijkvormigheidsregel wordt toegepast. We schrijven lig en lach wegens ligge
en lache, zo ook voot en voote (‘voet’ en ‘voeten’) maar ood (‘hoed’) omdat men in
een meervoud geen /t/ hoort: oojes (‘hoeden’).
In principe wordt geen rekening gehouden met assimilatieverschijnselen: men schrijft
dus b.v. nen boor (‘een boer’) waar men /nəm bo.r/ uitspreekt en ik val, ik zing, etc.
Als een klank helemaal weggelaten wordt, schrijft men die echter niet, b.v. in ei liet
(van het werkwoord liere ‘leren’) en ei lie good (‘hij leert goed’).
Voor meer bijzonderheden, raadplege men De Spelling van het Brussels (1997).
Hier moet nog gewezen worden op het feit dat het Brussels heel wat Franse woorden
gebruikt. Voor deze woorden stelt De Spelling van het Brussels de volgende regeling
voor: als het woord fonetisch aan het Vlaams dialect aangepast is, schrijft men volgens
dezelfde regels als de inheemse woordenschat; heeft het woord zijn Franse uitspraak
bewaard, dan schrijft men het zoals in het Frans. Dus, bij voorbeeld, plafong en
opereire maar robinet (of krontsje, ‘kraantje’) en ordinateur (‘computer’). Uit de
bespreking in bovenvermelde publicatie blijkt dat de leden van de spellingcommissie
zich er goed van bewust waren dat bij de toepassing van de voorgestelde vuistregel
wel enkele moeilijkheden zouden opduiken. Deze worden verder besproken in het
derde deel van dit artikel.
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III. Na De Spelling van het Brussels
IIIa.
In 1999 verscheen het boekje Hoe schrijf ik mijn dialect? Een referentiespelling voor
alle Brabantse dialecten.
Dit werk is ontstaan uit de samenwerking tussen leden van de Stichting Brabantse
Dialecten (het gaat hier om de Brabantse dialecten die in Vlaanderen gesproken
worden) en van het Noordbrabants Genootschap.
Tijdens de besprekingen die tot deze publicatie leidden bleek al gauw dat het, wegens
het groot aantal fonologische verschillen tussen de verschillende dialecten, niet
realistisch was om één enkele spelling voor te stellen, die door iedereen gehanteerd
zou kunnen worden.
Het Voorwoord verwoordt heel goed hoe de uiteindelijke voorstellen geïnterpreteerd
moeten worden: ‘bij het maken van deze spelling is met opzet niet gestreefd naar
een eenheidsspelling die iedere lokale auteur zou moeten overnemen, maar naar een
referentiespelling’ (p.7).
Zich tot de auteurs richtend, stelt het boek dat ‘de enige discipline die van hen
gevraagd wordt, (erin) bestaat (...) dat ze het eigen spellingsysteem vervolgens
beschrijven in functie van de referentiespelling, d.w.z. dat ze de punten waarop hun
spelling afwijkt van de referentiespelling opsommen.’ (p.7-8).
Tot de auteurs van de Referentiespelling behoorden ook drie leden van de Brusselse
spellingcommissie. In het algemeen kan gesteld worden dat de principes waarop de
Referentiespelling en de spelling van het Brussels gebaseerd zijn, dezelfde zijn. Voor
een aantal foneem/grafeemcombinaties waren in Brussel andere keuzes gemaakt en,
omdat deze pas kort daarvóór ingevoerd waren en met succes bleken toegepast te
worden, is een verdere aansluiting bij de Referentie niet nagestreefd.

IIIb.
Vanaf 1995 verschenen in het tijdschift Brussels Dialect en in andere publicaties van
de Academie van het Brussels een groot aantal teksten waarvan de auteurs kennelijk
zonder veel moeite gebruik maakten van de spelling van het Brussels.
Hier en daar treden, zoals te verwachten was, varianten op die men aan
uitspraakvarianten kan toeschrijven; sommige van die varianten bleken de meeste
lezers niet te storen, andere wel, maar dat is een ander verhaal dat
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eigenlijk niets met spelling te maken heeft. Enige inconsequentie in de toepassing
van de regels is ook niet te vermijden bij niet-professionele schrijvers; sommige
fouten zijn zonder meer het gevolg van het niet-goed-horen van de eigen
dialectklanken (b.v. als voor het getal 1000 duuzed geschreven wordt waar deuzed
de juiste uitspraak weergeeft).
Van lezers kwam soms wel de opmerking dat het niet makkelijk was om die teksten
te verstaan, maar dit is een vrij algemene opmerking bij lezers van dialectteksten. Er
werd dan ook meestal de klassieke raad gegeven om de tekst hardop te lezen ...
Al bij al waren er weinig problemen bij het schrijven van Vlaamse woorden, van de
inheemse woordenschat. Moeilijkheden waren er wel bij aan het Frans ontleende
woorden. Zoals boven vermeld kunnen deze wel of niet fonetisch aangepast zijn.
Bijzonder problematisch is het feit dat beide types voor morfologische aanpassing
vatbaar zijn, voornamelijk door het toevoegen van uitgangen.
Allerlei auteurs stelden zich wel eens vragen omtrent het ‘juiste’ spellen van ontleende
woorden. Over het algemeen ging het over vrij korte teksten en ieder deed zijn best
om een leesbare tekst te schrijven. Het was echter duidelijk dat men vroeg of laat de
spelling van de Franse woorden beter zou moeten (proberen te) beregelen. Een
catalysator bleek hierbij te zijn de vertaling van de memoires van Alfred De Vos.
Alfred De Vos is een oude Molenbekenaar, die op een bijzonder leuke manier wist
te vertellen over het leven in het centrum van de Brusselse voorstad Molenbeek in
de twintiger jaren van de vorige eeuw. Zijn memoires, grotendeels in het Frans met
hier en daar een Brussels woord of een Brusselse uitdrukking, zijn door Françoise
van Kol opgetekend en gepubliceerd (Van Kol 2004). Begin 2005 is nu ook een
Brusselse versie van dit boek verschenen. Vier leden van de Academie van het
Brussels vertaalden elk een deel van het boek en mij werd gevraagd om als corrector
op te treden. Mijn taak bestond erin om, enerzijds, te checken of de spelling van het
Brussels steeds correct toegepast was en, anderzijds, om eventuele vormvarianten
(b.v. de verleden tijd van goên, ‘gaan’, was soms gink, soms goenk) te uniformiseren.
Bij het vertalen en bij het verbeteren werden we, soms massaal, met
spellingsproblemen bij aan het Frans ontleende woorden geconfronteerd.
Enkele voorbeelden:
- voor ‘ontsporen’ kent het Brussels alleen vormen afgeleid van het Franse
werkwoord ‘dérailler’. Men zegt dus b.v. den tram es / χədεrajεit /. Hoe
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moet men dat schrijven? gederailleid of gederajeid? Het werkwoord heeft een
Brusselse uitspraak gekregen: de meer gesloten klinker in de eerste lettergreep
van de stam (‘é’) wordt in het Brussels als halfopen /ε/ gerealiseerd, maar dat
horen de meesten niet. In de Spelling van het Brussels wordt overigens
aanbevolen om de Franse accenten weg te laten (tweede syllabe dus de). In alle
aan het Frans ontleende werkwoorden is de ‘er’ van de infinitief eir geworden,
dus met een andere klinker. Het voltooid deelwoord vertoont een Brabantse
morfologie (ge-prefix, -d-uitgang). De vorm is dus in allerlei opzichten aan het
dialect aangepast. Volgens de bovenvermelde regel moet de spelling dus
eveneens aangepast worden, dus gederajeid. Hierbij moet opgemerkt worden
dat deze vorm zonder enige twijfel de uitspraak goed weergeeft en dus, bij
hardop lezen goed herkenbaar is; het is echter ook zo dat voor de tweetalige
Brusselaar (tweetalig, Frans en Brussels, zijn nagenoeg alle dialectsprekers) de
geschreven vorm minder herkenbaar is.
- een asperge is in het Brussels een /aspεr /. Wordt dit woord anders uitgesproken
dan in het Frans (HET criterium om te weten om te weten of de spelling
aangepast moet worden)? Ongetwijfeld ja, anders, dan in Frankrijk waar men
het woord met een stemhebbende / / uitspreekt, bij sommigen gevolgd door
een sjwa (een ‘e muet’ die dan niet ‘muet’ is!). Maar heel wat Belgen, o.a.
tweetalige Brusselaars, spreken dit woord, in het Frans, met een stemloze
slotconsonant uit; ze passen op Franse woorden de bekende
Auslautverhärtungsregel toe (andere voorbeelden hiervan zijn de uitspraak van
Franse woorden als ‘bouge, Liège, lourde, chaise, rhubarbe’). Zelfde uitspraak
of niet? Omdat de meesten zich niet bewust zijn van hoe ze de slotconsonant
uitspreken, zijn ze geneigd om asperge te schrijven. Maar dit is een woord dat
men het meest in het meervoud gebruikt. Voor wie in het meervoud een -s
toevoegt, is er geen probleem: enkelvoud asperge (uitgesproken /aspεr /),
meervoud asperges (uitgesproken / aspεr əs/). Maar wat doet diegene die de
verschillende vormen als volgt uitspreekt: in het enkelvoud / aspεr /, in het
meervoud /aspεr ə/? Moet die dan in het enkelvoud asperge schrijven en in
het meervoud eveneens asperge en er dus van afzien om het onderscheid tussen
enkelvoud en meervoud in de spelling weer te geven? Of is het dan toch beter
dat die respectievelijk aspersj en asperzje schrijft? Als men dit aanvaardt, of
aanbeveelt, is het onvermijdelijke gevolg dat een woord dat door iedereen op
dezelfde manier uitgesproken wordt (in casu het enkelvoud /aspεr /) op twee
verschillende manieren geschreven kan worden, namelijk aspersj en asperge.
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Laten we eens een ruimere blik werpen op een aantal mogelijke problemen:

1. Zin, woordgroep, woord
Het komt, vooral in gesproken Brussels (in conversaties), minder vaak in geschreven
teksten, voor dat men van een taal op de andere overschakelt, het verschijnsel dat
als code switching bekend is. Dit overschakelen kan op de grens tussen twee zinnen
plaatsvinden:
Il pleuvait ce matin. Dèn zaain me toch mo tôis gebleive (‘het regende vanmorgen.
We zijn dan toch maar thuis gebleven’).
Naast intersententiële code switching is echter ook intrasententiële code switching
mogelijk, dus binnen de zin:
On n'est pas sorti omda 't reigende (‘we zijn niet naar buiten gegaan omdat het
regende’)
Ei eit da gedoên pour sa vieille maman (‘hij heeft dat voor zijn oude moeder gedaan’).
Elk stuk wordt uiteraard het beste in zijn taal geschreven.
In het laatste voorbeeld is pour sa vieille maman een zinsdeel, maar ook ‘geijkte
uitdrukkingen’ kunnen uit verschillende ‘woorden’ bestaan. Bedoeld worden hier
de zogenaamde Franse ‘lexies composées’ die vaak aan Nederlandse samenstellingen
beantwoorden. Voorbeelden hiervan zijn rez-de-chaussée (‘gelijkvloers, begane
grond’), chef de bureau (‘afdelingschef’), pièce de rechange (‘wisselstuk,
reserveonderdeel’), nuit de noces (‘huwelijksnacht’), etc.
Deze vaste uitdrukkingen worden met hun Franse spelling overgenomen. Als zeldzame
randgevallen kunnen voegwoorden beschouwd worden die slechts gedeeltelijk aan
het Frans ontleend zijn: Fr. ‘tandis que’ (‘waar’ in tegenstellende betekenis) en
‘malgré que’ (‘hoewel’) worden respectievelijk tandis da en malgré da. Men kan
uiteraard ook tandi da en malgree da schrijven.

2. Woorden
Zoals boven reeds vermeld lijkt het een goed uitgangspunt om een onderscheid te
maken tussen woorden die nog zoals in het Frans uitgesproken worden
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(b.v. condensation) en woorden waarvan de uitspraak ‘vervlaamst’ is (b.v.
kondensoêse). In het eerste geval moet, volgens de Spelling van het Brussels, aan de
Franse spelling niet geraakt worden; in het tweede geval wordt het woord geschreven
‘zoals het uitgesproken wordt’.
In de volgende bespreking ga ik ervan uit dat de lengte van het ontleende woord een
rol kan spelen bij het kiezen voor een Franse of Brusselse spelling:
- Korte woorden: in het Brussels spreekt men van ne phoque (‘zeehond’ onbekend,
fok?), 'n laisse (‘lijn, leiband’ onbekend, les?), 'n prise (‘stopcontact’ onbekend,
pries?)
Zulke woorden worden helemaal zoals in het Frans uitgesproken; men zou ze ook
zonder meer in de Brusselse spelling kunnen omzetten. Omwille van de
herkenbaarheid lijkt het aanbevelenswaardig om de Franse spelling te bewaren. Dit
is niet (of minder?) het geval als de uitspraak niet helemaal dezelfde is. In het Franse
woord ‘blague’ (‘grap’), bij voorbeeld, wordt in het Brussels de stemhebbende
occlusief /g/ op het eind door een stemloze fricatief /χ/ vervangen. Het is dan ook
logischer om dit woord blaag te schrijven. Zoals ik boven reeds vermeldde, is het
niet zeker dat elke Brusselse, niet taalkundig geschoolde, schrijver zich van de
verschillende uitspraak bewust is.
- Lange woorden: bij lange woorden kan er geen twijfel bestaan over het al dan niet
aan de Brusselse uitspraak aangepast zijn van een woord en dus over de manier
waarop men het hoort te schrijven. Het kan gebeuren dat twee vormen naast elkaar
bestaan, zoals generation en zjeneroêse of condensation en kondensoêse:
(1) Doe was vuil condensation/kondensoêse op de meure (‘Er was veel
condensatie op de muren’).
Werkwoorden, dat zijn vooral regelmatige werkwoorden met, in het Frans, een
infinitief op -er, krijgen systematisch een -eir-suffix en een vervoeging, die ze
duidelijk onderscheiden van de oorspronkelijke woorden. Voorbeelden hiervan zijn:
prezanteire (Fr. présenter’), marsjeire (‘marcher’), antoereire (‘entourer’),
fortifieire (‘fortifier’).
Hierbij moet opgemerkt worden dat het woordbeeld er helemaal anders kan uitzien
dan in het Frans. Vergelijk b.v. adoesiseire en ‘adoucir’, esjanzjeire
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en ‘échanger’. Dit kan als storend ervaren worden door schrijvers en lezers die heel
goed Frans kennen.
- Tweelettergrepige woorden:
Ook bij tweelettergrepige woorden kan de uitspraak bepalend zijn voor het spellen.
Zoals in het Frans uitgesproken (en dus geschreven) zijn b.v. retard (‘vertraging’),
extrait (‘uittreksel’), canard (‘eend’). Maar men zegt boezjee (Fr. bougie, ‘kaars’),
vwateur (Fr. voiture, ‘auto’), kajè (Fr. cahier, ‘schrift’). Ook hier gelden de reeds
gemaakte opmerkingen dat, enerzijds, de schrijver zich, althans bij sommige woorden,
misschien niet bewust is van de verschillende uitspraak en dat, anderzijds, schrijver
of lezer bezwaren kunnen hebben tegen een ‘vreemde’ spelling voor een bekend
woord.
Het is niet verwonderlijk dat de Spelling van het Brussels in dit geval beide spelwijzen
aanvaardde.

3. Verbogen en vervoegde vormen
Een bijzondere, bijkomende moeilijkheid wordt veroorzaakt door het feit dat de
meeste vreemde woorden uitgangen kunnen krijgen, zoals boven bleek bij de
bespreking van aspersj, asperge.
Als het grondwoord in het Brussels geschreven wordt, gebeurt dit op dezelfde manier
als bij de inheemse woordenschat. Naast fortifieire krijgen we dus de vormen fortifieir,
fortifieit, fortifieide, gefortifieid. Van boezjee bestaat een meervoud boezjees en een
verkleinwoord boezjeeke en zo ook, van vwateur vwateure en vwaturke.
Er moet dan wel beslist worden of de afgeleide vormen van een woord dat met een
slot-è geschreven wordt, het accent behoudt of niet: kajè (‘schrift’), meervoud kajès
of kajes, verkleinwoord kajèske of kajeske?
Moeilijker wordt de beslissing als aan grondwoorden die men liefst zoals in het Frans
zou willen schrijven een uitgang toegevoegd moet worden. Ik bespreek hier een
drietal voorbeelden:
- In het Brussels is een zeehond /nə f k/. Zoals we boven gezien hebben, gaat
de voorkeur naar de Franse spelling: ne phoque. Maar het meervoud luidt /f kə/.
Hoe zal men dat schrijven: phoque? Dan is er geen verschil tussen enkelvoud
en meervoud, waar er wel een is in de uitspraak. Of phoquen? In het Brussels
worden meervoudsvormen alleen met -n geschreven als men
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die slot-n hoort, dus als er een klinker op volgt; men zou, met andere woorden,
een Brusselse uitgang aan een Frans woord toevoegen en daarbij een andere
regel toepassen dan bij inheemse woorden. En het verkleinwoord, dat /f kskə/
luidt? Wordt dat een phoqueske? Of een phokske? Of een fokske? Als men aan
deze laatste vorm de voorkeur geeft, is het dan niet beter om fok, meervoud
fokke, diminutief fokske te schrijven?
- Een leeuw en een leeuwin zijn in het Brussels respectievelijk /nə liõ/ en /ən
li n/, dus zoals in het Frans. Voor het mannelijke dier ligt het voor de hand dat
men de Franse spelling bewaart, ook al dreigt de lezer /li n/ te lezen. Het
mannelijke lidwoord geeft in dit geval de juiste informatie, maar dit is niet het
geval bij een bepaald lidwoord (mannelijk en vrouwelijk de). De
meervoudsvormen /liõs/ en / li nə/, kunnen als volgt gespeld worden: lions en
lionne (of lionnen).
- Een eend is in het Brussels / nə kana.r/. Het woord wordt helemaal op dezelfde
manier uitgesproken als in het Frans. Volgens de reeds bekende regel moet de
voorkeur gegeven worden aan een Franse spelling: canard. In het meervoud
krijgt dit woord een -s-uitgang: canards. Het feit dat deze uitgang in het Brussels
wél uitgesproken wordt en in het Frans niet, kan geen bezwaar zijn. Wat
problematischer is diminuering: het verkleinwoord wordt /kanarkə/, nota bene
met een korte klinker in de tweede lettergreep (de typische verkorting van een
lange klinker vóór een consonantisch cluster, een regel die dus ook op
leenwoorden van toepassing is; zie De Vriendt 2004, 40-41 en De
Vriendt-Goyvaerts 1989). Mogelijke vormen zijn canardke, canarke, kanarke.
Als men voor deze laatste kiest, is het misschien logischer om kanaar, kanaars
en kanarke te schrijven?

Ook bij geijkte woordgroepen kunnen vreemde vormen optreden, doordat ze in het
Brussels, anders dan in Frans hoorbare uitgangen krijgen. Neem bij voorbeeld ‘cuisine
installée’, in het meervoud ‘cuisines installées’. In het Brussels wordt de uitdrukking
als een geheel beschouwd; net zoals samenstellingen krijgt het een meervoudsuitgang
op het einde van het woord (het meervoud van ‘keukentafel’ is ‘keukentafels’ en niet
‘keukenstafels, in het Brussels kuiketoêfel/ kuiketoêfels). Men zegt dus, in het
enkelvoud, /ənkwizinẽstale/, in het meervoud (in die winkel verkopen ze)
/kwizinẽstales/. Zal men, in het Brussels, schrijven cuisine installées of cuisines
installées?
In het Frans is het meervoud van ‘(un) rez-de-chaussée’ ‘(des) rez-de-chaussée’. In
het Brussels ne rez-de-chaussée, meervoud rez-de-chaussées.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde. Jaargang 2005

35
De bekende Franse Citroën-auto, die bijna helemaal uit ons straatbeeld verdwenen
is maar waar men soms nog over spreekt, heet in het Brussels 'n deux-chevaux. In
het Frans blijft dit ‘woord’ in het meervoud onveranderd. In het Brussels krijgt het,
in de uitspraak, een -s-meervoud, dat men dan in de spelling als deux chevauxs kan
weergeven, dus met een meervoudsuitgang die op een Franse meervoudsuitgang
volgt. Een andere mogelijkheid is: deux-chevaux's, maar het Brussels kent nergens
een meervoudsvorm met apostrof-s. Een bijzonder sympathiek autootje kan een
deux-chevauxke zijn.

IV. Wat nu? Mogelijke aanpassingen
Zoals men ziet, zijn er een vrij groot aantal problemen. Het moet wel opgemerkt
worden dat de gewone schrijver zich van de problematiek in haar geheel niet bewust
is, maar dat hij wel graag weet wat hij moet doen als hij met een bepaalde vorm
geconfronteerd wordt. Welke oplossingen kunnen voorgesteld worden?

1. De inheemse woordenschat
Er is geen enkele reden om enige wijziging aan te brengen aan de bestaande regeling.

2. De leenwoorden
Dat geldt ook voor leenwoorden waarvan de grondvorm anders uitgesproken wordt
dan in het Frans. Een kleine toevoeging: als het woord op /ε/ uitgaat, waar die klinker
met è weergegeven wordt, bewaart men het accent als er een uitgang op volgt: kajè
(Fr. ‘cahier’, ‘schrift’), meervoud kajès.
Als de grondvorm van een leenwoord (een substantief in het enkelvoud, een
onverbogen adjectief) echter op dezelfde manier als in het Frans uitgesproken wordt,
dan bewaart het zijn oorspronkelijke spelling. Brusselse uitgangen worden daar
zonder meer aan toegevoegd.
De bestaande regeling wordt als volgt uitgebreid:
- Om de lezer te helpen worden deze woorden cursief gedrukt. Dus, bij voorbeeld:
(2) de laisse van den ond angt on de kapstok (‘de lijn van de hond hangt
aan de kapstok’)
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(3)
(4)
(5)

ei ei tweei laissen gekocht vè zainen ond (‘hij heeft voor zijn hond
twee lijnen gekocht’)
w'emme tweei lions en 'n lionne gezeen (‘we hebben twee leeuwen
en een leeuwin gezien’)
z'eit iest mè e schuun deux-chevauxke gereie (‘ze heeft eerst met
een mooi 2-pk'tje gereden’)
etc.

- Woorden die in het Frans op een niet-uitgesproken -e en, in het meervoud, op
een eveneens onuitgesproken -s- uitgaan (lionne/lionnes, soutane/soutanes,
phoque/phoques, etc.) krijgen in het Brussels ofwel een -s-meervoud, ofwel een
-e-meervoud. In dit laatste geval wordt die uitgang -en geschreven. Alleen op
die eenvoudige manier kan het verschil tussen enkelvoud en meervoud
weergegeven worden: lionne/lionnen, soutane/soutanen, phoque/phoquen. Het
enige verschil, in dit opzicht, tussen inheemse en leenwoorden is dat deze, in
het meervoud, steeds de -n-uitgang krijgen en de inheemse woorden alleen als
het volgende woord met een klinker begint: lions en lionnen, lionnen en lions,
maar toêfels en stoole, stoolen en toêfels.

V. Besluit
Bij het schrijven van teksten in dialect geldt heel zeker als eerste vereiste dat ze goed
leesbaar moeten zijn. Het is goed dat er een geheel van spellingregels bestaat en
aanvaard wordt, dat rekening houdt met kenmerken van potentiële schrijvers en
lezers.
Dit kan alleen als een taalkundige betrokken wordt bij het formuleren van deze regels.
Zoals hopelijk uit deze bijdrage gebleken is, wordt de taalkundige daarbij met
bepaalde problemen geconfronteerd die, gedeeltelijk, anders zijn dan bij het hervormen
van de spelling van een standaardtaal. Het is heel zeker vor hem (of haar) een boeiende
uitdaging.
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Ortelius bij het graf van Jan van Mandeville
W.P. Gerritsen, buitenlands erelid van de Academie
Op een dag in de nazomer van 1575 vertrokken vier mannen uit Antwerpen om via
Brabant, Luik, Luxemburg en Lotharingen naar Frankfort te reizen en onderweg de
belangrijkste antieke monumenten in deze gewesten te bezichtigen. Een van dit viertal
was de geograaf Abraham Ortell of Ortelius, de vermaarde auteur van het Theatrum
orbis terrarum, de eerste moderne atlas. Ortelius was in april van dat jaar vijftig
geworden. Zijn enkele jaren oudere vriend Jean Vivien (Johannes Vivianus,
1520-1598) stamde uit Valenciennes, was kapelaan van een van de Antwerpse kerken,
en stond daarnaast bekend als een verwoed verzamelaar van (en handelaar in)
antiquiteiten. Hij behoorde tot de correspondenten van Justus Lipsius en onderhield
een wijdvertakt netwerk van humanistische vrienden.
De kunstenaar Jan van Schille (Ioannes Scillius), het derde lid van het gezelschap,
was in 1510 in Vlissingen geboren en had als graveur gewerkt voor Gerard de Jode,
de bekende Antwerpse uitgever van kaarten. Daarnaast was hij ingenieur, uitvinder
en vestingbouwkundige. Als landmeter was hij in dienst geweest van hertog Karel
III van Lotharigen. De benjamin van het gezelschap was de twee-en-twintigjarige
Jeroen Scholiers. Zijn taak was, over de bezienswaardigheden die zij tijdens de reis
bezochten notities te maken, die later zouden worden verwerkt in een reisverslag dat
Ortelius en Vivianus in 1584 bij Plantijn in Antwerpen lieten verschijnen. Dit verslag
- in het Latijn - is gegoten in de vorm van een brief aan de beroemde geograaf Gerard
Mercator, met wie Ortelius bevriend was.1
Aan de hand van dit Itinerarium per nonnullas Galliae Belgicae partes is de reis te
volgen. Van Antwerpen trokken de reizigers via Mechelen, Leuven en Gembloers
naar Namen en vandaar langs de Maas naar Luik. Na een ‘Abstecher’ naar Tongeren,
de oude stad van de Tungri, boog de route af naar het

1

Zie Abraham ORTELIUS en Iohannes VIVIANUS: Itinerarium per nonnullas Galliae Belgicae
partes. Ik heb gebruik gemaakt van het exemplaar Leiden, UB, 1117 G 32: 4. Vgl. de studie
van SCHMITT-OTT, ‘The Itinerarium per Nonnullas Galliae Belgicae Partes’. Op p.366-69
vermeldt Schmitt-Ott latere uitgaven van het Itinerarium.
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zuiden, langs Spa, Stavelot, Bastenaken, Aarlen en Luxemburg. Van daar reisde men
door Lotharingen naar Nancy om ten slotte in St.-Nicolas-de-Port - het einddoel van
een pelgrimage naar de schrijn waarin een vinger van Sint-Nicolaas vereerd werd het zuidelijkste punt van de reis te bereiken. Hierna volgden de reizigers de loop van
de Moezel. Zij bezochten Metz, Sierck, Igel, Trier, Neumagen, Cochem en Koblenz.
Hier eindigt het verslag. Over de voortzetting van de reis naar de beurs in Frankfort
vernemen wij niets meer.
De auteurs maken melding van geografische bijzonderheden en verwijzen daarbij
steeds naar klassieke schrijvers, zoals Caesar en Tacitus. Zij beschrijven antieke
monumenten, kerken, kloosters en andere bouwwerken langs de route en verwijzen
daarbij naar feiten uit de geschiedenis van Oudheid en Middeleeuwen. Middeleeuwse
auteurs als Sigebert van Gembloers, maar ook eigentijdse humanistische geleerden
worden met respect vermeld. Daarentegen verneemt de nieuwsgierige lezer nergens
met welke vervoermiddelen en in welke etappes de reis werd gemaakt, noch hoe en
waar de reizigers hebben overnacht, en waar ze hebben gegeten. Alleen de afstanden
tussen de bezochte plaatsen worden vermeld, in mijlen (afgekort met de letter M),
waarbij een mijl met een afstand tussen 5,5 en 6,5 kilometer gelijkstaat.
In plaats van de reizigers op hun tocht te volgen vraag ik hier aandacht voor slechts
één programma-onderdeel van hun reis, namelijk hun bezoek aan het klooster van
de Wilhelmieten onder de rook van Luik (de naam van het Luikse station ‘Guillemins’
herinnert tot op de dag van vandaag aan dit na de Franse Revolutie opgeheven
klooster). Als een onzichtbare getuige sluit ik mij in gedachten bij het gezelschap
aan.
In de kloosterkerk treffen de reizigers een graftombe aan met een in steen gebeitelde
Latijnse inscriptie, die ik als volgt vertaal:
Hier ligt de edelman Heer Jan van Mandeville, bijgenaamd ‘[Jan] met de
baard’, ridder, heer van Campdi, geboren in Engeland, hooggeleerd
geneesheer en zeer vroom redenaar, een gulle schenker van goederen aan
de armen, een man die, na de hele wereld doorreisd te hebben, de laatste
dag van zijn leven heeft beëindigd in Luik, in het jaar Ons Heren 1371,
op 17 november.2

2

Volgens het afschrift in het Itinerarium luidde de grafinscriptie als volgt (ik heb de
abbreviaturen opgelost en voeg kapitalen en leestekens toe): Hic iacet nobilis dominus
Ioannes de Mandeville alias dictus ‘ad Barbam’, dominus de Campdi, natus de Anglia,
medicinae professor, devotissimus orator en bonorum largissimus pauperibus erogator,
qui toto quasi orbe lustrato Leodii diem vitae suae clausit extremum anno Domini
MCCCLXXI mensis Novembris die XVII. De inscriptie is in 1462 gekopieerd door de
Beierse edelman Jacob Püterich von Reichertshausen; diens tekst wijkt in details af
van de transcriptie in het Itinerarium (zie DELUZ, Le livre de Jehan de Mandeville,
p.8).
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Op de zerk was de gebeeldhouwde beeltenis te zien van een ridder in volle
wapenrusting, met aan zijn voeten een leeuw. Hij had een gevorkte baard en bracht
zijn hand met een zegenend gebaar naar het hoofd, met de inscriptie: Vos ki paseis
sor mi pour lamoer deix proies por mi (‘Gij die over mij heen loopt, bid voor mij
terwille van de liefde Gods’). Het schild was leeg, dat wil zeggen: toonde geen
wapenteken. De reizigers vernamen dat er vroeger een koperen plaat met het wapen
van de grote reiziger op bevestigd was geweest, een wapen dat door hun zegslieden
in heraldische termen werd beschreven. Voorts werden hun Mandeville's zwaarden
getoond, benevens zijn zadel en de sporen die hij, naar men hun meedeelde, gedragen
zou hebben op zijn wereldreis.
Een intrigerend en verrassend bericht! Intrigerend om wat ons hier wordt meegedeeld,
verrassend vanwege het feit dat onze humanistische toeristen zoveel belangstelling
aan de dag leggen voor het grafmonument van een veertiende-eeuwse reiziger. Op
beide aspecten wil ik nader ingaan.
Naar de beschrijving te oordelen moet het graf van Jan van Mandeville, dat Ortelius
en zijn gezelschap getoond werd, door een gebeeldhouwde zerk zijn afgedekt. Uit
de woorden Vos ki paseis sor mi leid ik af dat deze zerk in de vloer van de kerk was
aangebracht, zodat men eroverheen kon lopen. Wie zou het initiatief hebben genomen
om een dergelijk kostbaar gedenkteken te laten vervaardigen, en wie zou de rekening
voor het materiaal en de bewerking ervan hebben betaald? De schriftelijke bronnen
laten niets los; we zijn dus, zoals zo vaak in deze periode, aangewezen op
veronderstellingen.
Dat Jan van Mandeville - aangenomen dat hij het was die onder deze steen begraven
lag - zijn grafmonument zelf zou hebben bekostigd, acht ik niet erg waarschijnlijk:
dit zou immers getuigen van een wel zeer ‘on-middeleeuws’ verlangen om de roem
die hij tijdens zijn leven had vergaard, ook na zijn dood te bestendigen. Als het
Mandevilles wens is geweest, in dit buiten de stadsmuren van Luik in de voorstad
Avroy gelegen klooster begraven te worden, dan is het in laatste instantie toch de
abt van het klooster geweest die beslist heeft over de plaats en de uitvoering van het
gedenkteken in de kloosterkerk. Wat heeft deze prelaat doen besluiten de tombe van
de wereldreiziger op een bij diens reputatie passende wijze te laten uitvoeren?
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Mijn antwoord op deze vraag zou zijn: winstbejag. De abt zal hebben begrepen dat
de aanwezigheid van het graf van een beroemd man als Mandeville het klooster geen
windeieren zou leggen, dat dit monument tot in lengte van jaren bezoekers naar het
klooster zou kunnen lokken, bezoekers die hun respect zouden willen betuigen aan
de nagedachtenis van de beroemde reiziger en auteur die zij in Mandeville zagen.
Ook het feit dat tweehonderd jaar later Ortelius en zijn reisgenoten in ditzelfde
klooster niet alleen de tombe, maar ook de zwaarden, het zadel en de sporen van
Mandeville te zien kregen, wijst mijns inziens op het bestaan van iets als een
‘Mandeville-cultus’.
Als men zich afvraagt welke motieven er achter deze Luikse Mandeville-verering
schuilgingen en wie de inspirator ervan is geweest, is één naam die zich opdringt:
Jean d'Outremeuse. Deze Luikenaar, die leefde van 1338 tot 1400, was als notaris
verbonden aan de kanselarij van de prins-bisschop. Hij was de auteur van (onder
meer) een niet overgeleverd episch gedicht over Ogier le Danois, paladijn van Karel
de Grote, van een tweetal kronieken en van een verhandeling over stenen. Het is
bekend dat Jean d'Outremeuse gewoon was de historische verhaalstof die hij bewerkte
door middel van interpolaties in verband te brengen met de stad Luik.3
Zonder twijfel heeft hij ook de hand gehad in de totstandkoming van een versie van
Mandevilles reisbericht die gekenmerkt wordt door een aantal interpolaties met
betrekking tot Ogier le Danois en door een bijzondere epiloog. In deze epiloog deelt
de ik-verteller, Mandeville, mee dat hij zijn boek heeft geschreven in Luik, in het
huis van Hennequin le Volt, op verzoek van de arts Jehan de Bourgoigne, bijgenaamd
‘a la barbe’. Deze was hem komen bezoeken tijdens zijn ziekte en had hem toen
herkend als iemand die hij ontmoet had aan het hof van de sultan van Egypte toen
hij daar als arts werkzaam was.4
Twee personen die in dit verhaal genoemd worden, zijn identificeerbaar. Hennequin
le Volt was van 1349 tot zijn dood in 1369 eigenaar van een huis in de Luikse Rue
Basse Sauveniere, en Jean de Bourgogne was een vermaard Luiks geneesheer, auteur
van een bekende verhandeling over de pest; hij stierf in 1372.
Voor een goed begrip van het volgende is het van belang te weten dat de
Ogier-interpolaties en deze epiloog slechts in zeven handschriften voorkomen.

3
4

Zie GOOSSE, ‘Jean d'Outremeuse et Jean de Mandeville’.
Zie SEYMOUR, Sir John Mandeville, p.26-36; vgl. BENNETT, Rediscovery of Sir John
Mandeville, p.111-57.
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Deze zogenaamde ‘Luikse versie’ vormt een aftakking van de eerste van de twee
hoofdtakken van de overlevering van het oorspronkelijk in het Frans geschreven
reisverhaal: de in 31 handschriften overgeleverde continentale versie en de
voornamelijk in Engeland verbreide insulaire versie die in 23 handschriften voorkomt.
Noch in de continentale, noch in de insulaire versie is sprake van een bijzondere
connectie met de stad Luik.5
Van de Luikse versie werd een bewerking in het Latijn gemaakt, die op grond van
inhoudelijke gegevens op 1375 gedateerd kan worden. In deze Latijnse bewerking
wordt de ontmoeting van Jean de Bourgogne en Jan van Mandeville in Cairo kort
beschreven; de tekst eindigt, net als zijn Franse origineel, met een epiloog waarin
meegedeeld wordt hoe Jean de Bourgogne Jan van Mandeville op het hart heeft
gedrukt zijn reiservaringen te boek te stellen.
Omstreeks 1388 komt Jean d'Outremeuse op de proppen met een geheel ander verhaal.
In zijn prozakroniek Myreur des histors verhaalt hij dat op 12 november 1372 te
Luik een man is overleden die aldaar bekend stond onder de naam Jean de Bourgogne,
bijgenaamd ‘à la barbe’. Op zijn sterfbed had deze zich bekend gemaakt aan zijn
vriend Jean d'Outremeuse, die hij als zijn executeur testamentair had aangewezen.
Hij onthulde dat zijn ware naam Jean de Mandeville luidde; hij was graaf van Montfort
in Engeland en heer van het eiland Campdi en van Castel Perouse. In zijn vaderland
had hij een (niet nader genoemde) graaf gedood, waarna hij had besloten een
wereldreis te ondernemen. In 1343 was hij naar Luik gekomen, waar hij bijna dertig
jaar incognito had geleefd. Hij was een kenner van de natuur, een diepzinnig filosoof
en astroloog, en daarbij een kenner van de menselijke constitutie die zich zelden
vergiste bij het stellen van een diagnose. Hij werd begraven bij de broeders
Wilhelmieten in de voorstad van Avroy.
Wat is waarheid, wat is verzinsel? Het valt op dat de verschillende versies van de
relatie tussen Jan de Bourgogne en Mandeville elkaar enerzijds uitsluiten, maar
anderzijds ook op elkaar voortbouwen. Het enige wat als zeker mag worden
aangenomen, is dat de Luikse geneesheer Jean de Bourgogne, bijgenaamd ‘a la barbe’,
in 1372 is overleden en is begraven bij de Wilhelmieten. Om de persoon van deze
arts heeft Jean d'Outremeuse een web van verzinsels geweven, door eerst te beweren
dat de arts met de baard en Mandeville elkaar lang geleden in Cairo hadden ontmoet,
en dat hij de reiziger

5

Ik volg hier het betoog van SEYMOUR, Sir John Mandeville, p.26-36. Op p.38-56 geeft deze
een lijst van handschriften en drukken van Mandevilles reisverhaal.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde. Jaargang 2005

44
had aangespoord tot het schrijven van zijn boek, om in tweede instantie voor de dag
te komen met het verhaal van de sterfbed-bekentenis van Jean de Bourgogne die
onthulde dat hij Jan van Mandeville-zelf was en bovendien tot een beroemd grafelijk
geslacht behoorde.6
Als de zaak zich inderdaad zo heeft toegedragen als ik zojuist in navolging van M.C.
Seymour heb uiteengezet, is de voornaamste consequentie dat het ontstaan van de
oorspronkelijke versie van het reisverhaal niet langer met een te Luik overleden
auteur in verband mag worden gebracht. Waar, wanneer en door wie het wèl te boek
is gesteld, is onzeker. Een tweede consequentie is dat de man die onder de door
Ortelius en zijn reisgenoten in de kerk van de Wilhelmieten bezichtigde grafzerk
begraven lag, hoogstwaarschijnlijk niet Jan van Mandeville is geweest.
Voor de vraag die ik in dit artikel aan de orde wil stellen, is dit echter van niet meer
dan secundair belang. Wat mijn nieuwsgierigheid gaande maakt, is veeleer de
ontmoeting, in abstracte zin, van de grote zestiende-eeuwse geograaf Ortelius met
Jan van Mandeville, de man die in de veertiende eeuw een groot deel van de toen
bekende wereld bereisd zou hebben. Wat hebben onze humanistische reizigers gedacht
toen zij Mandevilles graftombe bekeken en een blik sloegen op de parafernalia van
zijn wereldreis? Appelleerde dit voornamelijk aan hun oudheidkundige belangstelling,
dezelfde belangstelling waarmee zij de resten van een Romeins aquaduct
bezichtigden? Of heeft Ortelius in de man die hier begraven lag wellicht ook een
voorganger gezien, een collega-geograaf?
Het door Ortelius en Vivianus geredigeerde reisverslag bevat vrijwel geen
aanwijzingen waaruit zou kunnen blijken hoe de reizigers over Mandeville en zijn
werk hebben geoordeeld. Op een enkel detail wijs ik in het voorbijgaan. Als men
hun Mandevilles zwaarden, zijn zadel en sporen toont, die hij naar men zei tijdens
zijn reis gebruikt zou hebben (quibus usum fuisse asserebant), voegen de auteurs
deze veelzeggende zinsnede toe: ‘hetgeen [namelijk de mededeling dat Mandeville
de hele wereld bereisd had] nog veel overtuigender bewezen wordt door zijn
Reisbeschrijving, die in gedrukte vorm overal verkrijgbaar is’ (ut clarius eius testatur
Itinerarium, quod typis excusum passim habetur). In deze formulering valt misschien
enige skepsis te lezen ten aanzien van de echtheid van de getoonde voorwerpen, maar
van twijfel aan de realiteit van Mandevilles reis blijkt niets.

6

SEYMOUR, Sir John Mandeville, vat op p.35-36 ‘The chronology of the myth’ samen.
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Natuurlijk kende Ortelius het werk van Mandeville. Zijn Theatrum orbis terrarum,
dat in 1570 voor het eerst gedrukt werd, opent met een wereldkaart waarbij hij in
een kader de auteurs opsomt aan wier werk hij gegevens heeft ontleend.7 Onder deze
autoriteiten wordt ook Joannes Mandevilius genoemd, in één adem met Odericus à
Foro Iulii, die Mandeville op zijn reizen vergezeld zou hebben. Hiermee is Odoricus
de Pordenone bedoeld, een minderbroeder die rond 1330 jarenlang in China vertoefde
en daarover een reisbericht schreef waaraan Mandeville veel heeft ontleend.8 In de
toelichting bij een volgende kaart, waarop Azië is afgebeeld, somt Ortelius een aantal
antieke schrijvers op, waarna hij opmerkt dat er onder de moderne auteurs niemand
te noemen valt die het werelddeel Azië in zijn geheel heeft beschreven.9 Reizigers
door Aziatische landen hebben slechts dat te boek gesteld wat hun aan de streken
die zij doorkruisten als wetenswaardig voorkwam. Drie van deze reizigers noemt hij
bij name: M. Paulus Venetus (die ons beter bekend is als Marco Polo), Ludovicus
Vartomannus (een Italiaan die in de eerste jaren van de zestiende eeuw Arabië en
Indië bereisd heeft) - en Ioannes Mandevilius. Aan de naam van deze laatste voegt
Ortelius tussen haakjes toe: sed fabulis refertus hic, ‘maar deze is vol verzinsels’.
Het is geen eenvoudige zaak, Ortelius' genuanceerde oordeel over de betrouwbaarheid
van Mandeville (enerzijds een autoriteit, anderzijds vol verzinsels) in het juiste
perspectief te plaatsen. Dit is mede te wijten aan de geschiedenis van de
Mandeville-waardering, die een parcours vol onverwachte zwenkingen heeft
doorlopen. Vooral het oudere onderzoek is Mandeville niet erg welgezind geweest.
Men ontdekte dat hij een groot deel van zijn mededelingen over landen in het Middenen Verre Oosten had ontleend aan, of - minder parlementair uitgedrukt - had
overgepend, uit de werken van bekende en minder-bekende antieke en middeleeuwse
auteurs, zoals Jacobus van Vitry, Hayton van Armenië, Odoricus van Pordenone en
Willem van Boldensele. En dat terwijl hij beweerde dat hij de door deze auteurs
beschreven gebieden zelf bereisd had! Dit bezorgde hem de kwalijke reputatie van
een plagiator. En moest hij daarenboven niet als een leugenaar worden gebrandmerkt?
Had hij eigenlijk ooit in gebieden ten oosten van Palestina gereisd? Was hij ooit in
Egypte geweest, en had hij daar, zoals hij beweerde, als arts in de hofhouding van
de Sultan gediend? Had hij werkelijk met de

7
8

9

ORTELIUS, Theatrum orbis terrarum, kaart 1.
Het Latijnse reisbericht van Odoricus de Pordenone (die zichzelf ook Odoricus de Foro Iulii
[= Friaul] noemde) is met een synoptische vertaling door Konrad Steckel uitgegeven door
Gilbert Strasmann (zie de literatuurlijst op Odoricus).
ORTELIUS, Theaturm orbis terrarum, voorbericht bij de kaart van ‘Asia’.
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Sultan gesprekken onder vier ogen gevoerd over de bedenkelijke leefwijze van de
christenen vergeleken bij die van de aanhangers van de Profeet? En hoe kon hij rond
1350 in het leger van de Grote Khan in Centraal-Azië hebben gevochten tegen de
vorst van Manzi als diens rijk al in 1278 had opgehouden te bestaan? Ja, had hij zich
eigenlijk wel ooit verder van huis gewaagd dan tot de dichtstbijzijnde bibliotheek?10
Volgens de huidige stand van onze kennis is het aannemelijk (hoewel bij lange na
niet zeker) dat Mandeville een Engelsman is geweest. Dat hij zijn boek in het Frans
heeft geschreven, behoeft niet te verbazen: Anglo-Normandisch Frans was in het
Engeland van de eerste helft van de veertiende eeuw de gebruikelijke taal voor een
min of meer ‘populair’ werk van dit type (voor een religieus werk zou het Engels,
voor een geleerd werk het Latijn meer in aanmerking zijn gekomen). Hoeveel van
de wereld Mandeville met eigen ogen heeft aanschouwd, valt niet met zekerheid te
zeggen. Mogelijk is hij wel in het Heilige Land geweest, wellicht ook in Egypte,
maar waarschijnlijk heeft hij het Midden-Oosten en zeker het Verre Oosten alleen
uit de literatuur en uit mondelinge verhalen leren kennen.
Stap voor stap is duidelijk geworden dat de verwijten van plagiaat en leugenachtigheid
die men Mandeville gemaakt heeft, op een misvatting berusten. Aan de opzet van
zijn boek ligt een literaire kunstgreep ten grondslag: de inbedding van
wetenschappelijke feiten in een grotendeels gefingeerd verhaal waarin de auteur als
verteller optreedt. Mandeville heeft een geografische beschrijving van de wereld,
gebaseerd op de in zijn tijd beschikbare wetenschappelijke kennis, gegoten in de
vorm van een reisverhaal, met zichzelf in de rol van reiziger/verteller. Voor het
publiek van belangstellende leken dat hij wenste te bereiken, was dit het aangewezen
procédé, aangezien het een relaas opleverde dat tegelijkertijd geloofwaardig en
boeiend en onderhoudend was. Mandeville heeft dit procédé (de techniek van
authentificatie door middel van een verteller/ooggetuige) zeker niet uitgevonden.
Ook een collega-literator en tijdgenoot als Jean Froissart bedient zich ervan; de auteur
van het Livre du Chevalier de la Tour Landry pour l'enseignement de ses filles van
rond 1370 doet hetzelfde.

10

Zie voor een beknopte geschiedenis van het Mandeville-onderzoek: DELUZ, Livre de Jehan
de Mandeville, p.3-24. Ten aanzien van de vraag of Mandeville werkelijk gereisd heeft, en
hoe ver, verschillen ook moderne Mandeville-specialisten nog altijd van mening. Vgl.
MANDEVILLE, Travels, vert. Moseley, p.13 (‘... it would be very odd indeed if a man with
so great an interest in far countries should have found no way of getting at least as far as the
Holy Land ...’) en SEYMOUR, Sir John Mandeville, p.23 (‘He was... a man who had never
travelled to the lands he describes’).
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Het Europese succes van Mandevilles boek is in hoge mate te danken aan de knappe,
ja virtuoze wijze waarop hij van de mogelijkheden van dit vormgevingsprincipe
gebruik heeft gemaakt. Een enkel voorbeeld moge hier volstaan om te tonen hoe
geraffineerd Mandeville te werk gaat om de illusie te scheppen dat hij persoonlijke
reiservaringen te boek stelt. Hier is, geciteerd naar de Middelnederlandse versie, het
begin van zijn beschrijving van het Aardse Paradijs:
Vanden aerdschen paradise en soudic v niet conne ghescriuen, want jc en
hebber niet gheweest, dat my leet is, dat ics niet waerdich en was, mar dat
jc hebbe horen segghen den wijsten van dien lande sallic v ghaerne
segghen. Men seit, dat daerdsche paradijs is ten hoochsten vander werelt
ende is int oosten ten beghinsele vander werelt.11
Mandevilles reisbericht is rond het jaar 1360 verschenen; al kort hierna zijn er
verschillende versies in omloop, waarvan de voornaamste hierboven al ter sprake
zijn gekomen. Rond 1400 blijkt het boek, behalve in het Latijn, vertaald te zijn in
alle grote Europese talen; een eeuw later bestaan er ook vertalingen in kleinere talen
als Middelnederlands, Tsjechisch, Deens en Iers. Het aantal handschriften loopt in
de honderden. Vóór het jaar 1501 telt men acht drukken met een Duitse tekst, zeven
met een Franse, twaalf met een Italiaanse, vier in het Latijn, twee in het
Middelnederlands en twee in het Engels. De populariteit van Mandevilles boek blijft
gedurende de hele zestiende eeuw aanhouden.12
Dit brengt mij terug bij de vraag wat Ortelius bedoeld heeft toen hij Mandeville
aanhaalde als een autoriteit inzake de geografie van Azië, maar hieraan de kwalificatie
toevoegde dat diens werk vol verzinsels stak. Om de reikwijdte van deze kwalificatie
te kunnen beoordelen, is het nuttig hier een uitspraak van Ortelius' vriend en
collega-geograaf Gerard Mercator aan te halen. Op Mercators beroemde wereldkaart
voor zeevarenden (ad usum navigantium) van 1569, de eerste kaart waaraan de nog
steeds gebruikte Mercator-projectie ten grondslag is gelegd, is Australië nog niet
afgebeeld. Mercator was namelijk van mening dat het in zijn tijd nog niet verkende
zuidelijke continent (dat wij thans als Antarctica kennen) zich zo ver naar het noorden
uitstrekte dat het slechts door een zeeëngte van de zuidkust van Java

11
12

De reis van Jan van Mandeville, ed. N.A. Cramer, kolom 261).
Zie de lijst van handschriften en drukken bij SEYMOUR, Sir John Mandeville, p.37-56, en
vgl. BENNETT, Rediscovery of Sir John Mandeville, Appendices I en II (p.263-405) en DELUZ,
Livre de Jehan de Mandeville, p.370-82.
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gescheiden werd. Voor deze opvatting meende hij steun te vinden bij Mandeville,
die hij omschrijft als ‘een auteur die weliswaar in andere opzichten als leugenachtig
moet worden beschouwd, maar die wat de lokalisering van plaatsen betreft serieus
genomen dient te worden’ (auctor licet alioqui fabulosus, in situ tamen locorum non
contemnendus).13 Mercators formulering geeft, zo meen ik, precies aan welke waarde
zestiende-eeuwse geografen aan het werk van Mandeville hebben toegekend. Veel
van zijn mededelingen over Aziatische volkeren en hun vreemde zeden wezen zij
van de hand als verzinsels, maar het geografische kader waarin zijn reizen zich
afspeelden, beschouwden zij als betrouwbaar.
Het wereldbeeld van de grote zestiende-eeuwse geografen is beslist geen creatio ex
nihilo. De nieuwe geografie is eerder te beschouwen als een sterk verbeterde en
uitgebreide versie van de oude. De recente ontdekkingsreizen hadden weliswaar een
scheepsvracht nieuwe gegevens opgeleverd, maar de meeste daarvan hadden
betrekking op het verloop van kustlijnen, van zee uit gezien. Over de oostelijke kusten
van Azië was in Ortelius’ tijd nog vrijwel niets bekend; hetzelfde gold voor de
westkust van het nieuw-ontdekte continent Amerika. Voor wat zich achter de recent
verkende en in kaart gebrachte kusten van Afrika en Azië bevond, laat staan dieper
in het binnenland, was men in de meeste gevallen nog aangewezen op de informatie
van antieke geografen (Ptolemaeus behield een vrijwel onaantastbaar gezag) en van
middeleeuwse reizigers. Via Mandevilles boek hebben de zestiende-eeuwse
kartografen (vaak zonder dat zij zich hiervan bewust waren) kennis kunnen nemen
van de geografische informatie die dertiende-eeuwse Franciscaanse missionarissen
hadden vergaard op hun maandenlange tochten naar het hof van de Grote Khan in
Centraal-Azië. Berichten van handelaars langs de zijderoute, zoals de Polo's, vormden
een even waardevolle, maar vaak even lastig te interpreteren, bron van geografische
kennis. Uit Mercators correspondentie weten we hoeveel moeite het hem heeft gekost
om oude en nieuwe geografische informatie in een kartografische synthese te
integreren. Ook Ortelius moeten deze tantaliserende problemen slapeloze nachten
hebben bezorgd.
Ter afronding van mijn betoog vraag ik nu nog een ogenblik aandacht voor een
passage uit het werk van Mandeville, een verhaal dat naar ik mij voorstel het hart
van menige zestiende-eeuwse geograaf en ontdekkingsreiziger sneller

13

Zie MERCATOR, Weltkarte ad usum navigantium. In een apart boekje bij geciteerde editie
zijn alle bijschriften die op de kaart voorkomen uitgegeven met een vertaling in het Duits.
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heeft doen kloppen. Mandeville betoogt met grote nadruk dat de aarde een bol is, en
dat men er in principe omheen moet kunnen varen. En dan komt hij met het volgende
verhaal, dat hij, naar zijn zeggen (ik citeer opnieuw de Middelnederlandse versie van
zijn werk), gehoord had doe ic een clein knechtken was. Iemand was uitgevaren om
rondom de wereld te varen. Maandenlang voer hij steeds verder en verder, tot hij
Indië ver achter zich had gelaten en de meer dan vijfduizend eilanden gepasseerd
had die voorbij Indië liggen. Nu geef ik Mandeville zelf het woord:
Ende ten lesten ghinc hi so verre ende omme ghinc so die werelt in
menighen sasunen [seizoenen] vanden jare, dat hi vant een eylant, daer
hi sijns selfs sprake [zijn eigen taal] hoorde spreken den ghenen, die die
ossen leyde, waer of hi hem sonderlinghe verwonderde, want hi en wiste
niet, hoet sijn mochte. Mar ic [Mandeville] segghe, dat hi so verre hadde
ghedoolt te lande ende ter zee, dat hi hadde al die werelt omme ghegaen
ende dat hi al omme gaende weder was comen in sijn lant ende in sijnre
kennessen.14
Wij weten dat Columbus bij zijn poging om Indië ‘om de west’ te bereiken een
exemplaar van Mandevilles boek aan boord had. Maar ook de Engelse
ontdekkingsreiziger Frobisher, die, bijna een eeuw later, via de Noordwestpassage
(dat wil zeggen boven Noord-Amerika langs) naar Cathay wilde varen, had op de
boekenplank in zijn kapiteinshut een Mandeville liggen toen hij in de Baai van Baffin
in het ijs bekneld was geraakt. Dat was in het jaar 1576, een jaar nadat de grote
Vlaamse geograaf Ortelius aan het (veronderstelde) graf van zijn voorganger
Mandeville had gestaan.
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De schamele resten van de vroege Rijn-Maaslandse epiek
Jan Goossens, lid van de Academie
Het lijkt me nuttig, mijn uiteenzetting met een citaat van mezelf te beginnen. Het
heeft betrekking op de inventarisatie en de chronologie van de Middelnederlandse
literaire documenten tot 1300 in het Corpus Gysseling: ‘Het is natuurlijk niet te
ontkennen, dat bij een zo schaarse overlevering de toevalsfactor de oorspronkelijke
verhoudingen scheef kan trekken. Wie echter aanneemt, dat er op die manier iets
scheef kan worden getrokken, veronderstelt nog op verre na niet, dat het resultaat
daarvan het tegenovergestelde van het oorspronkelijke moet zijn. Dat onze 23 literaire
documenten, weliswaar met de mogelijkheid tot afwijking in details, een verkleind
model van de oorspronkelijke grote verhoudingen opleveren, is in ieder geval
statistisch veel waarschijnlijker’ (Goossens 1982, 260).1

1. De inventaris en zijn inbedding
Er bestaan enkele pogingen om de oudste tekstgetuigen van de Middelnederlandse
letterkunde te inventariseren. Bekend is die van Willem de Vreese (1932-33), die
echter haar tijd heeft gehad. Wel nog een rol speelt die van Maurits Gysseling, die
gepaard is gegaan met de publicatie van de stukken in zijn literaire Corpus (1980-87).
Ze is in de literairhistorische discussie van de laatste decennia een belangrijk element
geweest, maar heeft ook nogal wat kritiek over zich heen moeten laten gaan. Die
heeft betrekking op de willekeurig schijnende achterste grens (het jaar 1300) en op
de codicologische en paleografische speelruimte die men bij de datering van de
documenten en hun volgorde en dus ook bij de beantwoording van de vraag of een
tekst vóór of na 1300 is geschreven, in acht moet nemen. Voor de Hoogduitse
overlevering heeft echter Joachim Bumke betoogd dat een caesuur omstreeks 1300

1

Voor een aantal nuttige opmerkingen dank ik Bart Besamusca, Remco Sleiderink en Veerle
Uyttersprot.
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goed te verantwoorden is. ‘Die Zahlen deuten darauf hin, daß die
Handschriftenproduktion am Ende des 13. Jahrhunderts sprungartig zugenommen
hat. Offenbar hat sich um diese Zeit ein tiefgreifender Wandel im Literaturbetrieb
vollzogen. Um dieselbe Zeit begann die Rezeption der höfischen Epik in der Stadt,
wie das Beispiel Basel zeigt. Auch die enorme Vermehrung von deutschsprachigen
Urkunden im letzten Jahrzehnt des 13. Jahrhunderts läßt sich damit in Verbindung
bringen’ (Bumke 1987:49). Dat alles lijkt ook voor het westen van het Nederlandse
taalgebied te gelden, maar daar is het chronologische contrast nog scherper, omdat
de geringere adellijke productie uit de eerste periode er hoofdzakelijk een in het
Frans was. Westnederlandse ridderepiek blijkt in de eerste helft van de 13de eeuw
nog te hebben ontbroken (haar bestaan is in ieder geval niet gedocumenteerd) en
kwam in de tweede helft maar aarzelend op gang.
Maar natuurlijk blijft de precisie van Gysselings caesuur (een jaartal) een willekeurig
element. In de praktijk valt het echter in die zin mee, dat ze gehanteerd is als
‘omstreeks de wisseling tussen de 13de en de 14de eeuw.’ Het kan ook niet anders,
omdat de handschriften en fragmenten geen dateringen bevatten. Maar ook deze
ruimhartige interpretatie van de chronologische grens kan niet voorkomen dat er met
betrekking tot de volledigheid van Gysselings inventaris twee vragen dienen te
worden gesteld: is hij niet te volledig, m.a.w. bevat hij geen nummers die eruit
geschrapt moeten worden, en is hij niet onvolledig, m.a.w. moeten er geen nummers
aan toegevoegd worden?
Op die twee vragen geeft de jongste inventarisering, die van Hans Kienhorst (1999),
een antwoord.2 Er moet wel op gewezen worden dat die in tegenstelling tot die van
Gysseling geen Nederlandstalige handschriftinscripties (toevoegingen achteraf, die
min of meer losstaan van de eigenlijke inhoud van het handschrift), maar uitsluitend
handschriftfragmenten en handschriften omvat. Hoewel Kienhorst bovendien een
paar gevallen die tot Gysselings inventaris behoren, in de 14de eeuw plaatst, namelijk
het Detmoldse handschrift van Der naturen bloeme en het fragment Van den bere
Wisselau (Kienhorst 1999:55 en 1988:222), is zijn lijst aanzienlijk langer: hij bevat
twaalf handschriften of fragmenten die niet in Gysselings Corpus zijn opgenomen.
Bij twee daarvan (het Luikse diatessaron en de Geraert van

2

Die wordt nog voorafgegaan door een opstel van Jan Willem Klein 1995, dat een tot de
ridderepiek beperkte inventarisering met herziene dateringen bevat. Ze strekt zich ook uit
over de 14de en de 15de eeuw en telt 152 nummers. Voor de 13de eeuw met inbegrip van
de overgang naar de 14de komt Klein aan 21 nummers.
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Viaene-fragmenten) wordt wel een datering in de vroege 14de eeuw voor mogelijk
gehouden. De drie inscripties in handschriften die wel tot Gysselings, maar niet tot
Kienhorsts inventaris behoren, zijn de Nederbergse geneeskundige recepten in een
handschrift met Latijnse geneeskundige tractaten in de Bodleian Library in Oxford,
de Noordlimburgse gezondheidsregels in een kalendarium van dezelfde bibliotheek
en twee Minnedichten uit Ter Doest in een handschrift van de Antiquitates Judaicae
van Flavius Josephus in de bibliotheek van het Groot Seminarie in Brugge. Daarvan
zijn echter de Nederbergse recepten af te trekken, die door Thomas Klein voor
Westfaals met Middelfrankische elementen worden gehouden (Th. Klein 2000:45).
De balans ziet er dan als volgt uit: Er zijn vier epische tekstgetuigen waarvan
fragmenten zijn bewaard uit de tijd van ongeveer 1200 tot 1250. Zij stammen alle
uit het Rijn-Maasgebied in de buurt van de huidige Nederlands-Duitse grens.3 Een
ervan is de legende van een heilige uit die streek (Servaas), de drie andere zijn
ridderepen, die op Franse originelen teruggaan (Floyris, Aiol, Henric en Claredamie).
Chronologisch en geografisch sluit daar direct een getuige uit de artesliteratuur bij
aan: de Noordlimburgse gezondheidsregels, die in of kort na 1253 zijn geschreven.
Er is nog een fragment van een vierde ridderepos uit het Rijn-Maasgebied dat
Gysseling onmiddellijk bij de drie andere laat aansluiten: de Nederfrankische Tristant.
Hij dateert het in het midden van de 13de eeuw (ook in De Smet-Gysseling 1968:197).
J.W. Klein 1995:13 situeert het echter in de tweede helft van die eeuw. Kienhorst
1999:53 plaatst het in het derde kwart, maar had het enkele jaren eerder (Kienhorst
1988:192) met een verwijzing naar Karin Schneider in het laatste kwart geplaatst.
Die had (Schneider 1987:269) het schrifttype ervan beschreven als ‘sicherlich älter
als (...) 1295, aber wohl kaum vor den siebziger Jahren.’ Daarmee komt het
Tristant-fragment tussen de overige 25 teksten van Kienhorsts inventaris terecht.
Maar zoals we zullen zien is er voldoende reden om het niet los te koppelen van de
drie andere Rijn-Maaslandse ridderepen.
De overblijvende tekstgetuigen stammen alle uit de tijd na 1260, en wel vooral uit
het laatste decennium van de 13de eeuw of rond de eeuwwisseling. Hun overlevering
is hoofdzakelijk Vlaams en Brabants, maar ook het Rijn-Maasgebied is nog behoorlijk
vertegenwoordigd. De ridderepiek heeft er met negen documenten nog altijd een
belangrijk aandeel in; daar komen nog

3

Bij de Floyris geldt dat eigenlijk alleen voor de verloren ‘Vorlage’. Het bewaarde fragment
is in het Middelfrankische gebied geschreven.
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twee fragmentarisch bewaarde handschriften bij met de parodie van dat genre, de
dierenepiek. Dat levert een vrij goed evenwicht op met de geestelijke literatuur,
waarin eveneens verhalende teksten, die op de bijbel teruggaan of heiligenlevens
bevatten, de toon aangeven.4
Het is zonder meer duidelijk dat een poging om al deze documenten, die in een
tijdspanne van minder dan veertig jaar zijn geschreven, chronologisch te rangschikken,
van te voren tot mislukking is gedoemd. Maar dat ten minste vijf van de zes eerder
genoemde teksten uit het Rijn-Maasgebied, waarvoor we een speelruimte van meer
dan een halve eeuw hebben, eraan vooraf zijn gegaan, is aan geen twijfel onderhevig.
Aan die zes nu is een document uit dezelfde streek toe te voegen, dat in het Corpus
Gysseling ogenschijnlijk tussen de wal van het ambtelijke en het schip van het literaire
deel is gevallen en dat ook door Kienhorst niet wordt genoemd: het Glossarium
Bernense. Maar dat heeft Gysseling opzettelijk niet opgenomen, omdat er kort
voordien een boekuitgave van was verschenen, bezorgd door Louis de Man en Piet
van Sterkenburg (1977). Die uitgevers vonden dat de datering ervan in de Bouwstoffen
van het Middelnederlandsch Woordenboek, begin 14de eeuw, het veiligst leek (p.
20), maar J.P. Gumbert en J.J. van der Voort van der Kleij hebben het jaar daarop
overtuigend aangetoond dat ‘Een datering in de eerste helft (zo niet het eerste kwart)
van de 13de eeuw’ aangewezen lijkt (p. 183).
Het landschap met de situering van de Rijn-Maaslandse ridderepen tot na 1250 is
zopas door Helmut Tervooren 2003:17 in kaart gebracht.5 Buiten de vier genoemde
epen zijn er nog twee andere op geplaatst. Het eerste is Veldekes Eneide met twee
punten, te weten Maastricht, in de streek vanwaar de dichter gekomen is en waar hij
zijn Servaas schreef, en Kleef, waar hij de autograaf van zijn Eneide kwijtspeelde.
Het tweede is de Rijnlandse Merlin, die op grond van de taal gesitueerd wordt in de
driehoek Keulen-Jülich-Aken. De uitgever, Hartmut Beckers 1991:18 dateert dit
fragment echter in de eerste helft van de 14de eeuw, ‘genauer vielleicht die Zeit um
1330-50.’ Bij Aken schrijft Tervooren nog zonder verdere precisering Karlsepik.
Daar de oudste tekstgetuige van dit subgenre, fragment B van Karl und Galie, tussen
1260 en 1280 wordt gedateerd (Beckers 1983:1014), is het twijfelachtig

4

5

Tellen is hier moeilijk, omdat een tekstgetuige, de Enaamse codex, vijf heiligenlevens bevat
en een andere, de Amsterdamse Kerstine/Lutgart, twee. Telt men de teksten, dan zijn er negen
heiligenlevens, telt men de handschriften, dan zijn er vier codices met heiligenlevens.
Een kartering van literaire documenten in het Rijn-Maasland die zich niet tot de beginperiode
beperkt, vinden we bij Coun 1988:86-87.
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of we deze Ripuarische tekst samen met andere stukken die in de
Karlmeinet-compilatie terecht zijn gekomen, aan onze vroege inventaris mogen
toevoegen. Laten we ze buiten beschouwing, dan valt de Ripuarische noordrand van
ons vroege Rijn-Maaslandschap weg. Het gebied ten westen en ten noorden daarvan
kunnen we echter verder opvullen met de documenten van de geestelijke epiek en
de artesliteratuur uit de periode 1200 - kort na 1250. We hoeven daarbij de recepten
die Gysseling ‘Nederbergs’ noemde, niet principieel uit te sluiten, omdat taallandschap
en literatuurlandschap, zeker bij sterk verwante dialecten, niet volstrekt congruent
hoeven te zijn.

De lokalisering van de documenten die Tervooren op grond van de literatuur daarover
heeft doorgevoerd, is op onze kaart overgenomen. De Servaas-fragmenten plaats ik
in Maastricht, de ‘Nederbergse’ recepten schuif ik wat
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naar het noorden op, en wel aan de Westfaalse kant. De taal van de Noordlimburgse
gezondheidsregels is volgens Braekman en Gysseling 1967:626 ‘in de streek van
Venlo’ te lokaliseren. De klankverschijnselen in het Glossarium Bernense wijzen
volgens De Man en Van Sterkenburg 1977:103 ‘onomstotelijk naar het Limburgs en
voor een deel naar het Oostbrabants.’ Gumbert en Van der Voort van der Kleij
1978:199 preciseren: ‘Naar het midden van Belgisch-Limburg tenslotte, het gebied
bij St. Truiden en Tongeren, wijzen de woorden hicstre en tornel.’ Halfweg tussen
die twee steden ligt Borgloon, de plaats van het grafelijke hof van waaruit we (met
behulp van een pijl) samen met Tervooren Veldeke met zijn onafgewerkte Eneide
naar Kleef kunnen laten vertrekken. Dat is dan het enige werk op ons kaartje dat niet
door een tekstgetuige uit de streek en uit de behandelde periode is bewaard. Twee
verdere pijlen geven het geografisch verband tussen het verloren origineel en het
bewaarde fragment van de Floyris en van Henric en Claredamie aan.

2. De handschriften
Dat niet alleen de bewaarde oudste epische werken, maar ook de oudste artesteksten
uit het beschreven Rijn-Maaslandse gebied stammen, kan geen toeval zijn. Gumbert
en Van der Voort van der Kleij 1978:199 attenderen op de ‘gelijkenis in schrift tussen
Bernense en de Servaes-fragmenten’ en houden het voor ‘zinvol erop te wijzen dat
deze uit hetzelfde gebied afkomstig zijn.’ De opkomst van een volkstalige letterkunde
in het Rijn-Maasgebied heeft zich dus niet tot verhalende teksten beperkt. De manier
waarop de liederen van Veldeke zijn overgeleverd, maakt verder duidelijk dat die
letterkunde ook minnelyriek bevatte.6 De resten van rijmen en assonanties in de
Noordlimburgse gezondheidsregels verbinden overigens ook dat document formeel
met de oudste epische tekstgetuigen uit de streek. In wat volgt beperk ik me echter
tot de bewaarde documenten met een epische inhoud, en wel in codicologisch en in
verstechnisch opzicht. Het lijkt niet verstandig, het ene heiligenleven van de vier
ridderepen los te maken. Verstechnisch heeft de Servaas zijn plaats tussen die epen.
Voor zover de fragmentarische overlevering conclusies toelaat, bestond er ook in de
handschriften geen scheiding: de Floyris-fragmenten stammen uit dezelfde codex
als stukken van twee heiligenlevens: Aegidius en Silvester.7

6
7

Zie Goossens 2003 met verdere literatuur.
De Smet & Gysseling 1967:157.
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‘Die ältesten Epenhandschriften, die noch im 12. Jahrhundert oder am Anfang des
13. geschrieben sind, zeigen ein sehr einheitliches Erscheinungsbild. Sie sind alle
ziemlich klein, etwa 20 cm hoch und 10-15 cm breit, fast alle einspaltig beschrieben,
und die Verse sind in der Regel nicht abgesetzt’ (Bumke 1987:51-52). Aan deze
beschrijving beantwoorden onze oudste drie fragmentarische tekstgetuigen: Servaas,
Floyris en Aiol.8 Dat de verzen er ‘nicht abgesetzt’ zijn, is zo te begrijpen dat ze op
de doorlopende regels slechts door een punt na de rijmwoorden zijn gescheiden. Wel
heeft het Floyris-fragment twee kolommen. Deze drie handschriften staan dus
kennelijk in het zuidoostelijke (Hoogduitse) verband van Bumkes schets. De vierde
tekst in ons rijtje, tevens het derde ridderepos, is lang zoek geweest, maar werd in
1981 in de universiteitsbibliotheek van Krakau teruggevonden (Milde 1984). Daar
een Franse brontekst niet bekend is, stond hij in de literatuur eenvoudig geboekt als
een ‘episch fragment (uit de IJselstreek)’. Gilbert de Smet gaf hem in 2002 de naam
Henric und Claredamie, naar de hoofdpersonages. Het fragment vertoont
overeenkomst met de overlevering van de drie vorige werken: klein formaat, één
kolom, verzen door een rijmpunt gescheiden.9 Wel staat op elke regel slechts één
door het rijm verbonden verspaar: de rechterrand van het schriftblok is dus in
tegenstelling tot de drie vorige handschriften meestal niet gevuld. Kienhorst 1999:62
meent dat de lay-out van het fragment niet aan de ‘Duitstalige overlevering’
gerelateerd mag worden. Hij beroept zich op een studie van Hasenohr, die op een
gewoonte van Anglo-Normandische kopiisten uit de 12de eeuw wijst om twee of
drie verzen (speciaal paarsgewijs rijmende verzen) die syntactisch en versificatorisch
een eenheid vormen, op een nieuwe regel te laten beginnen. In een handschrift van
de Bestiaire van Philippe de Thaon eindigt een ‘zin’ vaak ‘met het eerste (zes- of
achtsyllabige) vers van een rijmpaar. Dat blijkt eveneens het geval te zijn bij het
“episch fragment”.’ Uit de hierna volgende constateringen in verband met ons
fragment zal blijken dat deze argumentatie niet overtuigt. We hoeven integendeel
slechts aan te nemen dat de kopiist van Henric en Claredamie (in de traditie van de
oude oostelijke handschriften?) één stap verder is gegaan door na elk tweede lid van
een verspaar de regel af te breken en zo de rijmstructuur van het gedicht te
verduidelijken.

8

9

Zie hun beschrijving in deel 1 van het literaire Corpus Gysseling. Verdere details bij Kienhorst
1988, 1:2 en 57 (Aiol en Floyris) en Kienhorst 1999:57-59 (Servaas en Aiol). Facsimiles van
Servaas-fragmenten staan bij Scharpé 1899: na p. 22, Deschamps 1970: pl. 15, Gumbert-v.d.
Voort v.d. Kleij 1978:182, Goossens 1991:16-20, Hogenelst-Van Oostrom 1995:11 en
Kienhorst 1999:58, van het Floyris-fragment bij Kienhorst 1988, 2:39 en Coun 1995:124,
van Aiol-fragmenten bij Van Mierlo 1949: na p. 103, Deschamps 1954: facs. 2, Deschamps
1970: pl. 4, Coun 1986:17, Kienhorst 1988, 2:1, Coun 1995:125, 131, 136, 138 en Kienhorst
1999:58.
Verder details bij Kienhorst 1988, 1:228 en 1999:61. Een facsimile bij Kienhorst 1988, 2:156.
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Het Tristant-fragment stamt uit een codex die duidelijk groter was dan de vier vorige,
ongeveer 275 × 175 mm (De Smet-Gysseling 1967:199). Het heeft twee kolommen
met onder elkaar staande verzen, wat in de loop van de 13de eeuw bij volkstalige
versteksten wel in grote delen van West-Europa gebruikelijk wordt. Hier en daar
staat nog een rijmpunt. Het fragment vertoont een opvallende bijzonderheid: het met
een kleine letter beginnend tweede vers van elk rijmpaar springt in, vanaf een tweede
kantlijn van de kolom, of anders geformuleerd: we hebben te maken met ‘in eine
zusätzliche Spalte ausgerückten Majuskeln des jeweils ersten Reimpaarverses’
(Tomasek 2002:83).10 Dat wijst volgens Karin Schneider 1987, 1:269 op verwantschap
met 13de-eeuwse handschriften uit het zuidoosten van het Hoogduitse gebied.
Kienhorst, die in 1988:193 die opvatting nog onderschreven had,11 noemt ze in
1999:61 ‘minder waarschijnlijk’. Hij ziet in die bijzonderheid, weer met een
verwijzing naar Hasenohr en naar een oud artikel van Paul Meyer, een overname
van een ‘artificieel relict’ uit handschriften van Franse versromans. Het einde van
rijmende versparen moest met het einde van syntactische eenheden samenvallen.
Dat wordt in een aantal handschriften door het uitspringen van de eerste regel ervan
zichtbaar gemaakt en blijft na het doorbreken van die eenheden in jonger dichtwerk
soms gehandhaafd. Tomasek 2002:83 wijst er echter op dat het genoemde kenmerk
van het Tristant-fragment ‘auch in einigen Gottfriedcodices’ te vinden is. Maar aan
dit alles is toe te voegen dat het ook voorkomt in een van de zes fragmentarisch
bewaarde handschriften van de Anglonormandische versie van Thomas: het
manuscript Sneyd in de Bodleian Library in Oxford (French d. 16) uit het einde van
de 12de eeuw: zie Tristan et Yseut 1995:1239, waar gesteld wordt dat ‘ce procédé
se rencontre dans plusieurs manuscrits de l'ouest de la France et d'Angleterre’. Het
is dus niet uitgesloten dat we met een traditie in Tristan-handschriften te maken
hebben die van de overlevering van Thomas via die van Gottfried tot ons fragment
reikt. Maar anderzijds is ook denkbaar dat het om een verschijnsel gaat dat in de
Westeuropese traditie van literaire handschriften als betrekkelijk zeldzaam fenomeen
vrij ruim verspreid was. In dat geval lijkt het niet onmogelijk, het te interpreteren als
een schakel in een ontwikkeling van handschriften waarin paarsgewijs rijmende
verzen nog niet afgezet werden, naar handschriften waarin ze ‘gewoon’ onder elkaar
staan.

10

11

Zie ook Kienhorst 1988, 1:192-193. Facsimiles bij De Smet-Gysseling 1968 na p. 198 en
Kienhorst 1988, 2:133; van een detail dat bij de vorigen niet zichtbaar is (en in zijn
argumentatie een centrale rol speelt), bij Tomasek 2002:86.
Hij wijst wel ook op een veronderstelling van Besamusca 1987, dat dit inspringen uitgelegd
zou kunnen worden als een hulpmiddel bij de voordracht.
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Het representeert dan daarin een niet echt doorgebroken derde fase, waarin de
versparen als zodanig nog zichtbaar worden gemaakt, maar toch al minder
nadrukkelijk dan in de tweede, die door Henric en Claredamie vertegenwoordigd
wordt. Zulke ontwikkelingen van fase 1 naar fase 4 konden in principe overal
voorkomen waar een literaire handschriftentraditie bestond. Een systematische
inventarisatie van de handschriften waarin het verschijnsel voorkomt, zou hier
klaarheid kunnen scheppen.12
In het artikel van Tomasek gaat het om de verhouding van ons fragment tot het
beroemde werk van Gottfried von Straßburg en andere Tristan-gedichten. Hij verwerpt
de opvatting dat het Tristant-fragment de rest van een zelfstandig Nederfrankisch
Tristan-epos zou zijn en argumenteert dat het uit een Gottfried-codex stamt. Die
codex moet dan een vervolg op het onvoltooide epos van Gottfried hebben bevat,
waarin de dood van Tristan en Isolde wordt verteld. Het fragment bevat een stuk van
de aanloop van die scène, op basis van de Tristan-versie van Thomas. Tomasek laat
echter zien dat de dichter daarbij rekening heeft gehouden met de handeling in een
gedicht Tristan als Mönch, dat in twee (weliswaar jongere) Gottfried-codices op het
onvoltooide werk van de Straatsburgse meester volgt.13 Tomaseks argumentatie kan
hier niet in detail nagetrokken worden, maar dat de dichter van de Nederfrankische
Tristant met de handelingsconstellatie in de Alemannische Tristan als Mönch rekening
heeft gehouden, lijkt me zeer waarschijnlijk. Zijn blik naar het zuiden is dan ook
compatibel met het voorkomen van het genoemde kenmerk van de opmaak in juist
drie codices van de overleveringstak van Gottfrieds Tristan waartoe ook de twee
handschriften behoren die daarnaast het gedicht Tristan als Mönch bevatten. Of de
dichter uit het Rijn-Maasgebied het voorafgaande hoofddeel van het verhaal in een
(Alemannische) taalvorm heeft overgenomen die nog min of meer met die van
Gottfried overeenstemde (zoals Tomasek lijkt te veronderstellen), of het (vergelijkbaar
met de Middelnederlandse Nevelingen-fragmenten en de Brandaan) in zijn eigen

12

13

Besamusca 1987: 130 stelt de vraag naar de functie van deze opmaak en oppert de hypothese
dat die ‘een goed hulpmiddel vormde voor een voordrager die regelmatig een blik op de tekst
moest werpen; de wijze van afschrijven garandeerde een snelle oriëntatie.’
Tomaseks voorstel tot oplossing van de vraag naar het voorkomen in een Thomas-versie van
het verhaal van elementen die in laatse instantie juist niet op Thomas terug kunnen gaan, is
een stuk concreter dan die van Gerritsen 1995. Deze stelt (p. 161): ‘er moeten in de twaalfde
eeuw talrijke Tristan-verhalen in omloop zijn geweest, schriftelijke, maar vooral ook
mondelinge, die elk een eigen versie van de gebeurtenissen presenteerden. Het
Middelnederlandse fragment, met zijn bijzondere combinatie van door de overlevering
aangereikte verhaalelementen, weerspiegelt iets van de proteïsche veelvormigheid van de
Tristan-traditie.’
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literatuurtaal heeft omgezet, kunnen we hier in het midden laten. Voor ons betoog
is wel van belang dat ons fragment een getuige is van een literatuurbeweging van
het Hoogduitse gebied naar het Rijn-Maasland na 1250. De samenhang was dus toen
nog niet verbroken.

3. De versificatie
Ook in de versificatie van onze vijf teksten kan een evolutie worden geconstateerd.
Het is er een van een grotere vrijheid naar meer gebondenheid en dan binnen deze
laatste in zekere zin weer naar meer vrijheid.
Aan het begin van deze ontwikkeling staat niet der Servaas, maar wel de Trierse
Floyris, waarvan het origineel overigens vaak vroeger wordt gedateerd: omstreeks
1160. Winkelman 1977:13-14, die een overzicht van eerdere dateringspogingen geeft,
besluit echter: ‘Das Werk wurde vermutlich um 1170 (spätestens bis 1180) gedichtet.’
De Floyris vormt in het ruimere Rijnlandse verband geen absoluut beginpunt. Helmut
de Boor 1953:32 meent weliswaar dat zijn dichter ‘noch keine Zügelung des Verses’
kent, een verschijnsel dat hij voor het eerst in de Straßburger Alexander (‘um 1160-70
entstanden’, p. 31) gerealiseerd meent te zien. Maar er is niet naast te kijken dat de
verslengte in de Floyris een duidelijke onderste en bovenste grens heeft. Die ligt bij
zes en bij tien syllaben.14 Ik zie daarin geen verschil met de Straßburger Alexander,15
en evenmin in het aantal heffingen in het vers, dat tussen twee en vier varieert, zodat
wanneer de datering omstreeks 1160 juist zou zijn, de Floyris toch een primeur heeft.
Dat is echter niet het geval met de rijmen. Hier stelt De Boor 1953:31 in verband
met de dichter van de Straßburger Alexander: ‘die Forderung des reinen Reimes
erhob er noch nicht.’ Zo absoluut gesteld is dat juist, maar in verhouding tot de
Floyris is het aantal zuivere rijmen in de Alexander toch aanzienlijk hoger. Ik heb
in de Floyris 149 versparen geteld waarvan het rijm gecontroleerd kan worden.16
Daarvan hebben er 64 assonanties of nog sterker divergerende

14

15
16

Uitzonderingen zijn de verzen 2, 259, 260, 276 en 320, die vijf, en 255 en 289, die elf syllaben
hebben. Daarbij kan vers 289 sie riepen here coninc coninc gnade met zijn herhaling van
coninc zelfs een kopiistenfout bevatten.
Ik gebruikte de uitgave Ruttmann 1974.
De Trierse Floyris bevat in de uitgaven van De Smet & Gysseling 1967 en Gysseling 1980
185 versparen (368 genummerde verzen plus de verzen die in de uitgave van 1967 als 246a
en b en in die van 1980 niet genummerd zijn). Daarin zijn de rijmen van 36 versparen (72
genummerde verzen) niet controleerbaar. 185 - 36 = 149.
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‘rijmwoorden’, 59 zuiver rijm en 26 een rijm waar iets op aan te merken valt.17 Voegen
we deze laatste paren een beetje ruimhartig bij die met zuiver rijm, dan kunnen we
zeggen dat in de Floyris iets meer dan 57% van de rijmen zuiver is.18 Dat is dus nog
ver van het ideaal van het zuivere rijm verwijderd.19
Een aspect van de versificatie in de Floyris dat moeilijk exact te kwantificeren is,
betreft de verhouding van de verseinden en de grenzen van syntactische eenheden
(zinnen en zinsdelen). Ze vallen meestal duidelijker samen aan het einde van een
verspaar dan aan het einde van het eerste lid daarvan. Maar daar staat tegenover dat,
hoewel echte enjambementen ontbreken, vloeiende overgangen vaker tussen twee
versparen dan tussen twee verzen van een paar worden aangetroffen, zo in (122/)
123/124 Do clagete die althere. dat her die haue mere. so uirlorn hauete, in 127/128,
129/130, 139/140, 187/188, 193/194 en 201/202. Een tegenvoorbeeld is 158/159 do
wart die urowe here. iruerit uil sere.
Over de versificatie van Veldekes dichtwerk is al veel geschreven, maar het aantal
verzen dat is overgeleverd in een taal en een vorm die zijn originele werk dicht
benadert, is zeer beperkt. We vinden het in de Servaas-fragmenten. Die omvatten
487 verzen, meer dan de Trierse Floyris dus, maar ze stammen wel voor een groot
deel uit vertikaal doorgesneden folio's, waardoor ze meestal onvolledig en vaak
zonder de rijmwoorden zijn overgeleverd. We kunnen er wel de tekst van het volledige
jonge handschrift naast leggen. Die leert ons dat het oude rijmgebouw, op enkele
slordigheden en ook ingrepen na, wel dikwijls in een andere spelling, na drie eeuwen
intact is gebleven. Minder bruikbaar is het jonge handschrift voor het onderzoek naar
de vulling van het vers, want de 15de-eeuwse kopiist heeft het vaak langer gemaakt
door er meer woorden in te stoppen. Maar er blijven in de

17

18

19

Van die 26 hebben er 7 een afwijking in de spelling waar vermoedelijk geen verschil in
uitspraak aan beantwoordt (1/2, 5/6, 42/43, 116/117, 198/199, 271/272, 337/339), 7 een
-e/-en-rijm (28/29, 78/79, 91/92, 172/173, 275/276, 349/350, 355/356), 4 een combinatie
van afwijkende spelling zonder vermoedelijk uitspraakverschil met -e/-en-rijm (216/217,
263/264, 289/290, 301/302), 4 rime riche (34/35, 55/56, 170/171, 210/211), 2 een combinatie
van afwijkende spelling met rime riche (103/104, 180/181), 1 een combinatie van -e/-en-rijm
en rime riche (105/106) en 1 een tegenstelling tussen een korte en een lange klinker (9/10).
Verdacht blijven wegens het ontbreken van de metathesis in het woord born / bron in een
oorspronkelijk Nederfrankisch gedicht de rijmparen 28/29 wunne / [brun]nen en 59/60
brunne / sunne.
Een van onze artes-teksten, de Noordlimburgse gezondheidsregels vertoont met zijn
assonanties resten van een stadium dat misschien nog wel aan de Floyris vooraf is gegaan.
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fragmenten voldoende volledige verzen over om te constateren, dat in de oude tekst
de verslengte en het aantal heffingen goed met de Trierse Floyris overeenstemmen.
Bij de rijmen is er echter een groot verschil. Die zien er bijna doorlopend zuiver uit.
In het onderzoek is het overigens gebruikelijk geweest, aan te nemen dat Veldeke
inderdaad systematisch zuiver rijmde. Een bevestiging daarvan (of was het de bron
van het geloof?) vond men aanvankelijk in de uitspraak van de 13de-eeuwse dichter
Rudolf von Ems: von Veldeke der wîse man / der rehter rîme alrêrst began, waarin
echter met de rîme vermoedelijk de verzen bedoeld zijn (vgl. o.a. Minis 1963:10,
waar uitspraken van 13de-eeuwse dichters over Veldekes kunst geanalyseerd worden).
In de laatste decennia is, na aanzetten bij Theodor Frings en Gabriele Schieb, die
opvatting in niet onbelangrijke mate gerelativeerd (zie o.a. Th. Klein 1971 en
Goossens 2003). Het probleem wordt echter doorkruist door de aanname dat Veldeke
ernaar gestreefd heeft, zoveel mogelijk ‘neutrale’ rijmen, d.w.z. rijmen die in een zo
groot mogelijk gebied geldig waren, te gebruiken (hierover vooral Th. Klein 1985).
Daardoor heeft Veldeke zijn rijmmogelijkheden beperkt, maar groeit tegelijk de kans
dat zijn rijmen in delen van het gebied dat hij op het oog had, niet zuiver waren. In
de bewaarde rijmen van de Servaas-fragmenten beantwoordt voor het oog bijna alles
aan het ideaal van het zuivere rijm. Voor het oog: want het rijm Seruas / was, dat in
de verzen 641/642 bewaard is, in 5323/5324 en 5773/5774 met zekerheid
gereconstrueerd kan worden en in het jonge handschrift elders nog vaak (in de spelling
Seruaes / was) voorkomt, bevat verschillende vocalen.20 Hetzelfde geldt voor
clo[st(e)re] / costre in 5349/5350 en wellicht ook voor twee gevallen waarin het
vocalisme verschillend is geschreven: triere / ere in 1007/1008 en uerwargte / uorgte
in 5883/5884. Ook in het consonantisme zijn er een paar afwijkingen: lof / biscop in
613/614 rijmen alleen in het gebied met tweede klankverschuiving, waar Limburg
niet toe behoort maar wel aan grenst, en dorfte / uo[rgte] in 5909/5910 rijmen slechts
in de veronderstelling dat een uitspraak met ch in dorfte van het schriftbeeld afweek.21
Spellingverschillen

20

21

Zoals uit de literatuur ten overvloede blijkt, heeft was, pret. ind. 1 en 3 sg. van zijn, in de
moderne Limburgse dialecten a-vocalisme. In de 12de eeuw had het misschien nog een korte
a. De mening van Klein 1971:154, dat het verschil tussen â, a en ā ‘nicht merklich’ zou zijn
geweest, berust op een onfonologische gedachtengang.
In het jonge handschrift zijn deze twee verzen omgebouwd en staan de oorspronkelijke
rijmwoorden als dorfte en (met westelijke metathesis) vruchte midden in het vers (uitg. Van
Es 1950, v. II 2658-2659).
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bij zuiver rijm zijn in principe niet onmogelijk, zoals het rijm beuonden / stunden in
5321/5322 bewijst. Veldeke is tenslotte niet afkerig van het rime riche: warheit /
cristenheit 1003/1004, selecheit / warheit 6111/6112, beschejdenlike / bedechtenlike
6191/6192.
In verband met de verhouding van verseinde en einde van een syntactische eenheid
valt een verschijnsel dat al in de Floyris te constateren viel, in de delen van de Servaas
die door de fragmenten geheel of gedeeltelijk gedekt worden, nog veel duidelijker
op: vloeiende overgangen komen veel vaker voor tussen twee rijmparen dan tussen
twee verzen van een paar, zo in (623/) 624/625 Dv dat was ergangen. dat si hadden
entfangen. Heren biscop als hen wale getam, 932/933 idog nemogten si di dat. Bit
eme nit uolbrengen en 980/981 des is di stat dar na. Geheiten traiectum, die al niet
meer zo ver van enjambementen verwijderd zijn. De Graaf 1980:133 heeft in de
eerste 500 verzen in een uitgave van de Servaas (wel die van Van Es) de punten
achter de eerste en de tweede regel van rijmparen geteld en komt tot een verhouding
2: 1. Maar het is niet zo dat de samenhang van vers- of verspaareinde en syntactisch
einde bij Veldeke systematisch zou zijn doorbroken, m.a.w. dat hij van rijmbreking
een geliefd procédé zou maken.
Ook voor de versificatie van de Aiol is er al herhaaldelijk aandacht geweest, zij het
dan pas in het laatste kwarteeuw. Ik begin met een aspect dat nog niet is belicht: de
rijmen. Die zijn nog zuiverder dan bij Veldeke. Op 264 controleerbare rijmparen
zijn er slechts drie met een -e/-en-rijm (117/118 sinne / minnen, 399/400 dru[t]saten
/ ate, 430/431 sake / maken), één met een zeker (483/484 rikelike / uermetenlike) en
één met een onzeker rime riche (151/152 untfaen / geu[aen], met stemloze assimilatie
in het eerste lid). Er zijn wel een paar gevallen bij die rijmen voor het oog zouden
kunnen zijn: 190/191 sachte ‘zacht’ / lachte ‘legde’ en 599/600 sal ‘zaal’ / al. Zacht
vertoont in het Middelnederlands nog veelal lang vocalisme, en dat is uitgerekend
in de moderne dialecten van Venlo (Alsters e.a. 1993:290) en Roermond (Kats
1985:329) in de realisatie zaach (met ā) bewaard (in mijn Genks heeft zoocht â).
Wat zaal betreft, dit woord zou omstreeks 1200 al een ā moeten hebben, maar nog
geen apocope mogen vertonen (mnl. sāle). Er zijn maar twee rijmparen die ook voor
het oog een afwijking bevatten: 200/201 mordenere / palteniere (of mogen we in dit
laatste de i aftrekken?) en 222/223 gunbaut / walt. Maar in het laatste geval is de
afwijking slechts schijnbaar: walt is een vroeg voorbeeld van een verschijnsel dat
zich in spellingen van Limburgse plaatsnamen als Aldenbiesen en Posterholt tot
vandaag heeft gehandhaafd: de in de 13de eeuw al volop gevocaliseerde l (voorbeelden
te
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over in het Goederenregister van Aldenbiesen) wordt nog steeds geschreven. Die
vocalisering kwam en komt hier niet alleen voor d en t voor zoals in het Nederlands,
maar ook voor andere consonanten (bauk voor balk, wouf voor wolf): vgl. Leenen
1941. De Aiol levert er overigens een mooi voorbeeld van: in 197 rijmt eruougen
‘vervolgen’ op ougen ‘ogen’. Dat is dus een grof dialectische vorm, die samen met
dochten voor ‘doopten’ in 723 (in rijm op mochten) verduidelijkt, dat de Aiol-dichter,
in tegenstelling tot Veldeke, die naar neutrale rijmen streeft, zijn grote rijmzuiverheid
in sommige gevallen juist bereikt door dat niet te doen.
De twee aspecten van de Aiol die wel al zijn onderzocht, zijn de vulling van het vers
en de verhouding van verseinde en syntactisch einde. Nadat Zieleman in 1987 de
Aiol een ritmisch gedicht met isosyllabische verzen had genoemd, heb ik (Goossens
2002) betoogd, dat hij in viervoetige jamben is geschreven, die in bepaalde opzichten
de Latijnse en Franse traditie nog laten doorschemeren waaruit zijn metriek is
ontstaan. Het tweede aspect is, na een aanloop door De Graaf 1980, vooral onderzocht
door Van den Berg 1981 en 1983. Zijn stelling, dat de Aiol gedicht zou zijn in lange
verzen met binnenrijm (gehandhaafd in Van den Berg en Berteloot 2003), hoeft ons
in dit verband niet te interesseren, wel de basis waarop die hypothese steunt: de eerste
helften van rijmparen zijn voor 72% verzen die het eerste deel van een zin of bijzin
bevatten (Van den Berg 1983:168). Dat wordt gelinkt aan de berekening van De
Graaf, dat het aantal zinseinden aan het eind van het eerste vers van een paar viermaal
kleiner is dan aan het eind van het tweede. Ter precisering: De Graaf heeft eigenlijk
aan het einde van versregels punten geteld en moet dus de oude uitgave van Verdam
gebruikt hebben. De Aiol-dichter is dus zeer zuinig met rijmbrekingen, maar ze
komen wel degelijk voor, zo tweemaal in 455-459: in sinen munt hi ůne slůch. die
hant ende bet ungeuůg. hůf hine uan der erden ho. bet torne dans hi ůne so. dat ůn
die winster lippe reit. Of de verwerking van de syntaxis in de versbouw van de Aiol
voor zijn tijd modern of juist ouderwets was, kunnen we hier open laten. Zeker is
dat zijn dichter wat het rijm betreft modern en wat de versvulling betreft zelfs
revolutionair was.
De 118 nagenoeg volledig bewaarde verzen op het eerste en de restantjes van 29
andere op het tweede blad van Henric en Claredamie leveren interessante informatie
over de versificatie van dit gedicht. Het was in teksteenheden van verschillende
lengte ingedeeld, die met een rode lombarde begonnen, paarsgewijs rijmden en
afsloten met vier verzen met doorlopend hetzelfde rijm. De laatste twee van die vier
verzen beginnen in het fragment telkens met het
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woord Got en bevatten een vrome wens in verband met de verteller en zijn werk:
55/66 Got, de mi ter werelde sande, / de behude mi an rehte stande (God, die mij
geschapen heeft, moge mij standvastigheid [in het voltooien van mijn werk] verlenen).
111/112 Got late mi noc so gien / ende dit ende nit uertien (God late mij nog zo
[voort]spreken en het einde niet uitstellen). De lengte van deze teksteenheden is
verschillend. Van de eerste zijn 56 verzen bewaard, maar het begin ontbreekt. De
tweede bevat eveneens 56 verzen, maar is (op een paar woorden na) volledig. Van
de derde zijn slechts de eerste zes verzen bewaard. Het tweede blad ging vermoedelijk
aan het eerste vooraf. Zijn veertiende regel bevat het begin van zo een slotverspaar,
maar daar we de plaats van het dubbelblad in de katern niet kennen, kunnen we uit
ons fragment alleen maar opmaken dat de lengte van de teksteenheden varieert.
Volgens De Smet 2002:643 herinneren ze aan Franse laisses.
Een tweede zeer opvallend kenmerk vormen de vergaande rijmbrekingen met behulp
van soms krasse enjambementen. Enkele voorbeelden: 6/7 de alle dinc te sinen /
gebode staen, 12/13 sine mohten mer dan ein lof / helpe uerlien, 24/25 si enboit dat
si solde / entsegen den uerwaten, 30/31 do dat or mvder uernomen / hatte. Maar ook
tussen twee leden van een rijmpaar komen, zij het minder talrijk, zulke sprongen
voor, zo in 5/6 ent gerne zů vnsen gode / kerde, de alle dinc te sinen gebode / staen
en 59/60 dat si or gescheidhen / hatte uan den heiden. De verdeling van dit
verschijnsel over het bewaarde deel van het gedicht is zeer ongelijk, maar Henric en
Claredamie schijnt hier toch een voorbode te zijn van een procédé dat b.v. enkele
decennia later in de Kopenhaagse Lutgart veelvuldig zal worden toegepast.
De andere kenmerken springen tegen de achtergrond van de vorige gedichten niet
zo in het oog. De rijmen zijn zo goed als doorlopend zuiver. Een paar
spellingverschillen (99/100 entfiengen / begingen, 105/106 duhte / mohte) hebben
geen belang. Twee andere afwijkingen kunnen op de rekening van de kopiist worden
geplaatst: 81/82 kirsten / wisten (1. in 81 kristen?) en 97/98 reken / recken
(vermoedelijk stond in 97 oorspronkelijk trecken). Zo blijft er op 58 controleerbare
rijmparen slechts één onregelmatig over: 37/38 te siene ‘te zijn’ / gemeine. De verzen
zijn gemiddeld wat korter dan in de drie vorige epen: de grote meerderheid (92 op
116 controleerbare verzen) heeft tussen 6 en 8 syllaben en twee of drie heffingen.
Maar er is een eenzame uitschieter naar boven (12 syllaben in het geciteerde vers 6)
en een naar beneden (4 in vers 13 helpe uerlien).
De Tristant heeft iets van de elegantie van Gottfrieds gedicht: doorlopende matiging
van de lengte der verzen (nooit meer dan negen, nooit minder dan
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zes syllaben), die vaak als jambische drievoeters gelezen kunnen worden. Ook
doorlopend zuivere rijmen. Een uitzondering lijkt 135/136 schienen / enen te zijn.
Hierin is schienen ‘betonen, bewijzen’ (mnl. en mhd. scheinen) het causatief van
schijnen; het rijm kan als scheinen / einen of schenen / enen herschreven worden.
Ook enkele andere paren die een ie bevatten, lijken onregelmatig te zijn: 37/38 geriet
‘gereed, bereid’ / niet, 55/56 geriede ‘gereed, bereid’/ gebiede, 57/58 siele / tonhiele
‘tot onheil’, 75/76 geriede / geschiede. In deze paren rijmt telkens een woord met
een vocalisme dat op een oude diftong ai teruggaat (Nederlands ei of ‘scherplange’
ee) op een woord met een ie. Dat betekent wel dat we hier niet met rijmen voor het
oog te maken hebben. Evenals in de Aiol wordt hier vermoedelijk doorlopende
zuiverheid van het rijm bereikt door in geval van nood een beroep te doen op een
regionalisme, in casu de foneemsamenval van ai en ie. Op kaarten van die historische
diftongen in de FAND II/III vallen die samen op een aantal plaatsen in het centrale
westen van Belgisch Limburg en zijn er sporen van te vinden in de
Liemers/Achterhoek. Dat laatste zou goed overeenstemmen met de lokalisering van
ons fragment door De Smet 1967:224 (‘östlich oder nordöstlich von Nimwegen’)
waar zich Tervooren 2003 bij aangesloten heeft. Het rijm 63/64 heden / gereden
daarentegen kunnen we met De Smet p. 225 een literair rijm noemen, dat
niettegenstaande het (zuid)oostelijk verband van het gedicht, waar in 63 huden zou
moeten staan, naar het westen wijst.
Verseinden en einden van syntactische eenheden vallen in de Tristant in de regel
samen. Af en toe komt een niet opvallende rijmbreking voor (28/29 so dat ic heme
nimmer / Minen dienst nontsegede, 98/99 do di twie weder keren / Van dien turnoyen
wolden, opvallender 136/137 ine hebbe niet mer enen / Trost tv desen dingen en
144/145 di heft menegerslachte / Saluen vnde krût. Binnen het rijmpaar zijn zulke
overgangen nog minder talrijk. Ik heb er één enjambement gevonden: 105/106 (-107)
D[at] si di komenden sluogen / dot. dat mvoste wrugen / Te hant dier knech[t]e
ruopen. Alles samengenomen maken de 158 verzen van het fragment, waarvan het
taalgebruik nochtans niet gemakkelijk is, een indruk van evenwicht, die al een traditie
veronderstelt.

4. Slotbeschouwing
Zowel in de materiële gestalte van onze epische fragmenten als in hun versificatie
is dus een ontwikkeling vast te stellen. De materiële gestalte: van kleiner naar groter
formaat, van volgeschreven regels in meestal één kolom via regels met versparen
naar onder elkaar geschreven verzen, waarbij echter de
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versparen als zodanig nog optisch herkenbaar zijn. Die evolutie kan men zo
interpreteren, dat het Rijn-Maasland nog niet uit zijn samenhang met het Hoogduitse
gebied was losgemaakt en er zelfs na 1250 nog impulsen van ontving. Maar we
kunnen ons ook afvragen, of een verklaring van de evolutie niet zonder zulke
expliciete impulsen uitkomt, m.a.w. of ze niet spontaan mogelijk is geweest in een
gebied waar telkens opnieuw handschriften met epische teksten in de volkstaal werden
vervaardigd en dat deel uitmaakte van een groter Westeuropees geheel waar een
lay-out met twee kolommen de gewone werd.
Ook in de versificatie is er evolutie, met een toenemend streven naar zuiverheid in
het rijm, die bij Veldeke, in tegenstelling tot wat vaak wordt aangenomen, nog niet
volkomen is, en na hem soms slechts bereikt wordt door gebruik te maken van
opvallende regionalismen. Ook met een toenemend streven naar regelmaat in de
versvulling, waarbij de Aiol met zijn invoering van jambische viervoeters een heel
bijzondere plaats inneemt. De twee volgende epen nemen dat procédé weliswaar niet
over, maar een verder gaande controle op de verslengte, vooral in het
Tristant-fragment, is onmiskenbaar. Een opvallend gebruik van rijmbrekingen en
enjambementen is vooral in Henric en Claredamie vast te stellen. Dit procédé zullen
we een paar decennia later dan met het metrische van de Aiol in de Kopenhaagse
Lutgart verenigd zien. Die combinatie verraadt in dat Brabantse werk een samenhang
met het oostelijke landschap, een samenhang die Van den Berg en Berteloot 2003:40
in verband met de analytische versificatie ook aannemen. Maar dat omstreeks dezelfde
tijd een oriëntatie van het Rijn-Maasland naar het westen was begonnen, is, zoals
dezelfde auteurs een bladzijde eerder met de stukken in de hand aannemen, nog
zekerder.
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Max Havelaar, een ‘historische’ roman?
Marcel Janssens, lid van de Academie
Een historische roman behandelt historische feiten in een literaire, romaneske
structuur. We gaan even na, hoe Eduard Douwes Dekker bepaalde historische feiten
verwerkt heeft in zijn roman Max Havelaar of de Koffieveilingen der Nederlandse
Handelmaatschappij, zijn eerste roman die hij na zijn ontslag in Lebak schreef in
Brussel in het estaminet ‘Au Prince Belge’ op een zolderkamer. Het boek werd
gepubliceerd in Amsterdam op 15 mei 1860. Er volgden tijdens zijn leven nog een
paar drukken met noten en aantekeningen allerhande. We gaan ons vooral
concentreren op de eerste editie van 1860. (Ik verwijs in mijn tekst zelf soms naar
de editie Max Havelaar of de Koffieveilingen der Nederlandse Handelmaatschappij.
Uitgegeven en toegelicht door Dr. M. Bots. Tweede druk. Antwerpen, De Nederlandse
Boekhandel, 1959, die ik in mijn colleges gebruikte.)
Max Havelaar is een stukje autobiografie, geschreven met een bijzonder doel, met
name de rechtvaardiging voor het Nederlandse volk van de mislukking van Eduard
Douwes Dekkers koloniale carrière in Indonesië. In een zó opgezet autobiografisch
pleidooi kunnen afwijkingen van de historische feiten wel voor de hand liggen, en
Multatuli heeft daar hier en daar subtiel gebruik van gemaakt. Ik zal vooral de
verdraaiingen van de historische realiteit in Lebak in het voorjaar van 1856 trachten
op te sporen. Max Havelaar of de Koffieveilingen der Nederlandse
Handelmaatschappij blijft evenwel op de eerste plaats een roman, en wel een van
de grootste uit onze 19de-eeuwse Nederlandse letterkunde, hoe Multatuli de
historische feiten af en toe in zijn voordeel moge hebben verwrongen. De roman
bevat fictie en non-fictie, en het is niet eenvoudig die in de Havelaar altijd precies
uit elkaar te houden.

1. Tine
Eduard Douwes Dekker huwde op 10 april 1846 met Everdine van Wijnbergen. Hij
reisde met haar naar Lebak op Java in 1855. Hij was toen een ‘man van vijfendertig
jaren’, zal hij zeggen in het portret van Max Havelaar. Tine
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speelt een bescheiden maar mooie rol in Max Havelaar, samen met haar zoontje Edu,
die in de roman ook Max heet. Aan haar wordt het boek opgedragen in de eerste
editie van 1860 met alleen maar: ‘Aan E.H.v.W.’ Ook in het Onuitgegeven toneelspel,
als symbolische proloog toegevoegd, is zij herkenbaar in de figuur van Barbertje.
Zij was van bescheiden afkomst en sociaal zo hoogverheven was zij niet. Zolang hij
bij haar gebleven is, behandelde hij haar met zijn typische ‘air protecteur’.
Wanneer Max Havelaar uitbundig de lof zingt van de zeer mooie ‘vrouwen van
Arles’, voelt ze zich wat onwennig. Douwes Dekker moest zich immers door een
vrouw en door vrouwen ‘umschwärmt’ voelen. Pas met zo'n vrouw die hem aanbad,
kon hij zich creatief uitleven. Tine was voor hem sexueel niet aantrekkelijk genoeg,
ze was voor hem veel te koel van temperament.1 Hij beschrijft haar in Max Havelaar
als een toonbeeld van wijsheid, maar zo doende heeft hij haar ook uit zijn leven
weggeschreven, wat na Lebak afdoende gebleken is. Een inspiratiebron voor zijn
schrijven is Tine nooit geweest, hoewel zij toen hun huwelijk was kapotgegaan, in
zijn brieven ‘een steeds engelachtiger gestalte’ heeft gekregen.2 Echte Muzen voor
zijn creativiteit waren Indische meisjes zoals Si Oepi Keteh, of een jonge vrouw als
Adinda. Hij liep in zijn Sumatra- en Lebaktijd al rond met zijn moderne
emancipatie-ideeën, waarmee hij Indische vrouwen van hun onderworpenheid meende
te moeten bevrijden.
In haar Indonesische roman Heren van de thee, uitgegeven in 1994, vertelt Hella
Haasse over een familie op een theeplantage in Parakan Salak in de 19e eeuw. Douwes
Dekker, ‘die zich tegenwoordig Multatuli noemt’, zo staat er,3 is via de nicht Tine
van Wijnbergen een aangetrouwde neef van de familie Kerkhoven. Toen hij na
Sumatra met zijn vrouw in Nederland was, is hij vaak op bezoek geweest bij de
familie. Ze moeten hem dus vrij goed kennen. Het beeld dat ze van hem ophangen,
is allesbehalve positief. Omdat hij uit de ambtenarij weg wou, is hij ooit in Parakan
Selak in hun bedrijf komen rondneuzen voor een job, maar hij had geen flauw benul
van theecultures of van zaken doen, stak geen hand uit, zat maar wat in een hoek te
lezen en amuseerde zich met rond te wandelen met de dames. En het was echt
bedroevend te zien hoe hij nicht Tine met mooie praatjes aan zich bond. ‘Het

1
2
3

Cf. Hella Haasse, Overeenkomstig en onvergelijkbaar (over inspiratiebronnen bij Louis Paul
Boon en Multatuli). Tilburg University Press, 1955, p. 23.
Cf. Dirk van der Meulen, Multatuli. Leven en Werk van Eduard Douwes Dekker. Amsterdam
Uitgeverij Sun, p. 411.
Hella S. Haasse, Heren van de thee. Roman. Amsterdam, Querido, 1964, p. 38.
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was hem om geld te doen. Hij heeft jarenlang gedacht dat zij nog een erfenis te
wachten had’.4 Hij was een fantast, een charlatan, zo wordt daar gezegd door
familieleden die dat niet hebben van horen zeggen. Hij moet als grandseigneur in
een duur hotel gelogeerd hebben, en als het op betalen aankwam, was zogenaamd
zijn portefeuille gestolen. En hoe leeft hij nu na Lebak? Zijn vrouw en kinderen heeft
hij aan hun lot overgelaten, hij reist rond met zijn maîtresse en laat zich huldigen als
de redder van de Javanen.
En de arme Tine? Hij flirtte met andere meisjes waar zij erbij stond. Zij was veel te
onderdanig, zij liet over zich heen lopen. Dat beeld van haar, door onpartijdige
buitenstaanders opgehangen, klopt wel met de zwijgzame, onderdanige, alles
verdurende Tine die we in de Havelaar zo discreet zien optreden. Dat beeld blijkt
historisch grootstendeels correct te zijn. Maar wat hij verzwijgt, spreekt boekdelen.

2. Vóór Lebak
Max Havelaar biedt al wat informatie over Dekkers leven vóór de Lebakaffaire van
1856. In de Droogstoppelhoofdstukken zien we onder meer dominee Wawelaar aan
het werk, onder meer met een preek. In Droogstoppels woning heerst de combinatie
handel-religie. Dat waren situaties die Douwer Dekker vanaf zijn jeugd in Amsterdam
gekend heeft. Zijn broer Pieter is dominee geworden en hijzelf ging zelfs ter
voorbereiding van een klerikale loopbaan een tijdje naar de Latijnse school.
(Misschien heeft hij daar al het vers van Horatius leren kennen, waar hij zijn
schuilnaam Multatuli aan ontleende: ‘Multa tulit fecitque puer, sudavit et alsit,
abstinuit Venere et vino’. Die schuilnaam zal zijn uithangbord worden.)
In de Havelaar wordt ook over Dekkers vroegere koloniale loopbaan gesproken. Op
7 oktober 1842 werd hij in Natal benoemd, maar werd daar wegens een kastekort
ontslagen. In de roman heeft hij het ingewikkelde incident met zijn overste Andreas
Victor Michiels (Van Damme in de Havelaar) wat vereenvoudigd en zijn eigen rol
mooier gemaakt dan die in feite geweest is. Hij ontkent het kastekort niet, maar hij
profileert het ook niet. Daar is hij al bezig met een bewuste afwijking van de
historische realiteit, tot eigen glorie. En toch werd hij ontslagen en naar Padang voor
één jaar overgeplaatst. Daar verbleef hij ook niet lang en keerde naar Nederland met

4

O.c., p. 40.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde. Jaargang 2005

76
verlof terug. Ik vermeld die verdraaiingen eventjes, omdat ze ons op belangrijke
zaken in Lebak voorbereiden.
In Natal had hij ook al kennis gemaakt met Si Oepi Keteh, aan wie hij het verhaal
van de Japanse Steenhouwer heeft verteld. Si Oepi Keteh noemt hij ‘een mijner
menigvuldige eerste liefden’. Mimi Hamminck-Schepel, zijn tweede vrouw, schreef
jaren later dat Si Oepi Keteh inderdaad zijn eerste vrouw geweest is. Hij noemde
haar Clio, naar de muze van de geschiedschrijving, maar ook van de roem en het
heldendicht. Zo'n heldendicht zou zoveel jaren later zijn Max Havelaar worden.
Tussen Natal/Padang en Lebak ligt een verlof in Nederland, waar hij als een liefdadige
Christus is rondgegaan. Inmiddels is hij in Gorinchem toegetreden tot een
vrijmetselaarsgenootschap. Hij kwam naar Lebak terug als verlichte geest.

3. De ‘adat’
Een belangrijk aspect van Douwes Dekkers optreden als assistent-resident in Lebak
is zijn gedrag t.o.v. de ‘adat’, dat ingewikkelde systeem van inlandse gewoonten en
regels, waar zowel de inlandse regent als de Nederlandse bestuurders zich moesten
aan houden. De kern én de afloop van het Lebakconflict hebben met de naleving van
de ‘adat’ te maken.
Eduard Douwes Dekker was van nature een beschermheer van verdrukten. Een hele
tijd vóór Lebak had hij in Nederland de roman van Eugène Sue, Les Mystères de
Paris, gelezen, of liever: verslonden en met zijn eigen structuren geassimileerd.
Daarin speelt zekere Rodolphe de rol van een Robin Hood als helper van armen en
ongelukkigen in de sloppen van Parijs. Dekker wilde als ambtenaar in Nederlands
Indië ook zo'n apostel zijn. Hij wilde niets anders dan ‘den Rodolphe uithangen’.
Hij droomde van ‘macht om goed te doen’ en dat zou hij tot zijn scha en schande in
de Oost ook gaan uitvoeren.
Laten we ons het toenmalige koloniale regime met zijn ingewikkelde hiërarchie als
volgt voorstellen. Aan de top staat koning Willem III, die zoals het een koning past,
er voor niets tussen zat en allicht de brieven van Douwes Dekker, laat staan de hele
Havelaar nooit gelezen heeft. Minister van Koloniën was J.J. Rochussen, een oud
Gouverneur-Generaal. Een Raad van Indië controleerde o.m. alle benoemingen in
het koloniale bestuur. Gouverneur-Generaal was A.J. Duymaer van Twist die op
Buitenzorg in Batavia op zijn pensioen wachtte en het zelfs vertikte om de ontslagen
Eduard Douwes Dekker in Buitenzorg in audiëntie te ontvangen, gehaast als hij was
om in

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde. Jaargang 2005

77
Nederland te gaan rusten. De bestuurlijke omschrijvingen van de kolonie werden
residenties genoemd; een daarvan was Bantam met als onderdeel Lebak, waar
Rangkas-Betoeng de hoofdplaats van was. Resident in Dekkers tijd in Lebak was
C.P. Brest van Kempen, die in Serang woonde. In de Havelaar heet hij Slijmering.
In Rangkas-Betoeng verbleef Eduard Douwes Dekker met zijn vrouw Tine en zoontje
Edu. De vrouw van zijn voorganger Carolus, Slotering in de roman, woonde nog in
de buurt van Dekkers woning. Dekkers naaste medewerkers waren de controleur
Langevelt van Hemert, alias Verbrugge, en commandant Collard, alias Duclari. Het
belangrijkste inlandse hoofd was de regent Raden Adhepati. Rond hem zien we zijn
familieleden en ondergeschikten zoals bij voorbeeld de Djaksa, een soort politieman.
Met de meeste figuren in dat systeem heeft Dekker amok gemaakt en wat hij over
die meningsverschillen in zijn boek vertelt, strookt soms helemaal niet met de feiten.
Maar het hele systeem van beheren en beheerd worden zat verstrengeld in procedures
van zwijgen en verzwijgen, terwijl hij precies móest spreken in zijn boek.
Het hele Nederlandse kolonisatiesysteem steunde op een fundamentele
dubbelzinnigheid en op de medeplichtigheid van de Nederlandse regering, in Batavia
en in Den Haag. De bezetter had de inlandse hoofden nodig om ze te doen produceren,
maar weigerde hen ook voldoende te betalen om hen van de knevelarij af te houden.
In vele gevallen moest de overheid dan ook de ogen sluiten, en de meeste hoofden
volgden dat voorbeeld: verstoken van degelijk onderwijs, met talrijke familieleden
ten laste, en gewoon de mindere man als ver beneden zich te beschouwen en te
behandelen, volgden zij het voorbeeld van het Nederlandse Gouvernement en trachtten
zij zich ten koste van de inlander te verrijken.
Net vóór de Lebak-affaire kwam in Nederland in aansluiting bij de herziening van
de grondwet op 2 september 1854 een ‘Reglement op het beleid der regering van
Nederlandsch Indië’ tot stand, waarin de algemene bestuursbeginselen voor de kolonie
werden vastgelegd. Sociale progressieven maakten toen hevig bezwaar tegen volgende
zinsnede in de memorie van toelichting: ‘Ned. Indië is een wingewest, dat behoudens
de welvaart der inheemsche bevolking, aan Nederland moet blijven verschaffen de
stoffelijke voordelen, die het doel waren der verovering’.5 Oppositie daartegen kwam
er vooral van de vroegere dominee in Batavia, W.R. van Hoëvell, die Dekker nog
zou

5

J. Saks, De verloftijd van Multatuli, in: Groot Nederland, 23, 1925, p. 408.
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inspireren voor zijn verhaal over de Japanse steenhouwer. Ook de vroegere
Gouvemeur-Generaal Rochussen, toen al lekker in Nederland nagenietend in het
Droogstoppelse Driebergen, was van mening, dat men tegelijk de welstand der
bevolking kon bevorderen én de winsten van de Nederlandse kolonisator veilig
stellen. Van Hoëvell wilde ook het stelsel van gedwongen staatsculturen vervangen
door een stelsel van particulier initiatief, de zogenaamde ‘vrije arbeid’, waar Multatuli
later ook een geschrift aan zal wijden. Die discussies hadden plaats tijdens Dekkers
verlof in Nederland, van 1852 tot 1855. Dan vertrok hij naar de kolonie, waar zich
spoedig het Lebakdrama af zou spelen.
Hij had zich voorgenomen volkomen volgens dat in wezen dubbelzinnige, maar toch
uitvoerbare regeringsreglement te handelen. Hij had daarvoor de eed afgelegd. Hem
was van overheidswege op het hart gedrukt ‘de bevolking tegen hare eigene
onderworpenheid en de hebzucht der hoofden te beschermen’, en ‘die vaderlijke zorg
voor de bevolking (te) beschouwen als een eersten plicht’.6 Havelaar zal ook zeggen
dat het niet volstaat zich daartoe onder ede te verbinden; de gezindheid om het
welvaren van de inlander te beschermen is belangrijker. Tegen misbruiken door de
hoofden, van wie de nazaten overigens erfrecht bezaten, was in Artikel 55 van dat
regeringsreglement geen enkele sanctie voorzien. Het zou hem bijzonder moeilijk
vallen sancties te bedenken en te doen uitvoeren. Op Java zaten de hoofden geniepig
verscholen achter een waas van dubbelzinnige instructies. En Max Havelaar handelde
gewoonweg volgens het reglement, wat zijn ontslag na korte tijd tot gevolg had. Wat
administratief in orde kon zijn, was niettemin in zijn ogen een ethisch vergrijp: ‘zo
zag hij het en schreef het’.7 Hij ging in Max Havelaar zijn gedrag in Lebak voorstellen
als een toonbeeld van ideaal ambtenaarschap, terwijl hij zijn slordige nalatigheden
subtiel verzweeg of onder een vloed van fraaie worden bedekte. Kwalijk is het hem
bekomen.
Hij werd in Lebak benoemd op 4 januari 1860, arriveerde daar op 22 januari en sprak
de hoofden een paar minuten toe (hoogstens een zestal minuten). Die korte speech
heeft hij in Max Havelaar uitgeschreven als de Rede tot de Hoofden van Lekbak,
een retorisch pronkstuk zoals er nooit een werd uitgesproken, ook niet door hem.
Dat had ook niet gekund in het Bantamse Soendanees, want die taal van de inlanders
in Lebak verstond hij ternauwernood.

6
7

P.J. Veth, Multatuli versus Droogstoppel, Slotering en Co, in: De Gids, 24, 1860, Deel II,
p. 73.
G. Stuiveling, De complete Multatuli, in: Over Multatuli. Essays, 6. Amsterdam, G.A. Van
Oorschot, 1980, p. 70.
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Dat hij klagers ontving en te woord stond, zoals in Max Havelaar staat, is eveneens
grootstendeels verzonnen. In de Max Havelaar spreekt hij zich over het koloniale
regime drie keer uit: op het eind van hoofdstuk V, in hoofdstuk XIV en in hoofdstuk
XV, dus op het ogenblik dat het conflict in Lebak echt los gaat barsten.
In hoofdstuk V kondigt hij een ‘uitweiding over 't mechanismus van 't bestuur in
deze landstukken’ aan en handelt hij over de verhoudingen tussen de personen op
de verschillende trappen van de hiërarchie en vooral over de relatie tussen de
Nederlanders en de inlandse hoofden. Die relatie ‘is van zeer kiese aard’. Hij moet
toegeven dat de assistent-resident eigenlijk onder de regent staat wat zijn invloed bij
de Gouverneur-Generaal betreft. De Nederlandse assistent-resident staat van meet
af aan tegenover iemand die meer kans heeft verschoond en beschermd te worden
dan hij. (Zoals verder nog blijken zal, smeert hij die moeilijke situatie zo nadrukkelijk
uit om straks de Havelaarfiguur in een heldhaftig daglicht te plaatsen.) Als
assistent-resident is hij een oudere broeder van de jongere broeder, de regent, maar
de oudere is zoveel jonger in jaren en dienstjaren, geniet niet het sociale prestige
noch het ethische en religieuze gezag van de regent. Zijn delicate positie bestaat erin,
dat hij sociaal gezien lager staat en administratief gezien hoger. Het ergste van al is
dan nog, dat de jongere broeder, de regent, een beentje vóór heeft bij de ouders, met
name de resident en de gouverneur-generaal. Ondanks zijn hiërarchisch hogere rang
bevindt Havelaar zich van meet af aan in een minderheidspositie. Dat is van groot
belang voor een juist inzicht in de ethische draagwijdte van het conflict: Havelaar
zal tegen alle moeilijkheden in toch zijn plicht doen, zoals bij ede beloofd, en... er
bekaaid vanaf komen.
Hij weidt zelfs uit over verschillen in hun beider inkomsten. De Nederlander wordt
slecht betaald, terwijl het inlandse hoofd verscheidene bronnen van inkomsten heeft,
o.m. zoals blijkt uit noot 18, een ‘perspompmechaniek’: hoe meer druk (af-persing)
op die pomp, hoe meer winst. In één zin vermeldt hij dat ook Europese ambtenaren
iets van die winsten kunnen opstrijken, wat laat vermoeden dat zij het corrupte
afpersen tot eigen baat toedekken. Dergelijke zijdelingse aanklacht was zonder gevaar
voor Dekker: in Lebak was er geen koffie en dus weinig winst, en Havelaar zelf kon
de touwtjes in zijn gezin ternauwernood aan mekaar knopen. Op de suggestie van
die gedeelde winst volgt trouwens een bittere aanklacht, die Havelaar zich met al
zijn rechtschapenheid wel kon permitteren.8 Al kreeg hij zelf soms kippen die

8

Cf. Multatuli, oc., p. 65-68.
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inlanders hem volgens een aloud gebruik aanboden bij het afleggen van getuigenissen,
een kip is toch nog geen buffel.9
Een verdere factor die de assistent-resident de uitvoering van zijn ethische opdracht
bemoeilijkte, was de fatalistische onderworpenheid en de religieuze volgzaamheid
van de bevolking. De afschaffing van ‘misbruiken’ werd belemmerd doordat de
bevolking die traditiegetrouw ‘lieve gebruiken’ noemde en daarmee had leren leven.
Die eerste voorstelling van de ‘adat’ eindigt met een ode aan de plichtsvervulling.
Op Havelaar rust de plicht van bescherming en vaderlijke zorg, al is de
onderworpenheid van de bevolking een zware handicap, evenals de moeilijkheid om
getuigen te vinden die een aanklacht tegen de regent zouden durven steunen.
Verzonnen zijn ook de verre tochten die Havelaar ter inspectie van zijn gewest zou
hebben gemaakt. De opvolger van de regent Raden Adipati Karta Nata Negara, de
heer Raden Toemenggoeng Soeta Anjoen Anjoen, heeft destijds aan G. Jonckbloet10
verklaard, dat Havelaar altijd op zijn bureau in de officiële documenten zat te
snuffelen. Op zulke slechte wegen kon hij overigens 's nachts geen tochten maken.
Verzonnen is ook dat er in Lebak ‘oproer dreigde bij Havelaars vertrek’. De gewone
man kende hem nauwelijks en zijn voortdurende korzeligheid maakte hem
ongenaakbaar voor al wie inlander heette. Dat Havelaar na zijn vertrek op de eerste
wisselplaats een talrijke menigte uit Rangkas-Betoeng voor het laatst mocht begroeten,
is ook wel heel onwaarschijnlijk.11
Over Max Havelaars zuinigheid hadden wij het al. In de laatste hoofdstukken wordt
gesproken over zijn ‘schrale dis’ (p. 307), en kleine Max moet op een stromat slapen
(p. 314). In hoofdstuk XIV worden slangen rond en in het huis van de Havelaars
vermeld. De uitweiding over hun erf is goed geplaatst: ze hebben geen geld om het
te onderhouden en willen geen misbruik maken van de inboorlingen door ze voor
zich te doen werken op hun erf. De functionaliteit van Havelaars lange erfbeschrijving
is duidelijk: ze stelt misbruiken in het licht en Havelaar heeft nooit gebruik gemaakt
van zijn recht om de inlanders te betichten. En de kleine Max mag niet buiten spelen
en Tine kan geen bloemen kweken.... Wat een opoffering!

9
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Cf. G. Jonckbloet, Multatuli. Amsterdam, L.L. van Langenhuysen, 1894, p. 60.
G. Jonckbloet, oc.., p. 58.
Cf. G. Jonckbloet, oc., p. 58-59.
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Grenzend aan het erf van Max Havelaar lag er wel een vlakte vijf à zes voet beneden
de woning, maar dat kan nooit ‘een spookachtig ravijn, een sombere bergkloof
geweest zijn’, waarlangs klagers 's nachts naar zijn woning opkropen, aldus G.
Jonckbloet.12 De afwezigheid van dat ravijn werd ook door andere Multatuli-kenners,
zoals Eddy Du Perron, bevestigd. Ikzelf heb ooit het geluk gehad Rangkas-Betoeng
te mogen bezoeken, ik wandelde er langs de Djalan Multatuli naar wat er overblijft
van Havelaars erf, maar een ravijn, nee, dat heb ik niet gezien.
De vraag is, waarom Multatuli zo uitvoerig de historische administratieve condities
van Max Havelaar beschrijft. Die toelichtingen vervullen verscheidene functies in
de roman. Hij geeft vooreerst de nodige administratieve toelichting om de
Lebak-affaire te kunnen begrijpen. Dat is nodig voor een Nederlandse lezer die de
misstanden niet kent, die meent dat alles goed gaat in Indië, als de regering een
reglement publiceert en de ambtenaren de eed moeten afleggen, als steeds maar
optimistische berichten uit Batavia naar Nederland gezonden worden, en vooral als
er maar genoeg winsten gemaakt worden door de Nederlandse Handelmaatschappij.
Met zijn toelichtingen wil Dekker die valse denkbeelden wegnemen, hij wil de
historische waarheid ontsluieren (zoals wij zagen: op ‘zijn gelijkhebberige wijze’).
Dat alles bereidt ons voor op het conflict, dat ontbrandde uit toestanden die helemaal
anders waren dan de Nederlander dacht. Het brandstichtende van de roman ligt in
de ontsluiting van een verdekte waarheid. Wie zich tegen de corruptie verzette, zoals
Havelaar deed, vloog tegen de lamp. De hele pamflettaire draagkracht van de roman
zit al in de nadrukkelijke uiteenzetting over bij voorbeeld de door de regering niet
betwiste inkomsten van de regent. Die documentaire informatie is altijd subjectief
gekleurd en staat ten dienste van het pleidooi: alle informatie dient zijn geëngageerd
betoog! De beklemtoning van de bijna onoverkomelijke bestrijding van verankerde
misbruiken werpt een verheerlijkend licht vooruit op de heroïsche plichtsvervulling
van Max Havelaar.
De onderworpenheid van de inlanders vergroot de moeilijkheid nog, alsof hij een
schaap uit een groeve moet trekken en dat schaap hem met schaapachtige blik aankijkt,
hem aanblatend: ‘Ik lig hier goed!’ De ingewikkelde gebruiken en de instemming
van de lijdzame bevolking werken hem immers tegen. Dat verleent zijn optreden een
humanitair verheven karakter. Hij treedt op als verlicht despoot met moderne ideeën
over een ethisch gefundeerd
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anti-kolonialisme, al zit hij in een knelpositie: naar boven, naar de Resident en de
Gouverneur-Generaal toe, evenals naar zijn zogenaamde jongere broeder, de regent,
die sterker is dan hij, en naar beneden toe, naar de inlander die zo weinig van hem
wil weten. Wat een situatie voor een zendeling die ‘den Rodolphe wil uithangen!’
De verknechte inlander wantrouwt zijn beschermheer.
Dat er een gedode man dreef in de rivier,13 dat Saïdjah en Adinda de dood vonden
in een opstand in de Lampongs, is echter niet meer dan de waarheid, al waren er in
1860 in Nederland weinigen die dat wilden geloven. Hij zegt dat er ‘vele Adinda's
waren en vele Saïdjah's, en dat, wat verdichtsel is in 't bijzonder, waarheid wordt in
't algemeen’.14 Die karakterisering van de wat delicate middenpositie van het
Saïdjah-verhaal tussen fictie en non-fictie moge gelden voor de hele Max Havelaar.
De zogenaamde feitelijke informatie in hoofdstuk V, waar we mee kennismaken éér
we Havelaar zelf aan het werk gezien hebben, blijkt bij nader toezien een springplank
voor de ophemeling van de held. Hier is een zelfverheerlijkende pleiter al aan het
woord. De springstof van de aanklacht zit al in die doelgerichte, gekleurde informatie.
Dat blijkt tenslotte de taktiek van het hele boek te wezen. Alles wordt aangespannen
op het Havelaar-geval, alles idealiseert bij voorbaat. De ode aan de plicht waar hij
hoofdstuk V mee afsluit, heeft een sterk voorbereidend karakter. De plicht en de
roeping vlechten al een aureool rond de held Havelaar. De zeer verheven, opzettelijk
archaïserende, bijbelse stijl brengt ons in een zeer hoogstaande, ethische sfeer, de
sfeer van het verheven zendingsbewustzijn.15 Die profetische roeping vergoedt de
ethische idealist voor zijn slechte betaling.16 Hij gloeit van genot, bedwelmt zichzelf
aan het vuur van de plicht en wenst geen andere beloning.17 Hier verschijnt al de
figuur van de ware Don Quijote, de offerende idealist, die verder in hart en ziel zal
geportretteerd worden.
De afloop van het conflict wordt in hoofdstuk V ook al voorafgebeeld. Er is al sprake
van een ontslag.18 De regering zal liever een assistent-resident ontslaan dan een regent
in een lastig parket brengen. Een regent wordt overigens
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Cf. Dirk Van der Meulen, o.c., p. 312: ‘De gewone lezer houdt dit voor fictie. Welnu, ook
hier schreef ik de waarheid’.
Cf. Dirk Van der Meulen, o.c., p. 385.
Multatuli, o.c., p. 67.
Multatuli, ibid.
Multatuli, ibid.
Multatuli, o.c., p. 68.
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zeer zelden aangeklaagd, en ‘ik deed het!’ Die haast bovenmenselijke, moeilijke
situatie vereist een enorme verantwoordelijkheid en moed, om, zonder steun van het
regime, naar de eed te handelen. Ik leg even de nadruk op de uitstekend gekozen
plaatsing van die beschrijving van het regime: vóór de held verschijnt, zijn de paden
al geëffend. Er werd al begonnen met zijn bewieroking door de scherpe
contrastwerking tussen de moeilijkheid van de taak en de grootheid van het
plichtsbesef. De intrede van de gladiator Max Havelaar wordt hier magistraal
voorbereid door de doelgerichte stemmingmakerij rond de taak die hij te vervullen
heeft.
Een nieuwe excursus van 8 bladzijden over het regime in hoofdstuk XIV, nog eens
korter hernomen in hoofdstuk XV, bevestigt dat nog eens allemaal, terwijl de
catastrofe van het ontslag stilaan in de lucht hangt. Sarcastisch vermeldt de verteller
dat het ondenkbaar is, dat een hoge beambte zoals de resident partij zou trekken voor
afpersing en knevelarij. Waarom geeft de resident geen gehoor aan de klachten van
zijn onderhorige, de assistent-resident? Het antwoord is, dat men niet gaarne naar
boven bericht over misstanden waar men zelf schuld aan heeft. De berichtgeving
naar Batavia baadt in een ‘gekunsteld optimismus’ (p. 214). Men wil als lastpost de
rustige rust niet storen. Zelfs Carolus, Havelaars voorganger, die zou vergiftigd zijn,
diende geen officieel rapport in. Een andere reden voor dat stilzwijgen zijn de
procenten op de verkoop van koffie aan Europa. Ook dat is een reden ‘om te buigen
en te verdraaien’.19 De derde reden is, zoals al gezegd in hoofstuk V, de bescherming
van de hoofden door de Regering, die liever tien residenten zou ontslaan dan één
inlandse regent.20
Het besluit uit die nieuwe uitweiding is klaar en duidelijk: de toestand in Lebak is
rot van hoog tot laag, de Javaan wordt alleen beschermd op papier, eden worden in
de lucht gezworen. Havelaar echter heeft geen papieren eed nodig, hij is de
rechtschapenheid zelf, de morele code staat in zijn ziel geprent, zijn inborst is edel.
Ondanks de moeilijke toestand zal hij grootmoedig zijn plicht vervullen. De functie
van die herhaalde schetsen van de vervalsing door het Nederlandse wanbestuur is
alleen de verheerlijking van de held van Lebak: hier treedt nu eens eigenlijk een
onkreukbare aan die, zuiver op de graat, het corrupte spel niet mee wil spelen.
Geen twee zonder drie, alvast wanneer Dekker het in Max Havelaar over het regime
heeft. Op het eind van hoofdstuk XV komt hij ten derden male naar
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Multatuli, o.c., p. 218.
Multatuli, o.c., p. 219.
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buiten met een toelichting bij het regime net vóór het conflict zelf gaat behandeld
worden. Hij vervolledigt vooreerst het portret van de resident die corrupt en traag
‘schippert’; waar Multatuli een striemende aanklacht aan vastknoopt.21 Hij kan
werkelijk niet bij een rustig exposé blijven, hij moét doorstoten naar zijn waarheid.
De informatie over het regime loopt over in een aanklacht. Dat is de taktiek van het
hele boek: de feitelijkheid doet dienst als voetschabel om zijn eigen grootheid te
belichten en zijn bittere aanklacht in het gezicht van zijn corrupte opponenten te
slingeren. Geen documentaire inlassing is onbewogen geschreven. Altijd staat Douwes
Dekker daar achter met zijn denkbeelden, zijn bitterheid, zijn gal.
Hier wordt ook gezegd, dat de bevolking arm is en vlucht. Hij zal die bevolking
verder personifiëren in het gruwelijke verhaal van Saïdjah en Adinda. Hier
beklemtoont hij nog eens haar slaafse onderworpenheid. Zelfs de Djaksa sluipt bij
hem ongezien binnen.22
En nog maar eens: liever ontslaat men een Nederlands ambtenaar dan men een inlands
hoofd straft. Dat alles schept de sfeer van corruptie, halfheid, geschipper,
ambtenaarlijke sleur en middelmatisme, waarin de heldenfiguur straks tot haar recht
kan komen. Er ontbrak nog een figuur in dat defilee van huichelaars: de
Gouverneur-Generaal, die hier met zijn slaperigheid satirisch uitgebeeld wordt. De
Gouverneur-Generaal Mr. A.J. Duymaer van Twist had hem op 4 januari 1856 tot
assistent-resident in Lebak benoemd, zonder de normale benoemingsprocedure langs
de Raad van Indië te volgen. Duymaer van Twist moet iets in die begaafde en
gedreven jongeman gezien hebben en verwachtte kennelijk een en ander van hem.
Maar helaas, hun wederzijds vertrouwen werd in drie maand schromelijk beschaamd.
Daarmee is de ring nu rond: alle schakelfiguren in de hiërarchie van het regime
werden nu voorgesteld, nu kan de afwikkeling van het conflict beginnen. De functies
van die excursies over het regime zijn duidelijk: zij scheppen voor Max Havelaar
een allergunstigst klimaat op basis van dat contrast tussen de bureaucratische halfheid
en profijtjesjacht van zijn superieuren, en in zijn figuur een schier bovenmenselijke
plichtsvervulling, desnoods ten koste van zijn eigen welzijn en dat van zijn gezin.
Het zeer riskante waagstuk van Lebak bestond erin, de onkreukbare idealist te willen
spelen in het geschetste corrupte kader. Zijn tegenstanders, die niet
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Multatuli, o.c., p. 226-227.
Multatuli, o.c., p. 234-235.
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wensten ‘gestoord’ te worden, kon hij met het grootste gemak overtroeven op zijn
terrein: dat van de maximaal volbrachte plicht.23
Welke is nu de historische waarheid van die door Multatuli geschetste situatie?
Verscheidene getuigen - sommigen zelfs heel dicht bij de Lebak-affaire in 1856 bevestigen wat Max Havelaar zegt over het gedrag van de Regent Raden Adipati
Karta Nata Negara. Hij zoog inderdaad zijn volk uit en knevelde het op verscheidene
manieren, hij stal buffels en vergiftigde zijn vijanden.24 Dat Multatuli suggereert dat
de regent zijn voorganger Carolus inderdaad vergiftigde, verwondert de insiders niet.
Die Carolus, die het Bantamse Soendanees sprak als een inboorling en met een vrouw
van de streek gehuwd was, had een hele hoop bezwaarschriften verzameld, toen hij
ziek werd en overleed... Tot uren in de nacht snuffelde Douwes Dekker in die papieren
naar het bewijs van zijn vergiftiging. De regent onder Carolus en Douwes Dekker
moet zich schuldig hebben gemaakt aan talrijke knevelarijen, maar hij had zo'n grote,
zelfs magische invloed op de bevolking, dat niemand en zeker de Nederlandse regering
niet, hem ooit iets heeft durven kwalijk nemen. De regent verplichtte de inboorlingen
het gras op zijn erf te snijden, waar Max Havelaar zich terecht tegen verzette, maar
hij slaagde er niet in de overtreder voor dat misgrijp te laten vonnissen. En toch
schetst hij op twee plaatsen in Max Havelaar al bij al een niet zo negatief, maar
eerder een ambivalent beeld van zijn belangrijke tegenstrever, de regent.
In hoofdstuk VI stelt hij in een portret van de regent de hoofdman voor als sympathiek,
tactvol, aristocratisch, hoofs, dus op het eerste gezicht een faire, beleefde tegenstander
die volgens de regels van het spel zal spelen. Hij stelt zijn opponent dus sympathiek
voor, wat zijn eigen functie des te delicater maakt! Dat staat weer ten dienste van de
idealisering van Max Havelaar, die een mooie, maar delicate rol toebedeeld krijgt.
Was de regent zonder meer een schurk geweest, dan was Havelaars optreden niet zo
heldhaftig. Douwes Dekker predikt bovenal oprechtheid en hij wil de regent ook
oprecht uitbeelden.25 Iets van zijn eerbied voor de exotische natuurmens, de Javaan,
straalt af op zijn sympathie voor een knevelaar als de regent! (Zó anti-bourgeois is
de romanticus Multatuli wel). De genuanceerde, zo objectief mogelijke voorstelling
van de tegenstrever zet zijn morele daad nog luister bij: het is niet
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Cf. Marcel Janssens, Max Havelaar, de held van Lebak. Leuven. Davidsfonds, 1970, p. 33.
Cf. R.A. van Sandick, Leed en lief uit Bantam. Zutfen, W.J. Thiemme, 1892, p. 195. Cf. J.
Pée, Multatuli en de zijnen. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1937, p. 74.
Cf. Multatuli Max Havelaar, noot 22, p. 352.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde. Jaargang 2005

86
prettig je jongere broeder, die je acht en sympathiek vindt, te moeten aanklagen. Dat
is dus maar weer een geraffineerde taktische zet om Havelaar er des te groter te doen
uitkomen, gezien het al te kiese karakter van zijn opdracht. Na zijn ontslag zal hij in
een brief aan de Gouverneur-Generaal zelfs schrijven, dat hij medelijden had met de
regent.26
In hoofdstuk XV komt Dekker nog eens terug op de oorzaken van de uitbuiting door
de regent. Weer stelt hij objectief en begrijpend diens moeilijke situatie voor en hij
somt er alle aspecten van op, zonder de knevelarij natuurlijk te verontschuldigen.
Maar toch begrijpt hij de beweegredenen van die oude man. Dus speelt hij maar weer
de troef van de objectiviteit uit, hij chargeert niet door zijn macht om zijn sociaal
prestige te kunnen ophouden. Die objectiviteit dient de opluistering van Havelaar,
die allereerst mens was en het daardoor zo lastig kreeg. In dergelijke passages zien
we andermaal dat alles zijdelings en ondergronds bijdraagt tot de bewieroking van
Havelaar.
Er stak iets gelijkaardigs in hun beider naturen, zoals J. Saks schreef: ‘Er bestond
een geestelijke en zedelijke familieverwachtschap tussen den “jongeren” en den
“ouderen broeder”; trotsch en berooid allebei, twee hidalgo's, moesten zij, door hunne
uiteenlopende begrippen omtrent het mijn en dijn tegenover de inlanders, met elkaar
in botsing komen; wat de een niet kon nalaten te verdrukken, kon de ander niet nalaten
te beschermen. Maar zij stonden daarbij tegenover elkander de pair à pair, als twee
geboren potentaten, een oostersch vorst tegenover een westersch verlicht despoot’.27
Het onderzoek naar de achtergronden van het Lebak-conflict, uitgevoerd door Brest
van Kempen, stelde Dekker volledig in het gelijk...
Maar het kwaad was geschied: op 11 maart 1856 wil de Raad van Indië aan Dekker
op zijn verzoek eervol ontslag uit Rangkas-Betoeng verlenen met een overplaatsing
in dezelfde functie in het district Ngawi, maar die verplaatsing weigerde Dekker te
aanvaarden. Hij vraagt zijn ontslag uit 's lands dienst en krijgt dat op 4 april 1856,
precies 3 maand na zijn benoeming in Lebak.
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Cf. Brief aan Gouverneur-Generaal, in: Multatuli. Volledige Werken I. Amsterdam, G.A.
Van Oorschot, 1973, p. 408-409.
J. Saks, Eduard Douwes Dekker. Zijn jeugd en Indische jaren. Rotterdam, W.L. en J. Brusse's
Uitgeversmaatschappij, 1938, p. 217-218.
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4. De roman
Van dat hachelijk stukje uit zijn leven in de kolonie heeft hij nu drie en een half jaar
daarna zijn Max Havelaar gemaakt. Over het schrijven van dat dikke boek tussen
16 september en 13 oktober 1859 in Brussel hoef ik hier niet te lang te handelen. Hij
werkte en spaarde eraan gedurende drie jaar, azend op eerherstel dat niet kwam. Hij
had zelfs lid van de Raad van Indië willen worden, wat hem manifest geweigerd
werd. Ik vermeld alleen de brief van Tine in augustus, die zij schreef op bevel van
haar zus en van haar zwager, en waarin zij zinspeelt op een scheiding. De directe
aanleiding om de in drie en een half jaar her en der bijeengeraapte papieren tot een
roman om te werken, is een brief van de zwager Johan van Heckeren geweest. Die
raadde Tine aan te scheiden van Dekker. Dat is de brief die Droogstoppel leest in
hoofdstuk XVIII. Dat was de ‘tik’ die het schrijven in het estaminet ‘Au Prince Belge’
in gang zette.
Op 22 september 1859 schrijft hij aan Tine: ‘Ik ben namelijk sedert vele dagen bezig
met het schrijven van een ding dat misschien wel drie delen groot wordt’ en dat
‘ding’ zal ‘opgang maken’.28 Elders verklaart hij dat hij het ‘in zeventien dagen’ heeft
opgeschreven.29 De volledige tekst was in handen geraakt van Jacob van Lennep, die
de auteursrechten veroverd had en voor de eerste druk de eigennamen en de data
afkortte (b.v. Leb., of 18.2). Multatuli's reactie daarop onderstreept het historische
karakter van de roman: ‘Juist, het weglaten der data maakt M.H. tot een roman, maar 't is geen roman.’ 't is eene geschiedenis; 't Is eene memorie van grieven; 't is
eene aanklacht, 't is eene sommatie! En dat dit alles in den beginne op een roman
lijkt, is slechts om 't ding verkoopbaarder te maken dan verwacht worden kan van
iets officieels.30
Hoe de Havelaar uitziet, moge blijken uit volgend schema:
Droogstoppel
I-IV

IXb-X

XVIb

XVIIIb

V-IXa

XI-XVIa

XVII-XVIIIa

(ik)
Stern

XIX-XXa

(ik)
Multatuli

XXb

(ik)

28
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Cf. Dirk van der Meulen, o.c., p. 383
Cf. Dirk van der Meulen, ibid.
Cf. Dirk van der Meulen, ibid.
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Havelaars geschiedenis begint inderdaad als een roman met het subliemste bedrog
dat ooit in een Nederlandse roman heeft plaatsgehad. Zekere Sjaalman biedt aan een
vroegere makker, de makelaar Batavus Droogstoppel, een pak met documenten aan,
waaruit de jonge Duitse klerk Ernest Stern met de hulp van Droogstoppels zoon Frits
de Havelaargeschiedenis zal samenstellen. Die kunnen we vanaf hoofdstuk V lezen,
zogezegd geschreven door Stern, het meest onwaarschijnlijke, eigenlijk onbestaande
personage.31 Het boek wordt afgesloten door Multatuli zelf. Dat is het derde ik, na
het Droog-stoppel-ik en het Stern-ik. Voor het Droogstoppel - ik zou een Amsterdamse
makelaar Robert Voûte model hebben gestaan.32 De keuze van de ondertitel
Koffieveilingen van de Nederlandse Handelmaatschappij brengt een toendertijd
actueel onderwerp ter sprake: de kolonie zorgde voor één derde van het staatsbudget.33
In de hele roman gaan fictie en non-fictie een onlosmakelijk verbond aan. Sjaalman,
de man die het pak aan Droogstoppel bezorgt in Amsterdam, Havelaar in Lebak en
de schrijver Multatuli zijn één en dezelfde persoon; zo herkent de lezer ook in
Everdine Huberte van Wijnbergen, in juffrouw Sjaalman in Amsterdam en in Tine
in Lebak één en dezelfde vrouw. Zo is de autobiografische roman wel perfect
geregisseerd.
Multatuli stond erop dat de lezer gewoon aannam dat ‘alles waar gebeurd is’. Later
schreef hij: ‘Nu weet de regering en alle Indische menschen heel goed, dat ik het
schrijf maar het volk moet in twijfel staan of het een roman is, - wél op waarheid
gegrond maar toch verdicht en opgesierd. De zaken die ik meedeel zijn toch zóó dat
men er over moet twisten óf het waar is. Niets zal mij liever zijn dan dat men het
betwijfelt. Daarop kan dan gebaseerd worden het uitgeven van bewijzen’.34 Wat hij
zowel Batavus Droogstoppel als Ernest Stern laat vertellen, is allesbehalve fictie, al
introduceerde hij daarmee een genre ‘dat op niets lijkt’, en al zei een kenner als D.H.
Lawrence over de structuur van het boek: ‘As far as composition goes, it is the greatest
mess possible’.35
Al bij al is Max Havelaar eerder dan een historische roman een
‘persoonsverheerlijking van zijn schrijver’ geworden,36 waarin de ‘biografische corre-
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Cf. Marcel Janssens, o.c., p. 122
Cf. Dirk van der Meulen, o.c., p. 385
Cf. A.L. Sötemann, De structuur van Max Havelaar. Bijdrage tot het onderzoek naar de
interpretatie en evaluatie van de roman. Deel I. Utrecht, Erven J. Bijleveld, 1966, p. 19.
Cf. Multatuli. Volledige Werken, deel X.. Amsterdam, G.A. Van Oorschot, 1973, p. 63.
Cf. A.L. Sötemann, o.c., p. 3 en 12.
Cf. A.L. Sötemann, o.c., p. 4.
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latie’, anders gezegd de mate van congruentie met de historische feiten eigenlijk van
weinig belang is voor de waarde van het boek als zodanig. Havelaar is er het
middelpunt van en de functie van de omringende figuren, niet het minst die in het
omarmende Stern-verhaal, dienen alleen om de facetten van die edelstenen des te
glanzender te doen stralen.37 Met A.L. Sötemann mogen we de Max Havelaar een
‘autohagiografie’ noemen.38 Of nog anders gezegd: ‘De roman-vorm is in laatste
instantie verguldsel voor de pil die Multatuli zijn landgenoten wil doen slikken’.39
Max Havelaar werd de belangrijkste Nederlandse roman uit de 19de eeuw. Hoe
gering zijn invloed op het bestuur van de kolonie moge geweest zijn, het boek werd
gelezen. En in meer dan veertig talen vertaald, en verfilmd, enzovoort. In juni 2002
stond het in een referendum van de Maatschappij voor Nederlandse Letterkunde
nummer één op de lijst van alle Nederlandstalige werken. Ik ben heel blij dat ik een
heel stukje van mijn onderzoeks- en doceertijd daaraan heb mogen besteden.

37
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Cf. A.L. Sötemann, o.c., p. 72.
Cf. A.L. Sötemann, o.c., p. 93.
Cf. A.L. Sötemann, o.c., p. 95.
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Timmermans en Gezelle
A. Keersmaekers, lid van de Academie
Herinneringen zijn niet altijd zo waarheidsgetrouw als de verteller zelf kan menen.
En als controle niet meer mogelijk is, kan een hypothetisch-waarschijnlijk-juiste
keuze gemaakt worden.
Timmermans' eigen verhaal over zijn ‘kennismaking met Guido Gezelle’ is daarvan
een typerend voorbeeld: daaruit kan alleen besloten worden, dat hij voor het eerst
de naam Guido Gezelle gehoord heeft in 1903 of 1904; toen zou een pastoor, ‘familie
van familie’, hem gezegd hebben dat hij Gezelle moest lezen en ook Streuvels.1
1

In z'n oktobernummer 1931 wijdde Dietsche Warande en Belfort enkele hulde-artikels aan
de zestigjarige Streuvels. Ook Timmermans schreef voor die gelegenheid een bijdrage: Hoe
ik met het werk van Streuvels kennis maakte (p. 735-736). Daarin vertelde hij, dat een verre
neef, pastoor Edward Ferdinand Claesen (1866-1951), hem de raad gaf: ‘voor ge nog schrijft,
moet ge Guido Gezelle lezen, en het werk van zijn neef’, waarbij een naam werd genoemd
die Timmermans niet verstond. En toen ‘spoedde pastoor Claesen zich verder naar de
begrafenis’, want: ‘in die dagen wierd pater Servaas Daems begraven.’ Servaas Daems was
overleden op 30 juli 1903. Dat was dus een duidelijke tijdsopgave.
Maar de verteller was zijn verhaal begonnen met zijn grote vreugde om de allereerste
publicatie van een werkstuk van hem: Leopold I en onze taal; het was verschenen in De
Nethegalm, het weekblad van de gemeente Westerlo, waar hij toen met z'n zuster de vakantie
doorbracht. Dat verhaal was reeds in 1928 te boek gesteld door Timmermans' eerste biograaf,
Th. Rutten, die het waarschijnlijk van Timmermans zelf had gehoord; ofwel heeft Rutten
dan slecht geluisterd, ofwel heeft Timmermans hem - te goeder trouw - niet zo heel
nauwkeurig ingelicht. Rutten schreef nl. in een toch niet zo heel volkomen
degelijk-Nederlandse zin: ‘Naar 't woord van Leopold I., “De taal is gansch het volk”, heette
z'n eerste gedrukte stuk, dat in 'n provinciaal dagblad, de Nethegalm (Westerloo 1904),
verscheen. Al 't andere is in de Rommelkas bewaard gebleven’ (p. 44). Aan 't einde van z'n
boek noteerde Rutten ‘Wat Timmermans schreef’; voorop staat daar: ‘De Taal is gansch het
volk. De Nethegalm, 1904, VII. 21’ (p. 223). Bij het laatste zou je weer denken: nauwkeuriger
kan niet! Toch wel! Vooreerst die titel: dat ‘woord’ was natuurlijk niet van Leopold I, maar
van Prudens van Duyse; misschien dacht de Nederlands-Limburger wel
irrealistisch-idealistisch over Belgische toestanden! In 1931 heeft Timmermans die leuze
niet gebruikt, het klinkt zelfs alsof hij een andere titel gekozen had: het was ‘iets over de
taalkwestie: Leopold I en onze taal’ (p. 735). Dat lijkt toch op een titel. Heeft Rutten het stuk
gezien? Misschien wel. Maar z'n mededeling in de tekst is mét die titel én met dat ‘provinciaal
dagblad’ niet zo heel betrouwbaar. En dan die datum: 21 juli 1904. Heeft Rutten dat ‘blad’
met die titel gezien? Immers, alleen van ‘al 't andere’ wordt gezegd dat het in de Rommelkas
was bewaard. Of heeft hij die zin ter ere van de ‘flamingant’ Leopold I te pas gebracht: koning
en nationale feestdag horen inderdaad samen.
Het besluit uit al het voorgaande kan alleen een vaststelling zijn: indien het relaas van Rutten
juist is, dan heeft Timmermans zich vergist met die begrafenis van Servaas Daems, begin
augustus 1903, want hij spreekt ook al van de vreugde om z'n eerste publicatie, die pas een
jaar later verscheen, op 21 juli 1904. Een verzoenende oplossing, gesuggereerd door L.
Vercammen in zijn Felix Timmermans - de mens - het werk (Hasselt 1971, p. 30) is: die
pastoor kwam niet naar de begrafenis van Servaas Daems, maar naar de jaargetijde-mis het
jaar nadien. In zijn Kroniek van Felix Timmermans (Brugge 1972, p. 15) vermeldde J. De
Ceulaer de ‘kennismaking’ bij het jaar 1904, maar in een voetnoot formuleerde hij die
suggestie voorzichtiger: ‘wellicht woonde hij het jaargetijde voor de overleden priester-dichter
bij’. Daarmee werd het definitief: 1904.
Maar op de keerzijde van een briefomslag - een brief gepost in de tweede helft van 1946 noteerde Timmermans zelf - het lijken biografische geheugensteuntjes - o.a.: ‘Westerloo (1e
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Een jaar vroeger of later, het doet weinig ter zake. Timmermans zal wel meteen
beginnen te ‘streuvelen’, maar Gezelle-klanken laten even op zich wachten, ook al
is de vrome priester-dichter mede met Sint-Franciscus gespreksthema in de
wandelingen die Timmermans zal maken met zijn in 1904 hervonden vriend Raymond
de la Haye. Toch komt ook Gezelle mettertijd aan de beurt. Dat zou kunnen blijken
uit zijn boekenbezit van ca. 1910: daarin komen niet minder dan vier titels van
Gezelle-edities voor, verschenen in 1903-1905: de Dichtwerken in 8 delen - 10 delen
in 8 banden -, uitgegeven door Veen, nog zonder de gelegenheidsgedichten, de
Kleengedichtjes en Kerkhofblommen, beide van 1905, het laatste is zelfs een
exemplaar van de prachteditie, gedrukt door De Praetere (nr. 4). Bovendien bezat
Timmermans een exemplaar van de derde druk (1905) van de Bloemlezing

artiekel) 1903’ (zie: E. De Smedt, ‘Het heimwee naar de hemel’, In JbFTG 32 (2004), p.
120. En daarmee zijn we terug bij 1903!
Jammer genoeg dat al het voorgaande in naam van de leuze: ‘just is just!’ moest geschreven
worden! Want ‘just’ weten we het nog niet...
- Die ‘verre verwant’ was niet de eerste de beste: om zijn flamingantisme en sociale
bewogenheid was zijn priesterwijding een jaar uitgesteld (1892) en hij mocht nooit leraar
worden. Na jaren onderpastoor in Olmen te zijn geweest, werd hij in 1901 benoemd in de
toen nog op te richten boerenparochie van Winkelomheide, een gehucht van Geel; het was
eerder een degradatie dan een promotie. In de jaren 1901-1913 was zijn ‘pastorie’ evenwel
de ontmoetingsplaats van vele jonge katholieke intellectuelen in de Kempen. En inderdaad,
die boerenpastoor schreef ook ‘frisse gedichten’. Zie L. Vercammen, o.c., p. 30; G.
Vandecruys, Edward Claesen, de priester Daens van Winkelomheide (1900-1913), in:
Jaarboek van de Vrijheid en het Land van Geel, dl. 9, 1992, p. 163-195. Een samenvattende
notitie besluit aldus: ‘Edward Claesen was in veel opzichten een merkwaardig man,
studentenleider, romantisch dichter, sociaal bewogen flamigant en eigengereide
parochieherder.’ In 1898 verscheen van hem Voordracht over den Boerenkrijg [...] met een
tuiltje Heidebloemkens op het graf onzer Helden, en in 1923 een gedichtenbundel Kempische
Hei- en Brembloemen. - Ook met Renaat Veremans werd pastoor Claesen bevriend; als leuke
bijzonderheid kan vermeld worden, dat de priester zijn hond ‘Pallieter’ noemde, maar toen
was de schrijver van het boek met die naam al beroemd.
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uit Gezelle's gedichten. Samengesteld en met een woordje vooraf door Joanna Aleida
Nijland, waarvan de eerste uitgegeven was in 1904.2 Gezellelectuur was er dus in
overvloed!
En die werd gelezen: eind april/begin mei 1907 bracht hij met z'n vriend Flor Van
Reeth enkele bezinningsdagen door in het trappistenklooster te Achel, in oktober
trok hij er zich alleen terug: tot de aldaar gebruikte lectuur behoorde telkens ‘de
zoetgevooisde Gezelle’.3 In de tussenperiode, in augustus, hadden beide vrienden
hun ‘begijnhovenreis’ ondernomen en hadden toen ook pastoor Hugo Verriest bezocht:
in hun gesprek zal Verriest ongetwijfeld zijn vereerde leermeester ter sprake gebracht
hebben.4
In enkele van Timmermans' vroege gedichten is invloed van Gezelle aanwijsbaar,5
maar daarin horen we vooreerst naklanken van Omer Karel De Laey, nadien ook van
Gezelle. En in zijn vroege proza dienden Streuveliaanse, Westvlaamse of als
Westvlaams bedoelde woorden en uitdrukkingen om het kunstgehalte wat kracht en
literaire kleur bij te zetten; maar die moeten niet noodzakelijk alle op Gezelle
teruggaan.
Het duidelijkst heeft Timmermans zijn vroege bewondering voor Gezelle uitgesproken
in een gedicht, dat hij als titel meegaf: Voor Guido Gezelle en dat in 1908 werd
opgenomen in Dietsche Warande en Belfort:
Zoals een Koning zijt gij langs het land gegaan,
gekroond met 't blauw der lucht, gemanteld met het groen
der bomen en beladen met het lied der vooglen,

2

3

4

5

Zie mijn bijdrage De ‘Bibliotheek’ van Felix Timmermans 1913/1914, in: Verslagen en
Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1996,
p. 227-242. De boeken berusten thans in de bibliotheek bij Gommaar Timmermans, die ik
graag dank voor z'n bereidwillige medewerking.
De atmosfeer in het strenge klooster joeg de twee vrienden de schrik op het lijf; Flor Van
Reeth vertelde daarover vele jaren later (1960): ‘We lazen wat in Guido Gezelle en Thomas
a Kempis om onze angst te vergeten!’ - J. DE CEULAER, Luisteren naar Flor Van Reeth, in:
JbFTG 2 (1974), p. 61.
Ook in 1911, na het verschijnen van Holdijn, is Timmermans op bezoek geweest bij Verriest;
in zijn Persoonlijke herinneringen aan Hugo Verriest, verschenen in De Amsterdammer van
18 november 1922 (en opgenomen in Jaarboek van het Felix Timmermans-Genootschap
(verder afgekort: JbFTG), 23 (1995), p. 221-224), schreef Timmermans over de ‘schat van
schone dingen’ in de ‘rijstpapkamer’ van de pastoor, waartoe behoorden de buste van Gezelle
en ‘het ontroerend dodenmasker’; bovendien vertelde Verriest hoe Gezelles gedicht O
blommen langs de watergracht ontstond.
Zie A. SPEECKAERT en L. VERCAMMEN, De dichter Felix Timmermans, en L. VERCAMMEN,
F. Timmermans, Drie gedichten, beide in JbFTG, resp. 6 (1978), p. 25-81 en 9 (1981), p.
24-29.
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- omwierookt van de geur der nooitgetelde bloemen.
Beglansd van zon en maneschijn en sterrenlicht,
die aureolen kringden rond uw peinzend hoofd.
- Bemind van al wat roert in kruid en lucht en water...
En in die weelde droegt ge uw koningstaf, uw ziele,
het beeld van God, de Schepper van uw rijk, zo vroom
en heerlijk dat ge een bloem in 's Heren handen wierdt! (p. 49)6

Daarmee bewees hij ook, Gezelle gelezen te hebben! Timmermans' visie op Gezelle
verrast helemaal niet: Gezelle gezien als een koninklijk natuurdichter, met een
zinspeling op z'n vroomheid en op Ego Flos. Het was de toen gangbare opvatting,
met toch een eigen accent in dat koninklijke, accent dat misschien wel te danken was
aan de indruk die Gezelles O 'k sta me zo geren te midden in 't veld op de lezer had
gemaakt met tweemaal ‘ik ben koning’ en ten slotte Gods eigen woorden:
brengt alles Mij weder en komt
bij Mij, als gescepterde koning.

Het duidelijkst is Gezelles invloed in de vroege gedichten van Timmermans
aanwijsbaar in Sneeuw, in 1909 met lichte wijzigingen gepubliceerd in Ons Leven.7
De eerste strofe luidt:
Blanker dan de wol van 't lam
dan den dons der zwanen;
blanker dan een leliebloem
dan de mellekzane,
wemelt vlok bij vlokke meê,
zonder tok of tik beneê,
heiligstil de witte sneeuw.

Dat het woord ‘sneeuw’ hier ook op z'n Westvlaams moet geklonken hebben, lijdt
geen twijfel! En misschien was in Timmermans' oren een versregel blijven naklinken
als ‘blank gelijk een lelie blank is’ (Kerkhofblommen), of ‘zonder tik of tinte daarin’
(Klgd. 3.28), al was ook de betekenis van het laatste volkomen anders. Volkomen
anders van betekenis is trouwens eveneens

6

7

De bron van de citaten uit de werken van Timmermans is steeds de editie van het Davidsfonds,
Leuven 1988-1994; in de tekst zelf wordt het werk vermeld, en na het citaat wordt tussen
ronde haakjes de bladzijde opgegeven; gedichten komen uit Adagio. Verzameld Dichtwerk,
Leuven 1993.
Zie A. SPEECKAERT en L. VERCAMMEN, a. art., p. 56-57.
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Gezelles Wolkensnee uit Rijmsnoer, dat Timmermans blijkbaar gekend heeft en op
zijn manier verwerkt: dat gedicht begint aldus:
Geen zwanendons, geen witte zaan,
op versgemolken melk ontstaan,
geen snee en blinkt, geen lammervel,
als wolkensnee, mij half zoo hel.

Zwanendons, lamswol, melkzaan, verraden hun gezamenlijke herkomst, en wellicht
eveneens de blanke leliebloem, ook al ziet Timmermans alles als echte sneeuw en
Gezelle als schapenwolkjes. Gezelle eindigde zijn gedicht met de verzuchting: lag
er nooit andere dan ‘zulke sneeuw in mijn levenslucht’, ‘daar 't dikwijls nu zo duister
zit!’ Timmermans' gedicht is evenzeer een uiting van ‘religieus smart- en
schuldgevoel’. Zo is er toch inhoudelijk ook een gelijkenis, bij Gezelle even
aangestipt, bij Timmermans uitgewerkt over twee strofen.
Over die ‘debuut- en leerjaren’ schreef z'n eerste biograaf: Timmermans, verstrikt
in de verwarring van z'n theosofische ideeën, wilde wel het geweld van het leven
voelen, ‘maar hij kón 't niet; zijn willen was nog onbestendig. 't Is dan ook begrijpelijk,
dat hij Gezelle, die herhaaldelijk herdacht werd in die jaren en wiens invloed in
enkele van zijn gedichten merkbaar wordt, niet ten volle waarderen kon; de liefde
van de zoetgevooisde vinder voor de natuur, de eenvoud en innigheid van gemoed,
dat onmiddellijk indrukken belichaamt in 't oorspronkelijkste beeld, bekoorde hem
wel, maar hij kon zelf niet voelen, hoe bij de meester alles van binnen uit 't gemoed
was opgeweld’.8
Toch was Gezelle, toen Timmermans met zijn Pallieter begon, voor hem helemaal
geen vreemde. Meer nog: van bij het eerste groeien van de Pallieter-figuur was
Gezelle aanwezig. En over de begijnhofpastoor vertelde hij: ‘Bij de pastoor heb ik
vagelijk op Gezelle gedacht, maar in Lier is er toch ook zo'n pastoorke geweest dat
heel smakelijk preken kon, gaarne gedichten las en zielvol de violoncel bespeelde’
(vgl. 125).9
Timmermans' (eerste) meesterwerk heeft een lange voorgeschiedenis. Zelf heeft hij
uitvoerig ‘Rond het ontstaan van Pallieter’ verteld. Al zijn die mededelingen achteraf
geschreven en al is daarbij zeer zeker ook ‘Wahrheit

8

9

RUTTEN TH., Felix Tmmermans, Groningen-Den Haag, 1928, p. 63. In noot verwijst Rutten
naar het gedicht, verschenen in DWB, met de aanvulling: ‘Gezelle-klanken horen we ook in
de stemmige natuurgedichten Zonnedood en Lente o.a.’
F. TIMMERMANS, hs. van de vroegste lezingen (1918) over het ontstaan van Pallieter, p. 15;
vgl. p. 125. TIMMERMANS, Uit mijn rommelkas, p. 125.
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und Dichtung’, het blijven kostbare getuigenissen voor een goed begrip van het werk.
Over dat ‘ontstaan van de Pallieter-figuur naar de geest’ vertelde Timmermans: ‘'t
Moest iemand worden die lijk een wandelende boom het leven zou opzuigen en
ingenieten. Iemand die 't geluk bemint en het vinden zal in de rijke eenvoud der
natuur, en onder nederige mensen, iemand die nog echt bidden kon vol resignatie,
die Gods gedaante zou zien, lijk Guido Gezelle zegt, in iedere bloemenstaal, en
vererend [voor] een madeliefje opzij zou gaan’ (p. 122-123). Die ‘bloemenstaal’ is
waarachtig ook een passend Gezelliaans woord!
De vroegste redactie van Pallieter begon met een 1e Dag, het verhaal van wat op
die volledige ‘eerste dag’ gebeurde en dat later over de eerste drie hoofdstukken
werd verdeeld. Reeds die allereerste versie eindigde met een zó heerlijke avond, dat
‘Pallieter zijn hart overliep. Het was alles te schoon om te zwijgen; [...] En hij kon
niet anders dan stil het gedicht van Gezelle te zeggen, omdat dit heel de ziel van den
avond weergaf:
't Pardoent en op de klokke slaat
Gods engel in een wolks gewaad
Ave Maria enz.’ (hs. p. 23)10

Het citeren van gedichten is een van de karakteristieken van Pallieter: volksrijmpjes
en volksliedjes, Middelnederlandse liederen, psalmen en bijbelteksten, ook teksten
van Ruusbroeck en van Gezelle, vooral van Gezelle. Er zijn ook zeer korte ontleningen
of zinspelingen of verre reminiscenties aan Gezelle, die niet allemaal in de definitieve
tekst bewaard bleven. Een typisch voorbeeld van het laatste komt voor in wat
aanvankelijk een overgangs-alinea van de ‘1ste dag’ naar de volgende was, een tekst
die later weggelaten werd. Pallieter was brood aan 't bakken en van het brood wordt
gezegd: het hete gulden gekorste ‘brood van terruwen dat berst en opengaat’(hs. p.
24). Het citaat staat zelfs tussen aanhalingstekens. Daarmee verwees Timmermans
naar een van de Kleengedichtjes (II, 5), met de aanhef:
Gelijk het brood van terruwen,
dat berst en opengaat.

Het is best mogelijk, dat het kleengedicht ook de inspiratiebron is geweest van wat
nog volgde: de zon over het land; Gezelles gedichtje eindigt immers met een
vergelijking:

10

Met hs. wordt verwezen naar A. KEERSMAEKERS, Het geluk van een schrijver. Felix
Timmermans en zijn Pallieter. II De Teksten. Antwerpen 2000.
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zo zit de hemel dikwijls
geborsten en gescheurd,
en door de peerse wolken
men 't vonkelend licht bespeurt.

Vermoedelijk meer en beter bekend dan het reeds geciteerde angelus-‘kleengedichtje’
op het einde van de eerste dag, is het toneel in het 19de hoofdstuk, dat van de
‘voordrachtavond’ door de pastoor; die draagt zomaar ineens drie-vier gedichten van
Gezelle voor. Het is echter een nogal ingewikkelde en wat lange geschiedenis eer
dat kapittel zijn definitieve vorm en inhoud had gekregen.
Reeds in kap. 13, Maneschijn, waarin Pallieter en Marieke de nacht in een hooiopper
doorbrengen, komt een vers van Gezelle, dat later in kap. 19 zal geciteerd worden,
te pas. Of in hetzelfde handschrift van de bewaarde versies de toevoeging - zoiets
als een gedachtensteuntje -: ‘mijn hart is lijk een bloem’, direct verwees naar Gezelles
Mijn hart is als een blomgewas (hs. p. 260) is natuurlijk niet met zekerheid te zeggen.
Verderop echter wordt de herinnering aan Gezelle overduidelijk, als Marieke inslaapt
en Pallieter onder de indruk komt van de heerlijke nacht: ‘En Pallieter voelde zich
in deze grote nacht zo vol en innig rijk alsof hijzelf de wereld was. Maar dan zag hij
de sterren boven zijn hoofd, en hij droeg ineens de eindeloze diepte van de
sterrenruimte in zijn hart, dat hij lispelde:
Allene uit aller ogen
zit ik in den hogen
hemel kijkend
en 'k voel mij lijk een kind
dat niemand baren zal.’ (hs. p. 261)

Dat Pallieter hier de eerste twee strofen van het gedicht dooreenhaalde, moet niet
noodzakelijk toe te schrijven zijn aan een zomaar uit het hoofd citeren. Zoals het er
staat, is het een ‘nieuwe strofe’, waarin de tegenstelling ‘hogen hemel’ tegenover de
gevoelsreactie van de ‘dichter’ duidelijk werd geformuleerd, zij het rijmloos.
In de volgende versie schreef Timmermans diezelfde tekst nog wel over, maar nadien
haalde hij gedicht en commentaar door. Z'n definitieve plaats kreeg het gedicht later,
in het reeds vermelde 19de kapittel, Een grijze, natte dag: Pallieter heeft een reus
van een beukenboom gekocht om te beletten dat ook die zou geveld worden; hij heeft
twee ‘venten’, die ‘een twintig afgeleefde paarden’ onbarmhartig en ruw voortdreven,
afgeranseld en zelf daarbij
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een blauw oog opgelopen. Als hij thuiskomt, verneemt hij dat Marieke in verwachting
is. Dat wordt huiselijk gevierd, met de vriend Fransoo en met de pastoor. Charlot is
er natuurlijk ook bij, want zij hoopt veel te kunnen lachen.
Pas in de vijfde versie van dat kapittel komt het bekende toneeltje voor: ‘En in zulk
ene stilte, als uit een fluwelen keel, droeg de pastoor een gedicht blijdschap van
Gezelle voor. Niemand had over Gezelle gesproken of over kunst en toch deed het
in deze ogenblik als iets dat erbij behoorde en traag en innig lijk een zielsgebed ging
het:
Ja daar zijn blijde dagen nog in 't leven
hoe weinig ook, daar zijnder nog voorwaar
en geren, geren zou ik alles geven
om een van die mijn God om enen maar.

En als 't uit was zei er niemand een woord’. (hs. p. 379)
Wie het gedicht erop naleest, zal merken dat het derde vers eigenlijk luidt: ‘en geren
zou ik alles, alles geven’. Timmermans herhaalde ‘geren’ i.p.v. ‘alles’; misschien
kan die ‘variant’ erop wijzen, dat Timmermans uit het hoofd citeerde, maar niet
minder mogelijk is uiteraard, dat hij spontaan een ander accent wilde leggen dan
Gezelle.
Dan voegde Timmermans er in de rand aan toe, van boven naar onder: ‘Na een lange
stilte herbegon hij ‘O Lied, O Lied, gij helpt de smart, enz.’ en op een volgend blad
verwees hij naar wat in het kapittel Maneschijn was verteld, zonder die tekst over te
nemen. Hij besloot dan met: ‘en na het vers, Allene uit aller ogen, zei hij snikkend
“Goddelijk”.
Van overal kwam een zucht, Fransoo stak zijn sigaar aan, en dit licht liet aan elkander
zien, dat elk tranen in de ogen droeg, behalve Charlot die op de stoofleuning
ingeslapen was.’ (hs. p. 379)
Daarmee was het hele tafereel er wel, tot en met de voor alle schoonheid ongevoelige
Charlot! Maar het werd breder uitgewerkt op de kopij die Timmermans aan Kloos
zond voor opname in De Nieuwe Gids. Daarin droeg de pastoor vier gedichten voor:
Allene, uit aller ogen, O Lied, o Lied, Blijdschap en 'k Hore tuitend' hoornen.
Van het eerste zegde hij nu drie (van de tien) strofen op, die trouwens een ‘geheel’
vormen: bij het zien van de sterren wordt de mens zich in zijn eenzaamheid bewust
van zijn kleinheid, de sterren die, geschapen door het Woord, ook hun taal spreken.
De natuur getuigt voor de kleine mens van

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde. Jaargang 2005

99
God, gedachte die de kern is van het gedicht en die ook Timmermans' overtuiging
was. Toen Pallieter van in een hoge populier mensen en wereld bekeek, kon hij alleen
maar zeggen: ‘Van hier gezien is de mens nog gin pijp toebak weerd!...’ (p. 36)
Twee van de gedichten schijnen Timmermans bijzonder dierbaar te zijn geweest: O
Lied, O Lied en Blijdschap. Later heeft hij volgens eigen inzicht en kunnen het thema
van O Lied, O Lied behandeld. Onder de gedichten voor Adagio bevond zich o.a.
ook een met de titel Aan de Muziek. Het werd in de bundel niet opgenomen,
hoogstwaarschijnlijk omdat raadsman Westerlinck vond dat ‘de derde strofe een te
duidelijke parafrase was van Gezelles hymne O Lied’.11 Inderdaad, die luidt:
G'ontvlamt de ziel en lest de smart
van 't op en neergaand mensenhart,
verlicht en doet weer hopen;
gij balsemt ons verzeerd gemoed,
bij U wordt alles rein en goed
zo dat de tranen lopen. (p. 133)

In zijn gedicht had Gezelle eveneens geschreven: ‘gij helpt de smert’, ‘gij kunt de
wonde in 't hert vermaken’, ‘gij kunt het honing maken’ en ‘het zwijgend nat leekt
langs mijn kaken’. Weliswaar zegt Timmermans het op zijn eigen wijze, maar de
verwantschap is overduidelijk, de ‘bron’ niet moeilijk aan te wijzen.
Het derde gedicht, Blijdschap, werd door de auteur gekarakterizeerd als ‘het
hoog-mystieke gedicht’. Het zal Timmermans getroffen hebben om de ‘blijdschap’,
de vreugde om de gevoelde aanwezigheid van God en de smart om de afwezigheid,
om de diepe vroomheid; ook omdat Gezelle hier nog eens tegenover de eigen kleinheid
Gods eindeloze grootheid beklemtoonde, en omdat de Natuur over die goddelijke
‘taal’ sprak. Die emotionele gedachten waren ook Timmermans bijzonder dierbaar.
Maar hier heeft de auteur geen enkel vers geciteerd, zelfs de aanhef niet meer,
voordien nochtans wél opgenomen; waarom, is nergens verklaard. Was het stuk te
lang? Timmermans heeft nochtans wel andere lange stukken opgenomen. En het was
zeker een van de ‘blijde dagen’ uit het leven van Pallieter!
De exuberante vriend Flor Van Reeth schreef dat dit gedicht een leidraad is geweest
van hun beider leven: ‘Steeds gefascineerd door het geweldige

11

A. WESTERLINCK, De innerlijke Timmermans. Antwerpen 1957, p. 50.
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sublieme wat Guido Gezelle door zijn groots-ziende ingeving als een vizioen heeft
nagelaten, is het wondergedicht Blijdschap voor Felix en mij gebleven de superbriljant
uit Gezelles fonkelende en lichtafgevende kunst! Door de hoogste bewondering
bezield, bleven wij daarbij stilstaan. Blijdschap was voor Felix en mij de geestelijke
boodschap, het zielemanna, het was de bekroning van alles, [....] het is meer dan
veertig jaren als maatstaf gebleven, de hoogste en meest verheven betrachting der
superlatieve zuiverste mystiek’.12 Het abondante van Van Reeths lofspraak maakt
misschien duidelijk, waarom Timmermans heel wat soberder dan z'n ‘bruur’ sprak
van ‘het hoog-mystieke dicht Blijdschap’. Het woord ‘mystiek’ wees voor beide
artiesten vooral op de hoog-emotionele vrome werking van de tekst; diepe religieuze
ervaringen waren nu eenmaal voldoende voor het gebruik van het toch meer dan
mysterieuze woord.
Het sluitstuk is dan het bekende 'k Hore tuitend' hoornen, ‘deze innigste belijding’
schreef Timmermans. Als afsluitend ‘avondgedicht’ paste het inderdaad voortreffelijk:
iedereen is ontroerd, behalve de ingeslapen Charlot, dat gelovig vleespaleis...
Of de schrijver uit het hoofd citeerde of niet doet weinig ter zake. De gedichten
moeten Timmermans meer dan andere hebben aangesproken, riepen wellicht het best
de gewenste sfeer op. Timmermans had overigens een eigen bloemlezing uit Gezelles
gedichten aangelegd.13
Als een ietwat komische noot klonk weleens het verwijt, dat in de eerste editie van
Pallieter aan O Lied! O Lied het derde vers ontbrak: ‘wanneer de rampen raken’.
Pas in de 16de druk, de ‘gezuiverde’ (1930) werd de vergetelheid hersteld, niet door
Timmermans, maar door zijn ‘revisor’, kan. Th. Van Tichelen, die had het vergeten
vers weer toegevoegd. Men kan de schrijver Felix Timmermans veel verwijten en
men heeft het ook gedaan, b.v. dat hij zoveel fouten schreef. Maar de teksten
corrigeren liet hij over aan de Nederlandse uitgever, wiens helpers ook heel veel
door de vingers zagen, want... Timmermans was nu eenmaal een ‘Flaming’ en de
fouten en aanverwanten waren een ‘waarmerk’ van zijn boeken, sierden ze! Die
foutenoverdaad zou duren tot en met De Harp van Sint-Franciscus (1932). Ter
verdediging van de auteur kan bovendien aangevoerd worden, dat het hier

12
13

F. VAN REETH, Schoonheid door blijdschap, in: Huldealbum Felix Timmermans 1947-1957,
S.l.n.d., p. 49.
Cf. G. DURNEZ, De blijdschap van Guido Gezelle en Felix Timmermans, in: Rijmtijd ledenblad van de Guido Gezellekring, 41, maart 2004, p. 9-15.
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om een zetters-vergetelheid ging: in de druk-kopij en in De Nieuwe Gids van mei
1914 kwam het vers wél voor. Wat trouwens ook nog ontbrak door
zetters-onoplettendheid was een hele bladzijde tekst tussen de pagina's 48-49, wat,
met verontschuldiging, in extremis werd goedgemaakt door een toegevoegde losse
pagina 48*!
Een leuke mogelijkheid is dan weer, dat het helemaal niet uitgesloten is dat de
schrijver bij dit tafereel gedacht kan hebben aan een reële poëzie-avond bij een van
de vrienden of op zijn eigen Begijnhof-kamer. Van die vrienden zijn getuigenissen
bewaard, herinneringen aan Timmermans' voordragen van Gezelle-gedichten. Renaat
Veremans vertelde daarover: ‘Een ander maal las hij mij voor uit Goethe, Schiller,
Kloos en vooral Gezelle. [...] Op de witgekalkte muren [van zijn werkkamer op de
grachtkant van het Begijnhof hingen] tekeningen en schilderijen van zijn hand,
Nethe-landschappen, het beloofde land, de drie koningen, enz. alsook een Gezelle-kop,
waarvan hij veel hield, en die de oorzaak was dat ons gesprek over Gezelle liep, en
dat hij, met zijn zachte, ietwat matte stem begon voor te lezen: Blijdschap, Hebt
compassie, Klaar bloed en wonden! Hoe schoon kon hij Gezelle voorlezen!
Eenvoudig, zonder stemverheffing, stil en traag, bijna dromend, innig’.14
Voorbeelden van inspirerende herinnering én verwantschap zijn o.a. nog de blijde
passages, waarin de zang van de vogels beschreven wordt. Bij Timmermans gaat het
om de nachtegaal en de ‘zotte’ merel.
In de ‘fijne morgend in de mei’, het allereerste kapittel, hoorde Pallieter al ‘het
perelende lied van een jonge nachtegaal’ en 's avonds, nà het angelusgedicht, luistert
Pallieter weer naar die ‘jonge nachtegaal’ die floot: ‘Pallieter beluisterde zijn gezang.
Het waren eerst lange, stille trekken, zo fijn als een naald; dan werden het klaardere,
brede klanken met een diepe, volle waterslag erin, en ineens brak het klimmend
gefluit in rollende broebelingskens uiteen. En de stilte van de nacht die tussen elke
herhaling leefde, was als een deel van het aandoenlijk fluiten dat altijd-aan maar
schoner en schoner wierd’ (p. 27).
Ook Gezelle had ‘die heldere zanger’ op een ‘blijden meidagmorgen’ gehoord en
hij dichtte:
Nu piept hij fijn, nu roept hij luid';
en 't zijpzapt hem ter kelen uit,
lijk waterbellen,
die van de daken rellen.

14

R. VEREMANS, De goede Fee, in: Huldealbum 1947-1957, p. 63.
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Natuurlijk hoort Pallieter later in die heerlijke lente en de koninklijke zomer de
nachtegaal nóg: hij hoort ‘nu en dan een gebroken perelsnoer van nachtegaalklanken’,
of:
‘De verre nachtegaal zoog voort op zijn klanken’, of hij en Marieke luisteren zwijgend
‘naar een nachtegaal, die alleen in de verholenheid van een bloeiende kersenboom
zijn gouden hart laat roeren’ (p. 96, 98, 202). Dat ‘gebroken perelsnoer’ roept
onvermijdelijk Gezelles ‘perelkransen, van 't snoer gevallen’ voor de geest. En ook
voor Timmermans zit de nachtegaal ‘verholen’, net zoals Gezelle dichtte van de
heldere zangere... dien
ik horen kan en zelden zien,
in 't loof geborgen.

Een andere zanger met een lied dat zowel Gezelle als Timmermans bekoord heeft,
is de merel. Timmermans schreef: ‘de merel in de hof stootte helderdiepe klanken
uit een gladde keel. 't Waren klankslagen van wellust, de deugd van 't lavend water
op zijn lijf. 't Scheen Pallieter dat de zotte vogel met een van de aangename
waterlekken in zijn bek aan 't zingen was, zo brobbelden, dansten en klotsten de klare
noten in het rond. Er waren klanken bij, waarop hij zoog en smakte, ze weer inhaalde,
en dan als een glad bolleken kristalhelder uitspeekte.’ En daarna: ‘de grote
regenlekken tokten langzaam op de blaren en de merel haalde het laatste steeksken
licht uit de lucht’ (p. 82).
In de eerste redactie begon dat tafereeltje wel met: ‘In de hof sloeg er een merel nu
en dan een regel blijde klanken uit’, wat Pallieter, zoals trouwens ook de ‘volksmond’,
deed zeggen dat er regen op komst was; die bijzonderheid bleef behouden in de
tweede versie. Maar in die eerste redactie hoorde Pallieter nog een andere vogel: ‘en
heel ver was er geluid van een nachtegaal, die als tegen zijn eigen helderdiepe klanken
van [z'n?] lied herhaalde. En 't scheen Pallieter dat de vogel met een van de aangename
waterlekken in zijn bek aan 't zingen was. Zo vol en klaar verbreidde zich de zang
door de nacht.’
In de tweede redactie is de nachtegaal verdwenen, en het (reeds geciteerde) lied van
de merel krijgt alle aandacht, met een luttele aanpassing van het nachtegaallied in
b.v. die ‘waterlekken’ (hs. 235, 237).15

15

Felix Timmermans, toch een authentieke ‘stadsmus’, kon blijkbaar de zang van de twee
fluiteniers best uit elkaar houden. De kinderen Timmermans vertelden me, dat in hun eigen
tuin de merels floten dat het een lieve lust was, en dat vader, om de nachtegaal te horen, een
straat verder moest gaan; hij ging er zelfs 's nachts voor naar de Begijnenvest.
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De volgende lente is de merel er weer en hij ‘spoot een handsvol zotte klanken uit
zijn keel, wachtte wat, als om iets beters te verzinnen, en begon dan lange slepende
tonen te fluiten, die van heel fijnhoog allengs daalden, tot een ernstige basfluit en
toen liet hij alles wat hij kost ineens losschieten, rap en overhoop, tot hij geen asem
meer kost halen. Hij zag dan nog eens rond, liet twee vergeten klanken vallen en
vloog weg. “Wa 'ne zot!” zei Pallieter’ (p. 181).
Ook voor Gezelle was de merel een ‘blijgezinde vogel’; men kan de ‘haal en
wederhaal’ van zijn ‘merelaan’ horen naklinken in Timmermans' teksten, en ook de
vlugge, leuke slotstrofe:
Almeteens, hij schettert,
tiert en tureluit;
‘Vier slaat’ hij dat 't spettert:
en... 't is uitgefluit!

Daarbij kàn Pallieters slot-bedenking aansluiten: ‘Wa' ne zot!’
Nog een toch opmerkelijke ‘gelijkenis’ met een Gezelle-vers komt in Pallieter naar
het einde toe voor, bij het ontluiken van de nieuwe lente. Met de kruisdagen wordt
het beter: ‘Niettemin werkten de bomen neerstig voort, alleen op eigen kracht. Zij
bloemden toch! en de ene na de andere boom hulde zich in bruidsgewaad, en de
bloemen openden hun lippen om al de weelde van hun reuk uit te spreken’(199).
Hier heeft Timmermans wellicht gedacht aan het feestelijke gedicht:
De kerzelaar zijn trouwgewaad
heeft aangedaan:
vandage moet hij, meidag is 't,
ter bruiloft gaan. enz.

In april 1911, de tijd toen hij z'n Pallieter begon, publiceerde Timmermans nog drie
gedichten, de eerste aanwijzingen van een doorbrekende nieuwe levensvisie. Juist
in die dagen werd langs de Nete een rij bomen geveld, en daarover schreef
Timmermans het gedicht Omgehakte bomen, dat door opbouw en versvorm én inhoud
‘onmiskenbaar verwant is met Gezelles Abelen-gedicht’: gelijke vierregelige strofen
en variërende herhaling van de beginstrofe aan het einde.16

16

L. Vercammen wees reeds op de ‘verwantschap’; zie JbFTG, 9 (1981) p. 26-28.
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Bomen, die daar schone stonden
op de hoge Nethedijk,
liggen afgeslaên, vol wonden
wit als zilver, in het slijk.
................
En nu liggen zij ten gronde
bij hun afgekapte spiên,
neêrgekrakt, ontschorst, vol wonden
dat het deerlijk is om zien.
Ach! wat zal 't mijn oog nu varen
nu 't die bomen, daar in 't slijk,
nooit of nooit meer aan zal staren
op de kale Nethedijk (p. 61).

Gezelle had voorgedicht:
Versgevelde abelenbomen
liggen langs de grachten heen;
die de oude zandweg zomen
hoofd en armen afgesneên.
................
't Deert mij zo! - De abelenbomen
liggen langs de grachten heen,
die de oude zandweg zomen,
hals en handen afgesneên!

Was Timmermans' gedicht een ‘reminiscentie’ van in het begin van de Pallieter-tijd,
zowat drie jaren later, maart/mei 1914, schreef hij in het 24ste kapittel een ander
‘boom-stuk’. Maar eerst herinnert hij zich z'n eigen gedicht; bij de tekst: ‘Pallieter
bleef staan zien naar de verre nethedijk, waar er lieden, klein lijk mieren in de verte,
een rote bomen neêrvelden’ verwees hij in het handschrift naar z'n eigen gepubliceerd
stuk (hs. p. 394)! En verder ziet Pallieter dan een ‘reuzige olmenkarkas, duizend
jaren oud, badend in grijs water’.
Dat is echter weer een tekst, die de auteur herhaaldelijk had bijgeschaafd en waarvan
de eerste versie, hoogstwaarschijnlijk reeds geschreven in 1911, luidde: de barre
winter was voorbij en: ‘De vorst, de regen en de wind hadden gegeseld, genepen en
gesard, z'hadden de bomen gemarteld en gescheurd’, maar het nieuwe leven dringt
weer overal door, overduidelijk
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ook in de bomen en ‘het zal zegevierend zijn heerlijke gang gaan in de bescherming
van het glorieuze licht van de eeuwige zon! En Pallieter smolt van goedheid en voelde
van het leven zijn hart zo zwellen, dat hij den ouden perenboom omarmde en zei:
Bruur boom! Bruur boom!’ (hs. p. 392-395)
Terloops verdient ook dat ‘glorieuze licht’ even de aandacht: uit de latere redacties
is het verdwenen; wellicht vond de auteur zelf dat het een te duidelijke variant was
van Het glorierijke licht, het boekje waarmee Streuvels in 1911 ‘de heerlijkste aller
zomers die ooit over de wereld praalde’, de zomer van dat jaar had gehuldigd.
De latere versies van de geciteerde tekst dateren hoogstwaarschijnlijk van drie jaren
later, toen hij het kapittel begon af te werken, begin 1914. Dan gaat het echter om
een ‘oude bomenlomp’, ‘een uit de grond uitgebroken zenuwknoop der aarde’, ‘een
ruïne’, maar een die zelfs dubbel leefde en waarvan Pallieter zegde: ‘Nog nooit hee
God zich a zo goe late zien!’ (p. 185) Na nog een drietal tussenstadia kwam de
definitieve tekst: ‘Het was een uit-den-grond-gebroken zenuwknoop der aarde. Hij
was in tweeën doorgekraakt, vol holtes en scheuren, groen lijk uitgeslagen koper,
beplakt met plaasters mos en knobbelen zwam, omkleed met klimop en vanboven
op een der uiteengespleten stukken was er uit een oude rus gers een paar madeliefkes
gegroeid, een nog in de knop en 't andere melkwit opengebroken, met de puntjes van
zijn kroontje rood, als in wijn gesopt.
En Pallieter, aangedaan door al dit wild, barbaars en overtollig leven, dat zo rijk
bijeengekoekt zat in die levensvolle bomenlomp, sloeg er zijn armen rond en zei
vervoerd: “Bruur Boom! Bruur Boom!”’(p. 185)
Terecht verwezen Speekaert en Vercammen hiervoor naar Gezelles gedicht Van den
ouden boom; ook dat is, ondanks z'n ellendig uitzicht, ‘geen wangedrocht’:
't is schorse, die 'k ontwaar;
die, dikke en diepgegroefd,
geborsten en gescheurd,
van uit den ouden grond
heure oude bonken beurt;
't zijn spanders overal,
't zijn spillen, die 'k aanschouw,
en loof, dat kroont alom
een steenoud boomgebouw.
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De Winter, het Water, de Bliksem, de Tijd hebben erop hun ‘boos gebijt’ botgevierd,
maar nog staat hij daar, ‘moegeleefd’ en niet meer in staat ‘de wonden te duiken, die
men hem geslagen heeft.’
Ook Gezelle is één en al bewondering, wrange bewondering om de ongenadige
aftakeling, en zoals Pallieter zijn boom kuste, zo eindigt Gezelle met een emotionele
groet en wens:
- Ik groete u! God beware
u, Vlaamsen ouden ‘tjok’,
nog honderd, duizend jaar!’17

In een tweetal gedichten uit Tijdkrans (1893) heeft Gezelle de winter: de vijand
genoemd: ‘des Winters koninkrijk’, ‘des vijands benden’ worden door de
‘geluwgroene legerscharen’, de ‘vastgevoette blâren’ na amper ‘twee lentezonnen
geveld’. Pallieter voelt hetzelfde; in de kruisdagen bidt hij mee: ‘want de vijand heeft
mijn ziel vervolgd [...] 't Was de smeking van de vruchten en het zaad en de bomen
na de lange winter, de vijand’ (p. 200). Bij het schuchtere begin van de nieuwe lente
herleeft de natuur: ‘De goede, geurige velden lagen thans ontdaan van 's winters
barrigheden’(p. 194); de formulering klinkt beslist Gezelliaans.18
Zo komen in Pallieter nog verschillende ‘reminiscenties’ of Gezelliaanse momenten
voor: woorden of passages over de ontroerende heerlijkheid van de stilte, over
bloemenkleuren en bloemengeuren, over bomen, ‘de handen van de aarde’, over
bomenlover, groenende en vallende bladeren, over vogels en vogelgezang of hun
vlucht, over het gouden koren, over de witte sneeuw, over de weelde van gezegende
avonden en besterde nachten, over de maan en haar licht en gedaanten, over de
weldoende zon en het altijd wisselende wolkenspel, over de weldaad van het water,
de gang van de seizoenen, de gouden rijkdom van de oogst, de vreugde van Pasen,
de smeking van de Kruisdagen, de lieflijke innigheid van Kerstmis, enz. enz.
Aldus duiken ook in Timmermans' andere werken woorden, formuleringen, gedachten
op die soms duidelijk naar Gezelle verwijzen, soms aan Gezelle doen denken. Reeds
in het verhaal De ivoren fluit uit Begijnhofsproken tovert

17
18

A. SPEECKAERT en L. VERCAMMEN, De dichter Felix Timmermans, in JbFTG 6 (1978), p.
78; G. GEZELLE, Volledig dichtwerk, p. 911-912.
Zie Gezelles gedicht Geluwgroene legerscharen, en Daar staat hij, 't edel hoofd omhoog,
waarin ‘de populier’ de winter, ‘de vijand’ zal weerstaan. - In Ze slapen nog gebruikte Gezelle
het adjectief: barrig.
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een oude monnik wondere muziek uit zijn ‘ivoren fluit’: ‘er rees een fontein van
nooit-gedroomde muziek naar de hemel, zuiver als het helle klinken van kristallen
peerlen op een gouden schaal’ (47); die ‘kristallen peerlen’ klinken vaak in het
nachtegaallied.
De ‘pastoor uit de bloeiende wijngaard’ zegt op zijn manier wat Gezelle in enkele
van zijn gedichten had uitgesproken. Bij het zien van ‘brons-rode vlieren [die] rieken
zo goed als nardus uit de bijbel’ verzucht hij: ‘Hoe onschuldig staan ze daar te kleuren
en te geuren. De bloemen behoren helemaal aan God, nog altijd lijk in de gouden
tijd van 't Paradijs. [...] Och zo een bloem te zijn, zonder strijd en mankementen,
gelukkig zijn bloemengeluk uit te geuren!’ (p.48) Onwillekeurig denk je daarbij toch
aan Gezelles bloemgedichten: Schuldeloos blommeken lief, Och, ware ik als dat
blomken is, Waarom en kunnen wij niet [...] lijk blommekens zijn of aan O wilde en
onvervalste pracht...
Elders zegt de pastoor: ‘Voor mij is heel de natuur een kleed, waarmee God zich
omgordt, en de versierselen van dit kleed: de bomen, de sterren, de waters, de
landschappen en de vruchten, de lente, de vogelen en de wolken; 't spreekt mij
allemaal onwillekeurig van Zijn glorie, Zijn leven en Zijn lijden’ (p. 34). Gezelle
dichtte: Als de ziele luistert / spreekt het al een taal dat leeft, en er volgt een hele
opsomming, net als bij de pastoor.
Op een van zijn wandelingen ziet de pastoor het landschap, ‘verguld van koren!’ En
dan ‘murmelt’ hij: ‘Wonder mysterie. Druiven en koren kiest God om Zijn bloed en
vlees van te maken... O koren wat zijt gij gelukkig dat God u de genade geeft om
Zijn heilig lichaam te kunnen laten worden. Vol waarde stijgt gij alzo boven de
andere vruchten der aarde. Elke korrel wacht en ziet uit naar de voltrekking van dit
groot mysterie. Een huivering van verlangen ritselt rond elke korenstaal. O gelukzalig
koren’ enz. (p. 102). Hierbij moet Timmermans gedacht hebben aan een van de
Kleengedichtjes:
Wie kander koren zien
en niet gedinken
hoe edel spijze' et is,
en niet gedinken!
Wie kander wijn gezien
en niet gedinken
hoe edel drank het is,
en niet gedinken!
Wie kander Christen zijn,
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en niet gedinken
hoe Christi vlees en bloed hij nut
en niet gedinken! (Klg. 2.24)

Het levensoffer van Leontientje brengt haar geliefde, Isidoor, tot het geloof en ‘De
hemelen druppelen in de oude man [haar heeroom, de pastoor] zijn hart.’ Nu begrijpt
hij dat Leontientje daarvoor moest sterven. ‘Elke mens is een druif van de goddelijke
Wijngaerde, waarvan God de wijngaardenier is.’ Leontientje is ‘de nieuwe druif...
voor de goddelijke beker!’ En met - op het eerste gezicht - een eresaluut aan Gezelle
besluit de pastoor ‘vervoerd, vaderlijk blijk’ met ‘O ware Wyngaerdt Jesu-Christi’
(p. 139-140), een - zou je denken - overduidelijke variant van het versje waarmee
Gezelle de tweede reeks van zijn Kleengedichtjes had ingeleid. Hierbij zijn een paar
aantekeningen niet overbodig, zowel in verband met het citaat als met het
kleengedichtje, dat luidt:
Ware wijngaard, JESU-CHRISTE,
die voor mij hebt, voluisti
stervend hangen, pependisti,
aan het kruis, ridebant isti:
mihi quoque spem dedisti!

De variant van de pastoor wordt, door het weglaten van de komma en de vervanging
van een vocatief- door een genitiefvorm van de naam, een loutere uitroep van
bewondering, terwijl het versje bij Gezelle de inzet van een ‘kleengebedje’ is. Dat
die aanspreking een genitief werd, paste in de gedachtengang van de pastoor, voor
wie God de wijngaardenier is en ‘elke mens een druif van de goddelijke Wijngaerdt.’
Volgens Timmermans' eigen getuigenis echter waren beeld en formulering ook te
danken aan een bezoek, dat hij op aanwijzen van een vriend gebracht had aan de
parochiekerk van Aarschot; daar had hij het befaamde schilderij ‘De ware wijngaard
Christi’ gezien en, zo voegde hij eraan toe: ‘Met veel plezier heb ik het beschreven
in mijn boek’.19
De auteur heeft evenwel de pastoor in dat eerste vers bar-slecht Latijn in de mond
gelegd, en dat is die blijven spreken in al de edities zolang Timmermans heeft geleefd:
i.p.v. het correcte Jesu-Christi laat de auteur hem zeggen: ‘Jezu-Christu’. De
toevoeging van die ‘Jezu’ kan echter een voldoende

19

F. TIMMERMANS, De ware wijngaerd Christi, in: JbFTG, 27 (1949), p. 85.
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aanwijzing zijn voor de interpretatie, dat Timmermans wel degelijk aan Gezelles
kleengedichtje heeft gedacht.
Timmermans was trouwens een ijverig lezer van de kleengedichtjes. Wat in dit toch
zo speels-vroom gedichtje moet treffen, is die vermenging van Nederlands en Latijn
en de klankenrijkdom van die Latijnse rijmen. Misschien is het gedichtje voor
Timmermans een voorbeeld geweest van een speels rijmwoordenspel, zoals hijzelf
ook vaak speelde met de klanken, niet alleen in zijn eigen gedichten, maar ook soms
in zijn proza. In zijn Brueghel beschrijft hij een dorpskermis aldus: ‘Daar was 't van
“Willen w'eens waggelen met de pop!” en hieven zij de beentjes op. Op het kruis
van de windmolen, die nu niet moest draaien, was een wip gezet met kleurige gaaien,
en onophoudend gingen pijltjes omhoog uit de boog; en wat plezier en vers gedrink
van bier, als er een gaaike van zijn pinneke vloog!’ (1ste dr., p. 57, in latere edities
weggelaten). Of zomaar een gek rijmpje schots en scheef op een blaadje
neergekrabbeld als: ‘Mijn God mijn God waarom / zijn de bananen krom / als 't
rechte stokken zouden zijn / dan zouden het geen bananen zijn / Daarom! // zo ijdel
en zo dom / als 't allemaal englen zouden zijn / dan zouden er geen mensen zijn /
Daarom’ / enz. Of: ‘De toren / laat zich horen / men ziet hem niet’. Daarmee is niet
beweerd, dat een auteur voor zulke grappige ‘uitschuivers’ een voorbeeld nodig
heeft...20
Soms verwijst Timmermans zelf naar Gezelle, zoals b.v. in Naar waar de appelsienen
groeien, een reisverslag waarin men de zinspeling/het citaat van Gezelle wellicht
niet zou verwachten: het gezelschap woont de mis van vriend-priester Pronti bij,
plotseling begint ‘een nederig orgeltje’ te spelen ‘en in die gieterende weelde, die
horen van overvloed van geloof, gaan wij te communie, terwijl het orgeltje hemels
doorneuriet. En het is om met Gezelle te zeggen: ‘Gij kunt het nat, dat leekt nu langs
mijn kaken, gij kunt het honing maken’ (p. 80-81). Zelfs op reis dacht Timmermans
waarachtig af en toe aan z'n vereerde Gezelle en aan diens bewonderde gedicht ‘O
Lied’.
Een andere keer staat het gewoon in de tekst, zoals in Minneke Poes: ‘De morgen
geraakt niet aan zijn licht. Hij zoekt en tast in de witte nevels naar

20

Misschien is het niet overbodig, hier te verwijzen naar het oordeel van POL DE MONT over
Gezelles Kleengedichtjes, en bepaaldelijk over het hier vermelde stukje: ‘Tot G. Gezelles
dichterroem zullen [ze] onder geen enkel opzicht bijgedragen hebben. [...] Van bullen als
het volgende krielt het overigens allerliefst gedrukt werkje’ en dat ‘volgende’ is ‘Ware
wijngaard’ enz. met als slotverzuchting: ‘Brr! Après cela, on tire l'échelle!’. Zie Gedichten,
Gezangen en Gebeden en Kleengedichtjes, 2de dl., in de Jubileumuitgave van Gezelles
werken, 1930, p. 198.
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zon en waterspiegels. Ach! wist hij eens hoe schoon hij is!’ (p. 73). Daarmee schreef
Timmermans een variant op een vers uit Gezelles zo befaamde De navond komt zo
stil, waarin de nachtegaal z'n ‘avondbeên’ laat weerklinken: ‘Hij zingt! Ach, wist hij
zelf hoe schoon / hij zingt’.
Ook lezend in De Harp van Sint-Franciscus denk je soms een herinnering aan Gezelle
te horen. Franciscus trekt zich terug in de eenzaamheid: ‘die eenzaamheid, dat was
waarlijk een heerlijk dingen. Zo alleen in die stilte, nooit van geen mens gestoord’
(p.72). Maar er is ook ‘dat bidden in die eikenbossen, nooit van (n)iemand gestoord’
(p. 91). De laatste zinsnede van beide citaten kan verwijzen naar ‘alleen en van geen
mens gestoord’ uit O! 't ruisen van het ranke riet; of, wellicht nog dwingender: als
de broeders eropuit trekken om zelf ook te gaan preken, heet het: ‘Het nestje is
uitgebroken, de vogeltjes verspreid naar verre onbekende landen’; dat ‘uitgebroken’
nestje roept toch Gezelles Mezennestje op, met het beginvers: ‘Een mezennestje is
uitgebroken’. Franciscus preekt en zingt en voelt ‘ineens zo goed de schoonheid van
het leven. De wolken, het gras, de beesten, de mensen, de aarde, de zon, de sterren,
't is alles gevloeid uit de vingeren van God. Alles is doorgoten van Zijn geest’ (p.144).
Bij die opsomming dringt zich weer de herinnering op aan de vele ‘wegelen van
Gods heilige voet’ van het kleengedicht Als de ziele luistert.
Wanneer Timmermans in zijn Pieter Bruegel vertelt dat Pieters moeder stervende
is, zegt Jo Schrabul: ‘Kom rap! uw moeder is haar pak aan 't maken! Ze gaan de
gewijde kaars aansteken!’ (p. 22) In zijn Het kindeke van de dood laat Gezelle ‘een
andere vrouw zeggen: ‘Het Crucifix! want hij maakt zijnen pak... / hij gaat sterven!’
Maar misschien kende Timmermans de uitdrukking ‘zijn pak maken’ met de betekenis
van ‘sterven’ van huize uit; die werd in het Idioticon van het Antwerpsch dialect
door Cornelissen en Vervliet opgenomen (p. 1955). Toch verdient Gezelle de
voorrang, want Timmermans was ook vertrouwd met o.a. Kerkhofblommen. En bij
een wandeling met het nog kleine Marieke, met wie Bruegel later zal trouwen, komen
ze op de vismarkt en Pieter zegt: ‘Zie eens, hoe schoon, Marieke, die visselkes!’ (p.
129). Dat verkleinwoord, onbekend in het eigen dialect, zal Timmermans onthouden
hebben uit zijn lectuur van het overbekende Het Schrijverke, waarin de dichter vraagt:
‘Zijn 't visselkes daar ge van schrijven moet?’
De gedichten van Adagio hebben een eigen klank, door de eenvoud van de woordkeus,
de vrome geladenheid en de klankrijke ritmiek van zovele
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gedichten. De belangrijkste - en ongetwijfeld niet zomaar toevallige - overeenkomst
met werk van Gezelle is... het aantal: 33, een getal dat bij Gezelle expliciet een
religieuze betekenis had gekregen. Dat ook Timmermans uiteindelijk zijn keuze
beperkte tot hetzelfde aantal, kan dezelfde diepere betekenis hebben. Ook bij althans
één van de opgenomen gedichtjes is de verwantschap met Gezelle duidelijk. Gezelle
had geschreven:
o Mocht ik
o mocht ik
voor 't heilig Tabernakel staan,
o mocht ik
o mocht ik
daar brandend als een keerse staan,
o mocht ik
o mocht ik
ontsteken daar en uitgegaan,
o mocht ik
o mocht ik
naar Hem en in den Hemel gaan! (Klgd. 1, 32)

Van hetzelfde vergankelijkheidsbesef en van hetzelfde hemel-verlangen getuigde
Timmermans op zijn manier, ànders en toch eigen door z'n beknoptheid en z'n
verwijzing naar het door hem zo vaak vermelde Land van Belofte:
O mocht mijn ziele hoog en zuiver branden
zoals de maan thans neerblikt op het dal,
wanneer ik uit de nauwe wanden
des levens, naar de landen
van Uw Belofte stijgen zal. (p. 173)

***
De gegeven voorbeelden kunnen ongetwijfeld vermeerderd worden. Bij de lectuur
zal of kan de lezer(es) af en toe denken aan Gezelle, maar het is Timmermans.
Aanvankelijk vermeldde hij wel eens de bron van zijn citaat, maar dat werd en was
overbodig: Timmermans had Gezelle blijkbaar nodig in momenten van betrokkenheid,
overweging, ontroering, waarin de emotie verinnigd werd door een poëtische zegging.
Dat Blijdschap voor hem tevens een levensprogramma bevatte, gaat dieper dan
zomaar een dichterlijke waardering. Maar uit de citaten en reminiscenties blijkt,
hoezeer Timmermans
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vertrouwd was met en leefde van Gezelles poëzie, dat hij daarin niet alleen de
poëtische natuurevocatie bewonderde, maar er tevens levensvreugde en levenswijsheid
in vond. Zielsverwantschap blijkt duidelijk: de fundamentele weemoed die zowel
Gezelle als Timmermans kenmerkt, de doorvoelde vroomheid, de romantische
natuurliefde. Daarbij komt voor beiden de poëtische taalvaardigheid: net als Gezelle
was ook Timmermans een ‘vinder’, een genieter van woorden en beelden verbonden
met en geworteld in de levende, krachtige en beeldende volkstaal. Timmermans was
waarachtig geen Gezelle-epigoon; wel verwerkte hij ook af en toe Gezelliaans goed,
omdat het paste in zijn werk; tevens was het een hulde aan een auteur die hij als een
groot dichter beschouwde. Naar eigen getuigenis las hij graag gedichten, want
‘gedichten lezen is het aanwerven van geluk. - Die ons die aandoening kunnen geven,
zijn dichters’.21 En Gezelle is de door Timmermans meest geciteerde dichter.

21

J. DE CEULAER, o.p., p. 108: citaat uit een hulde-artikel van Timmermans voor Kloos.
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De zoekmachine Google en de zelfstandige naamwoorden met een
dubbel de-/het-genus
Siegfried Theissen, lid van de Academie
Het is algemeen bekend dat het Nederlands een erg instabiele/onstabiele taal is met
een groot aantal dubbele of zelfs driedubbele meervouden, dubbele genera (en daarmee
bedoel ik niet masculinum en femininum - want dan spreek je al vlug over ongeveer
20% van de zelfstandige naamwoorden - maar de circa 500 het-/de-woorden zonder
betekenisverschil), dubbele suffigeringsmogelijkheid, b.v. -ering/-atie enz., enz.
Als anderstalige en als docent Nederlands aan anderstaligen ben ik altijd gefascineerd
geweest door al deze dubbele mogelijkheden van de meervoudsvorming, de
genustoekenning of de suffigering - en dan laat ik de zinsbouw, b.v. de volgorde in
de werkwoordelijke eindgroep nog buiten beschouwing - die ik in het Duits, het
Frans of het Engels niet ken.
Nu heb ik enkele van deze doubletten al eens onderzocht a.h.v. omvangrijke
krantencorpora, voor het Zuiden meer dan 10 jaargangen van het weekblad Knack
(1991-2003) en voor het Noorden 2 jaargangen van NRC-Handelsblad (1993-1994):
samen ging het hier om een 80-miljoen woorden corpus.
Deze onderzoeken hebben heel wat interessante gegevens opgeleverd met betrekking
tot de statistische verhouding tussen de twee vormen van een doublet (b.v. het/de
schilderij) of een eventueel verschil tussen het Noorden en het Zuiden (b.v. het/de
affiche), maar er waren wel een aantal beperkingen in de interpretatie van het materiaal
(en ik heb daar ook telkens op gewezen): ten eerste bestond het corpus slechts uit
één Vlaams weekblad en uit één Nederlandse krant, die ik dan maar noodgedwongen
representatief achtte voor het Noorden en het Zuiden; ten tweede was het corpus,
hoewel het, zoals gezegd, circa 80 miljoen woorden omvatte, voor een aantal niet
zo vaak voorkomende doubletten niet omvangrijk genoeg, en ten derde, en dat was
het voornaamste bezwaar, ging het hier om verzorgde krantentaal. Je kon er dus geen
conclusies aan verbinden over het gebruik van deze doubletten in informele taal of
in spreektaal.
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En toen kwam Google. De zoekmachine Google stelt je in staat een miljardencorpus
te doorploegen. Niet voor niets vertegenwoordigt Google een getal van 1 gevolgd
door 100 nullen. Om een idee te geven van de elke dag groeiende omvang van het
Google-corpus: voor het dubbele meervoud artikels/artikelen heb ik in het
NRC-corpus (dat omvangrijker is dan het Knackcorpus) circa 1.500 voorbeelden
gevonden en op Google 1.550.000. Maar er is nog een ander voordeel: Google bevat
niet alleen krantentaal, maar alle soorten taal, van zeer informele taal en spreektaal
tot zeer plechtige bijbelse taal. Dit lijkt me dus het ideale corpus om aan statistisch
taalonderzoek te doen.
Helaas zijn er een paar beperkingen en tekortkomingen:
1) Je kan wel afzonderlijk het Noorden en het Zuiden van het Nederlandse
taalgebied onderzoeken door in het domeinvenster.nl of.be in te tikken, maar
al vlug constateer je dat er overlappingen zijn, omdat Belgische commerciële
sites ook in Nederland adverteren en vice-versa. Dit heeft als gevolg dat de
percentages voor het Noorden en het Zuiden niet absoluut betrouwbaar zijn.
2) Ook al heb je slechts voor sites in het Nederlands gekozen, je vindt ook
voorbeelden in het Engels, het Frans of het Duits, ofwel omdat het citaten zijn,
ofwel omdat een buitenlands bedrijf ook op Nederlandse sites in een van die
talen adverteert: als je wil weten of je op Google meer het concours of de
concours tegenkomt, vind je tientallen voorbeelden in het Frans, natuurlijk niet
van het concours maar b.v. van ‘une bête de concours’. Ook van de manoeuvre
tref je honderden Franse voorbeelden aan.
3) Onderzoek je de frequentie van illustrators en illustratoren, dan vind je opeens
heel wat voorbeelden van de Engelse vorm illustrators.
4) Google maakt geen onderscheid tussen grote en kleine beginletters, zodat naast
de gezochte soortnaam ook eigennamen (familienamen en namen van firma's)
verschijnen, denk b.v. aan Colbert. Van het meervoud lectors had ik niet veel
vindplaatsen verwacht; er waren er echter toch enkele, maar toen ik de
voorbeelden las, zag ik dat er sprake was van de ‘Hannibal Lectors van onze
tijd’. Soms kun je b.v. bij het onderzoek naar het de-/het-genus de soortnaam
van de eigennaam scheiden door het zelfstandig naamwoord niet door het
lidwoord vooraf te laten gaan, maar door de aanwijzende voornaamwoorden
deze/die, dit/dat: daarmee schakel je b.v. alle voorbeelden met de gamma als
eigennaam uit. Bij transfer, dat in heel wat eigennamen (b.v. de Transfer en
Liaison groep) voorkwam, kun je niet de 21.000 voorbeelden lezen, maar je
kunt de niet
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gewenste voorbeelden uitschakelen door de/het transfer van en naar te
onderzoeken en dan hou je in totaal nog meer dan 10.000 voorbeelden over,
wat meer dan voldoende is om iets relevants te kunnen zeggen over de
verhouding tussen het transfer en de transfer.
5) Google houdt geen rekening met leestekens of diacritische tekens, ook niet met
de apostrof, zodat bij het opzoeken van het of de memo, het of de menu ook de
meervoudsvormen de memo's en de menu's verschijnen. Die moet je er dan
maar handmatig uitsorteren. Er zit dus soms niets anders op dan honderden
voorbeelden te lezen. Als het er tienduizenden zijn, is dit natuurlijk niet meer
te doen: dan moet je steekproeven nemen.
6) Het voornaamste bezwaar is echter van een heel andere orde: bij elke
onderzoeksopdracht vermeldt Google het totale aantal gevonden vindplaatsen
en het aantal originele vindplaatsen, b.v. NL 25.500 aardappels naast 55.300
aardappelen, maar na de eerste 755 meervouden op -s en de eerste 816 op -en
vermeldt Google dat de andere voorbeelden niet gegeven worden omdat ze sterk
lijken op de al vermelde gevallen, m.a.w. alle andere voorbeelden zouden citaten
of herhalingen zijn van de originele voorbeelden. Het lag dus voor de hand
alleen rekening te houden met de oorspronkelijke vindplaatsen, want dat had
ik ook in de krantencorpora gedaan: als er in een artikel voor het meervoud
leraars gekozen wordt en er zijn tien voorbeelden van, dan tel je dit normaliter
maar één keer, tenzij een journalist, wat ook al eens gebeurt, de beide vormen
van een doublet in hetzelfde artikel door elkaar gebruikt.

Maar dan heb ik iets eigenaardigs ontdekt: de verhouding van de originele
vindplaatsen tot het totale aantal vindplaatsen is relevant, als er minder dan duizend
originele vindplaatsen zijn, maar daarna niet meer, m.a.w. als Google.nl vermeldt
dat er in totaal - ik noem dit het bruto aantal - 157 vindplaatsen van administrateurs
en 5 van administrateuren zijn en dat het netto aantal resp. 112 en 5 is, dan kun je
daarop vertrouwen. Maar - om nog eens het voorbeeld van die
aardappels/aardappelen te nemen - als Google beweert dat er van de 25.500
aardappels slechts 755 oorspronkelijke voorbeelden zijn en van de 55.300
aardappelen slechts 816, dan klopt er iets niet. De bruto-verhouding is 2/3 tegen 1/3
en de netto-verhouding is ongeveer fifty-fifty. Het is dus zo dat Google nooit meer
dan acht- à negenhonderd netto vindplaatsen vermeldt, m.a.w. als de bruto-getallen
in de duizenden gaan, kun je op de verhouding van de netto-getallen niet meer
vertrouwen.
Je moet dus noodgedwongen rekening houden met de bruto-aantallen, wat voor de
meeste doubletten geen probleem is, maar voor enkele gevallen wel. De
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voornaamste reden dat je niet alle doubletten met Google kunt onderzoeken, is dat
er soms teveel ruis is: gelijkluidende woorden uit andere talen, vooral Engels en
Frans (voor het/de parfum b.v. eau de parfum), of eigennamen die je er niet altijd
uit kunt filteren, zelfstandige naamwoorden die ook als adjectief voorkomen (als je
de vereiste naast het vereiste opzoekt, vind je duizenden voorbeelden van de vereiste
(als adj.) + substantief). Je zoekt naar het meervoud bons naast bonnen en je wordt
getrakteerd op honderden voorbeelden van de bons krijgen. Ook samenstellingen
met als eerste deel het gezochte substantief kunnen voor problemen zorgen: b.v. in
de risico-inventarisatie, waar Google de risico vet drukt, slaat het lidwoord uiteraard
niet op risico maar op inventarisatie. Soms is er (vooral op Nederlandse sites) foute
spelling in het spel, doordat b.v. het streepje verkeerd gebruikt wordt: zo vind je de
ozon-laag i.p.v. ozonlaag en wordt dit voorbeeld, als je niet oppast, meegeteld in het
aantal de-gevallen.
Maar ondanks als deze beperkingen is Google een fantastisch instrument voor
taalonderzoek waar volgens mij de woordenboekmakers in de toekomst niet meer
naast zullen kunnen kijken.
Nu heb ik a.h.v. het Google-corpus de dubbele meervouden, de dubbele suffigering
-ering/-atie en het dubbel de-/het-genus onderzocht. In het bestek van deze lezing
moet ik me beperken tot de genusproblematiek.
Het is bekend dat er naast de 75% de-substantieven en de circa 25% het-substantieven,
ongeveer 500 zelfstandige naamwoorden zijn die volgens de woordenboeken, zonder
betekenisverschil, met het of met de gebruikt kunnen worden. Dit betekent natuurlijk
niet dat de het- en de-vormen altijd even vaak voorkomen of dat ze in Nederland en
België op dezelfde manier gebruikt worden. Over het genus van heel wat van die
500 gevallen zijn de woordenboeken het niet eens, wat trouwens niet verwonderlijk
is, want wie doublet zegt, zegt instabiliteit, zegt evolutie en dat houdt dus ook een
verschillende appreciatie van die evolutie in. Voor een historische benadering van
dit al oude verschijnsel verwijs ik naar ‘Genus en geslacht in de Gouden Eeuw’ van
collega G. Geerts.
Enkele voorbeelden van de huidige toestand in de voornaamste standaardwerken:
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GVD
het

HVD
beide

KRA
beide

WDL
beide

ANS
beide
(voorkeur
het)

de/het
beide
automatiek

beide

de

de

beide
de
(voorkeur
de)

de/het
creatuur

beide

beide

het

het

beide
voorkeur
(voorkeur het
het)

de/het
deksel

het, ook
wel de

beide

beide

beide

beide
voorkeur
(voorkeur het
het)

de/het
gordijn

beide

het

beide

het

beide
duidelijke
(voorkeur voorkeur
het)
het

de

de

de

beide
voorkeur
(voorkeur het
de)

de/het kilo het, soms beide
de

het

beide

beide
de
(voorkeur
de)

de/het
kraam

beide

beide

beide

beide
de
(voorkeur
de)

de/het
het
leeghoofd

beide

beide

beide

beide
de = het
(voorkeur
het)

de/het
libido

de, soms
ook het

de

de

het

/

de/het
menu

het, gew.
de

beide

beide

beide

beide
het
(voorkeur
het)

de/het
oriënt

de

beide

de

beide

beide
?
(voorkeur
de)

de

beide

beide

beide
?
(voorkeur
de)

de/het
aperitief

de/het
de
heethoofd

de, gew.
het

de/het
de, gew.
roodvonk het

Google.nl
duidelijke
voorkeur
het

de = het
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status

de

de

de

beide
?
(voorkeur
de)

de/het
het
tabernakel

beide

beide

beide

beide
voorkeur
(voorkeur de
het)

de/het
de
warhoofd

beide

beide

beide

beide
het
(voorkeur
het)

de/het
zadel

het

beide

beide

beide
het
(voorkeur
het)

beide

beide

beide

beide
de
(voorkeur
de)

de

het, niet
alg. de

de/het
de
zeggenschap
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Van de bovenvermelde circa 500 de-/het-substantieven staan er ongeveer een derde
in de ANS: op blz. 159 vermeldt de ANS voor 75 ervan een voorkeur voor de, voor
90 andere een voorkeur voor het en van 11 zelfstandige naamwoorden is het genus
onduidelijk
Nu heb ik er al eens eerder op gewezen (zie de bibliografie) dat de voorkeur van de
ANS in een aantal gevallen niet overeenstemt met de voorkeur die het onderzoek
van verschillende krantencorpora had opgeleverd. Bovendien rept de ANS niet over
belangrijke verschillen tussen Noord en Zuid.
Dankzij Google heb ik de resultaten van de twee vorige onderzoeken (in 1997 werden
er 63 gevallen onderzocht en in 2004 87) kunnen aanvullen en verfijnen.
Van de 176 die in de ANS staan heb ik a.h.v. Google (onderzoeksperiode
september-november 2004) voor 139 een voorkeur kunnen bepalen. Voor de 37
andere was dit onmogelijk, ofwel om technische redenen (bij uniform b.v. stoorde
de adjectivische vorm), of omdat er zelfs in dit miljardencorpus te weinig voorbeelden
waren (b.v. van circumflex of struma waarvan je wel een aantal voorbeelden vindt,
maar dan zonder bepaald lidwoord). Daarnaast heb ik nog eens een twintigtal
de-/het-substantieven onderzocht die niet in de ANS staan, maar die men wel in de
meeste woordenboeken aantreft, en waarvan je dus kunt aannemen dat ze gebruikelijk
zijn. Je kan je trouwens afvragen waarop de selectie van de ANS gebaseerd is: als
je slechts een derde van alle mogelijke gevallen vermeldt - en niemand verwacht dat
je als grammatica álle 500 substantieven opneemt, want er zijn erg veel heel
ongebruikelijke woorden bij - dan zou je toch denken dat dan de meest gangbare
woorden gehonoreerd worden. Maar dan constateer je, dat, om slechts enkele
voorbeelden te noemen, festoen, lorgnet, plastron, schepel, waarvan ik zo weinig
voorbeelden heb gevonden dat ik geen voorkeur heb kunnen bepalen, er wel in staan
en afval (25.000 vb.), parfum (5.000 vb.), personage (19.000 vb.) en status-quo
(9.000 vb.) niet.
Van de 139 substantieven die in de ANS staan en waarvan ik wel een voorkeur voor
het of voor de heb gevonden, wijken er circa 25% (gedeeltelijk) af van wat de ANS
vermeldt (tussen haakjes het deel van het taalgebied, als de voorkeur slechts voor
Nederland of voor België geldt).
A) ANS: voorkeur de, Google: voorkeur het: filter (NL), heethoofd, hippodroom
(NL), karwei, katern (NL), manoeuvre (BE), mechaniek (NL), orgelpunt,
ratjetoe, retabel, soort (alg. bet.), voorschoot (NL)
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B) ANS: voorkeur het, Google: de: bruikleen, colofon (NL), imperiaal (NL),
impromptu (NL), jacquet, mengelmoes, micron (NL), pincet (NL), pendant,
periodiek, schrijn (NL), stort (NL), tabernakel (NL)
C) ANS: voorkeur het, Google: de = het: gobelin (NL), leeghoofd (NL), vuilnis
(NL)
D) ANS: voorkeur de, Google: de = het: matras (NL)
E) ANS: genus onduidelijk, Google: de: appendix, brok, kameleon, kruim, poeha,
tablet; Google: het: prospectus

In ongeveer de helft van de gevallen komt de voorkeur van de ANS dus wel overeen
met die van het Zuiden, maar niet met die van het Noorden.
Precies aan deze tegenstelling tussen Noord en Zuid besteedt de ANS helemaal geen
aandacht en de woordenboeken trouwens ook niet. Nochtans zijn die verschillen heel
duidelijk in circa een kwart van de door de ANS vermelde gevallen:
A) NL: voorkeur het, BE: voorkeur de: affiche, bidet, carillon, chalet, commentaar
(alg. bet.), fiche, filter, gamma, getuigenis, gilde, hippodroom, katern, mechaniek,
overtrek, riool, stencil, tenue, vod
B) NL: voorkeur de, BE: voorkeur het: jolijt, manoeuvre, pincet, salon, schrijn,
stort, tabernakel
C) NL: voorkeur het, BE: de = het: rooster
D) NL: voorkeur de, BE: de = het: proviand
E) NL: de = het, BE: voorkeur de: vernis
F) NL: de = het, BE: voorkeur het: katoen, libido, vuilnis

Als men ook nog rekening houdt met de graduele verschillen (b.v. in NL 90%
voorkeur het en in BE 60% voorkeur het), dan blijkt dat het de-genus, waarschijnlijk
door Franse invloed,1 in België sterker staat dan in Nederland.
Ter illustratie van de cijfermatige verschillen met de ANS en de verschillen tussen
Noord en Zuid, geef ik hier slechts enkele voorbeelden (voor de volledige lijst van
de 194 onderzochte het-/de-substantieven verwijs ik naar de bijlage).

1

In Nederland zijn substantieven van Franse oorsprong eerder onzijdig (zie Van Marle, 2004).
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A) Verschil in voorkeur (de percentages zijn afgerond)

het filter

NL
14.300 vb. (81%)

BE
2.230 vb. (77%)

de filter

3.300 vb. (19%)

656 vb. (23%)

het karwei

4.850 vb. (89%)

191 vb. (69%)

de karwei

569 vb. (11%)

85 vb. (31%)

het mengelmoes

9 vb. (4%)

6 vb. (6%)

de mengelmoes

199 vb. (96%)

99 vb. (94%)

het pendant

71 vb. (19%)

22 vb. (14%)

de pendant

303 vb. (81%)

138 vb. (86%)

ANS: voorkeur de
ANS: voorkeur de
ANS: voorkeur het
ANS: voorkeur het

B) Verschil tussen Noord en Zuid

het affiche

NL
2.970 vb. (86%)

BE
87 vb. (1%)

de affiche

812 vb. (14%)

7.050 vb. (99%)

het commentaar

31.400 vb. (91%)

3.750 vb. (24%)

de commentaar

2.950 vb. (9%)

11.600 vb. (76%)

het salon

1.200 vb. (7%)

6.100 vb. (63%)

de salon

15.500 vb. (93%)

3.560 vb. (37%)

het tabernakel

630 vb. (17%)

205 vb. (85%)

de tabernakel

3.060 vb. (83%)

35 vb. (15%)

ANS: voorkeur het
ANS: niet vermeld
ANS: voorkeur de
ANS: voorkeur het

In sommige gevallen nadert de voorkeur de 100%, zodat je eigenlijk niet meer van
twee genera kunt spreken, ten minste in een van de twee delen van het taalgebied.
In de overzichtstabel (zie bijlage) heb ik in deze gevallen nog slechts één genus
vermeld. Enkele voorbeelden ter illustratie:
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de carrousel

NL
5.070 vb. (95%)

BE
617 vb. (97%)

het carrousel

260 vb. (5%)

21 vb. (3%)

het circus

43.100 vb. (99%)

2.910 vb. (95%)

de circus

579 vb. (1%)

145 vb. (5%)

het risico

180.000 vb. (100%) 60.900 vb. (100%) ANS: voorkeur het

de risico

0 vb. (0%)

0 vb. (0%)

het schilderij

30.700 vb. (97%)

4.950 vb. (97%)

de schilderij

994 vb. (3%)

154 vb. (3%)

het zadel

33.300 vb. (99%)

7.170 vb. (99%)

de zadel

418 vb. (1%)

46 vb. (1%)

ANS: voorkeur de
ANS: voorkeur het

ANS: voorkeur het
ANS: voorkeur het

Men kan zich dan ook afvragen waarom de woordenboeken nog de twee genera
vermelden. Op z'n minst zouden ze kunnen wijzen op een duidelijke voorkeur voor
een van de twee genera en op duidelijke verschillen tussen Noord en Zuid.
Als we de 18 bovenvermelde gevallen waarover de woordenboeken, de Woordenlijst
en de ANS het niet eens waren, met de resultaten van het Google-onderzoek
vergelijken, constateren we dat de genustoekenning van de GVD vaker overeenstemt
met de gevonden resultaten dan die van de andere naslagwerken. Zo geeft de GVD
de voorkeur aan of vermeldt nog uitsluitend het aperitief, het deksel, de kraam, het
menu, het zadel en de zeggenschap. In enkele andere gevallen zijn er verschillen:
terwijl de GVD (samen met de HVD, KRA en de WDL) nog slechts de heethoofd
honoreren, heb ik een duidelijke voorkeur voor het heethoofd gevonden; terwijl de
GVD uitsluitend de warhoofd zegt, heeft Google een uitgesproken voorkeur voor
het warhoofd.
De HVD vermeldt terecht nog maar het gordijn en KRA heeft het bij het goede eind
door nog slechts de automatiek te honoreren, maar globaal gezien nemen de vier
woordenboeken nog te vaak zonder voorkeur de twee genera op, waar er in de praktijk
nog maar een van de twee lijkt voor te komen of er tenminste een duidelijke voorkeur
voor een van de twee is.
Als we voor alle onderzochte gevallen naar de algemene voorkeur voor het of de
kijken, dan constateren we voor het hele taalgebied in 54 gevallen een (duidelijke)
voorkeur voor het en in 55 gevallen voor de. Voor het Noorden alleen is dit in 22
gevallen een (duidelijke) voorkeur voor het en in 12 gevallen voor
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de. Voor het Zuiden, een voorkeur voor het in 8 gevallen en een voorkeur voor de
in 20 gevallen. Globaal gezien is er dus in het Noorden een iets sterkere tendens naar
het en in het Zuiden een iets sterkere voorkeur voor de. In respectievelijk 6 en 5
gevallen was er in Noord en Zuid geen duidelijke voorkeur te bespeuren voor een
van de twee genera.
Men heeft zich al eens afgevraagd of er niet een deneutralisering aan de gang is. Een
vergelijking van mijn resultaten met het genus of de genera die het WNT vermeldt,
geeft hier misschien een antwoord op deze vraag. Natuurlijk vind je niet al de
onderzochte substantieven in het WNT, omnium en voltage b.v. zoek je er vergeefs
in, maar in totaal zijn er toch 143 gevallen waarvan het WNT het of de of het/de
opgeeft, soms met een voorkeur. Voor de helft ervan (71) vermeldt het WNT het en
de. Voor 35 ervan is er in mijn materiaal, tenminste in NL, een (duidelijke) voorkeur
voor het.2 De gevallen waar het WNT zelf al de voorkeur geeft aan het zijn hier niet
meegeteld en staan in de voetnoot tussen [ ]. Er zijn echter evenveel gevallen, nl. 34,
waar er nu een voorkeur voor de lijkt te zijn3 en slechts twee waar het ene genus even
gebruikelijk lijkt te zijn als het andere.4 Van de 48 gevallen (= 34%) die in het WNT
slechts onzijdig zijn, zijn er 24 waarvoor nu nog steeds een voorkeur voor het bestaat,5
maar ook 20 die nu bij voorkeur de-woorden zijn6 en 2 woorden waarvoor het genus
nu, volgens de ANS, onduidelijk is.7

2

3

4
5

6

7

WNT beide, nu voorkeur het (N): affiche, afval, baldakijn (WNT, voorkeur de), colbert,
filter (WNT, voorkeur de), [getuigenis (WNT, voorkeur het)], hiaat, karkas, karwei, katern,
klavecimbel, [koord (WNT, voorkeur het)], mechaniek, menuet, mom, montuur (WNT,
voorkeur de), parfum, pedaal, personage, pluche, poeder, [prospectus (WNT, voorkeur het)],
rooster (WNT, voorkeur de), ratjetoe, retabel, risico, rooster (WNT, voorkeur de), scapulier,
scharminkel, schepel, schilderij, [silhouet (WNT, voorkeur het)], [slem (WNT, voorkeur
het)], slijm, soort, tenue, tribuut, vergiet, [viaduct (WNT, voorkeur het)], vod, voorschot,
[zadel (WNT, voorkeur het)]
WNT beide, nu voorkeur de (N): animo, appendix, brok, carrousel, diadeem, figuur, filet,
floret, hars, kaft, koliek (WNT, voorkeur het), kruim, liniaal, lorgnet, opium, pasta, pendant,
pleuris, potpourri, [reliek (WNT, voorkeur de)], remedie, roest, roodvonk, salon, (WNT,
voorkeur het), scheurbuik, schort, schrijn, schurft, subsidie, tabernakel, takel, [transfer
(WNT, voorkeur de)], uitwas, uitzet, welp, zuivel
WNT beide, nu het = de (N): katoen, vuilnis
WNT het, nu het (N): aanrecht, aperitief, carillon, carré, cement, concours, creatuur, deksel,
depot, dressoir, factotum, festoen, feuilleton, fiche, fond, galon, gordijn, lef, loeder, menu,
mud, overtrek, plastron, plus, riool, uniform (ANS)
WNT het, nu de (N): bagatel, boezeroen, bruikleen, corsage, hocus-pocus, jacquet, jolijt,
kameleon, kilo, knoflook, kraam, mengelmoes, oriënt, ozon, parterre, pincet, poeha, proviand,
stort, teint
WNT het, nu genus onduidelijk (ANS): piëdestal, vernis
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Van de 23 substantieven (= 16%) die volgens het WNT uitsluitend de-woorden
waren, bestaat er bij 11 ervan8 nog steeds een voorkeur voor de; bij 9 andere is er nu
een voorkeur voor het;9 in één geval10 zijn het en de even gebruikelijk en voor 2
substantieven is het genus, volgens de ANS, onduidelijk.11 Voor pr(a)e zegt het WNT
zelf dat het genus onduidelijk is.
Wat betekent dit nu allemaal voor een eventuele deneutralisering? Het is moeilijk
om uit het feit dat het WNT zowel het als de vermeldt te concluderen dat ze allebei
even gebruikelijk waren en dus dat er, als er nu een voorkeur voor het of voor de is,
een evolutie naar het andere genus heeft plaatsgevonden, want misschien was die
voorkeur er vroeger ook al. Wat wel duidelijk is, is in 9 gevallen (zie voetnoot 9)
een evolutie van uitsluitend de naar een (duidelijke) voorkeur voor het en in 20
gevallen een evolutie van uitsluitend het naar een (duidelijke) voorkeur voor de (zie
voetnoot 6). Voor de deneutraliseringstendens vind je in het WNT zelf slechts één
voorbeeld,12 maar 10 tegenvoorbeelden.13 Wat wél opvalt, is dat bagatel, kameleon,
kraam, poeha, proviand en stort, waarvan het WNT een evolutie van de naar het
vermeldt, nu weer bij voorkeur de-woorden zijn. In deze gevallen is er dus echt
sprake van een deneutralisering.
Om echter zeker te zijn dat er een algemene deneutralisering aan de gang is, zou men
de overige circa 300 (minder gebruikelijke) de-/het-substantieven die ik niet
onderzocht heb, onder de loep moeten nemen.
Samenvattend kunnen we zeggen:
1) De voorkeur die de ANS vermeldt voor het of de stemt in ongeveer een kwart
van de gevallen niet overeen met de resultaten van mijn statistisch onderzoek.
Dit is gewoon een feit en geen kritiek op de ANS die met de riemen heeft moeten
roeien die ze had. Er waren trouwens ook enkele verschillen met mijn twee
vorige onderzoeken14 die misschien

8
9
10
11
12
13
14

WNT de, nu de (N): automatiek, imperiaal, lidmaat, manoeuvre, mortier, order, periodiek,
pipet, solo, tablet, zeggenschap
WNT de, nu het (N): bidet, circus, commentaar, gilde, heethoofd, lor, octaaf, pandoer,
warhoofd
WNT de, nu het = de: matras
WNT de, nu genus onduidelijk (ANS): facie, fries
evolutie in WNT: het → de: order
evolutie in WNT: de → het: bagatel (ANS: de), festoen, kameleon, kraam, mud, poeha,
proviand, stort, uniform, vernis
B.v. 2004, krantenonderzoek Knack 1992-2002, NRC 1993-1994: voorkeur het memo,
Google: voorkeur de memo; het molecule, Google: voorkeur de molecule; het colofon, Google:
voorkeur de colofon; het roest, Google: voorkeur de roest; de getuigenis, Google: voorkeur:
het getuigenis
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te verklaren zijn door de te beperkte taalsoort van krantencorpora. Overigens
werden de resultaten voor 95% bevestigd en konden heel wat gegevens
nauwkeuriger worden omschreven.
2) De genustoekenning in onze gezaghebbende woordenboeken zou verfijnd kunnen
worden door b.v. bij substantieven die voor (meer dan) 95% het of de zijn, nog
maar dit genus te vermelden, b.v. schilderij: het, door bij andere, waar er een
duidelijke voorkeur is voor een van beide genera, het minder gebruikelijke genus
tussen haakjes te zetten, b.v.: filter: het (de) en ook door aandacht te besteden
aan de verschillen tussen Noord en Zuid, b.v.: affiche: het (in B. de).
3) Er lijkt, meer in het Zuiden dan in het Noorden, een deneutralisering aan de
gang te zijn, maar zekerheid daarover krijgen we pas als alle de-/het-woorden
onderzocht en (voor zover mogelijk) met de genustoekenning van het WNT
vergeleken zijn.
4) In ieder geval is Google, ondanks alle moeilijkheden en tekortkomingen, een
onmisbaar instrument voor taalkundig onderzoek en dan denk ik vooral aan de
morfologie.

Overzichtstabel
Er wordt slechts één genus vermeld: het percentage is gelijk aan of hoger dan 95%
Duidelijke voorkeur: 75-94%
Voorkeur: 55-74%
De = het: beide tussen 45 en 54%
W. vb.: te weinig voorbeelden gevonden
Techn.?: technisch onmogelijk
NL: Google Nederlands
BE: Google België
aanrecht:

NL: duidelijke voorkeur het
BE: het

accordeon:

NL: duidelijke voorkeur de
BE: voorkeur de

affiche:

NL: duidelijke voorkeur het
BE: de (niet in de ANS)

afval (vuilnis):

duidelijke voorkeur het (niet in de ANS)

animo:

duidelijke voorkeur de

aperitief:

duidelijke voorkeur het
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appendix (aanhangsel):

duidelijke voorkeur de (ANS: genus
onduidelijk)

appendix (blindedarm):

de

automatiek:

de

[bagatel]:

? (w. vb.) (ANS: voorkeur de)

baldakijn:

voorkeur het

bidet:

NL: duidelijke voorkeur het
BE: voorkeur de (niet in de ANS)

boezeroen:

duidelijke voorkeur de

[brio]:

? (w. vb.) (ANS: voorkeur de)

brok:

NL: voorkeur de (ANS: genus
onduidelijk)
BE: duidelijke voorkeur de

bruikleen:

NL: voorkeur de (≠ ANS: voorkeur het)
BE: duidelijke voorkeur de

carillon:

NL: het
BE: duidelijke voorkeur de (niet in de
ANS)

[carré]:

? (techn.?) (ANS: voorkeur het)

carrousel:

de

cement:

duidelijke voorkeur het (niet in de ANS)

chalet:

NL: duidelijke voorkeur het
BE: duidelijke voorkeur de (niet in de
ANS)

[circumflex]:

? (w. vb.) (ANS: voorkeur de)

circus:

het

colbert:

het

colofon:

NL: voorkeur de (≠ ANS: voorkeur het)
BE: de = het

commentaar (alg. bet.):

NL: het
BE: duidelijke voorkeur de (niet in de
ANS)

commentaar (bij een uitgave):

de (niet in de ANS)

[complet]:

? (w. vb.) (ANS: genus onduidelijk)
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concours:

het

corsage:

de

creatuur:

NL: voorkeur het
BE: duidelijke voorkeur het

debacle:

het

deksel:

NL: voorkeur het
BE: duidelijke voorkeur het

depot:

NL: het
BE: voorkeur het
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diadeem:

duidelijke voorkeur de

dressoir:

NL: het
BE: voorkeur het

[embonpoint]:

? (w. vb.) (ANS: voorkeur het)

[ex-voto]:

? (w. vb.) (ANS: voorkeur het)

[facie]:

? (w. vb.) (ANS: genus onduidelijk)

[factotum]:

? (w. vb.) (ANS: voorkeur het)

[festoen]:

? (w. vb.) (ANS: voorkeur het)

feuilleton:

duidelijke voorkeur het

fiche:

NL: voorkeur het
BE: de

[figuur]:15

? (techn.?) (ANS: voorkeur de)

filet:

de

filter:

NL: duidelijke voorkeur het (≠ ANS:
voorkeur de)
BE: duidelijke voorkeur de

floret:

voorkeur de

foetus:

de

[fond]:

? (techn.?) (ANS: voorkeur het)

[fries]:

? (techn.?) (ANS: genus onduidelijk)

galon:

NL: het
BE: ? (w. vb.)

gamma (reeks):

NL: voorkeur het
BE: voorkeur de (niet in de ANS)

getuigenis:

NL: voorkeur het
BE: voorkeur de (niet in de ANS)

15

Om de verschillende betekenissen van figuur te onderscheiden had ik de duizenden
voorbeelden van Google allemaal moeten lezen, wat niet te doen is. Alleen al voor Google.nl
waren er 42.000 vb. van de figuur en 7.000 van het figuur. Wel wil ik hier de resultaten van
het corpusonderzoek (Knack/NRC) vermelden, zoals het in het Album Predota verschenen
is:
Er moeten ten minste vier betekenissen uit elkaar worden gehouden, wat de GVD ook doet,
maar waar hij (evenmin als de ANS en de WDL) geen consequenties aan verbindt voor het
genus, dat je evenwel kan opmaken uit de voorbeelden!
a) geometrische figuur: in N en Z: de
b) het menselijk lichaam (een slank figuur hebben): in N en Z: 95% het
c) een personage (een kleurrijke figuur): in N en Z: 90% de
d) in de uitdrukking: een mal, slecht... figuur slaan: in N en Z altijd het
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gilde:

NL: duidelijke voorkeur het
BE: duidelijke voorkeur de (niet in de
ANS)

gobelin:

NL: de = het (≠ ANS: voorkeur het)
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BE: ? (w. vb.)
gordijn:

duidelijke voorkeur het

hars:

NL: duidelijke voorkeur de (niet in de
ANS)
BE: de = het

heethoofd:

NL: voorkeur het
BE: het

hendel:

de

hiaat (≠ taalkunde):

het

hippodroom:

NL: duidelijke voorkeur het (≠ ANS:
voorkeur de)
BE: duidelijke voorkeur de

hocus-pocus:

de

[hondsvot]:

? (w. vb.) (ANS: voorkeur de)

idee-fixe:

voorkeur het

imperiaal:

NL: duidelijke voorkeur de (≠ ANS:
voorkeur het)
BE: ? (w. vb.)

impromptu:

NL: duidelijke voorkeur de (≠ ANS:
voorkeur het)
BE: ? (w. vb.)

introïtus:

NL: duidelijke voorkeur de
BE: ? (w. vb.)

jacquet:

NL: voorkeur de (≠ ANS: voorkeur het)
BE: duidelijke voorkeur de

jolijt:

NL: voorkeur de
BE: duidelijke voorkeur het (niet in de
ANS)

kaft:

duidelijke voorkeur de

kameleon:

de (ANS: genus onduidelijk)

karkas:

duidelijke voorkeur het

karwei:

NL: duidelijke voorkeur het (≠ ANS:
voorkeur de)
BE: voorkeur het
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katern:

NL: duidelijke voorkeur het (≠ ANS:
voorkeur de)
BE: voorkeur de

katoen:

NL: de = het
BE: voorkeur het

kilo:

de (bij prijsopgave soms het)

klavecimbel:

voorkeur het
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klimop:

de

knoflook:

NL: de (niet in de ANS)
BE: duidelijke voorkeur de

koliek:

de

koord:

NL: het
BE: voorkeur het

kraam:

NL: de (maar: in het kraam passen)
BE: voorkeur de (idem)

kruim:

duidelijke voorkeur de (ANS: genus
onduidelijk)

leeghoofd:

NL: de = het (≠ ANS: voorkeur het)
BE: het

lef:

het

libido:

NL: de = het (niet in de ANS)
BE: voorkeur het

[lidmaat (medelid)]:

? (techn.?) (ANS: voorkeur de)

liniaal:

NL: de
BE: duidelijke voorkeur de

[lis (plant)]:

? (w. vb.) (ANS: voorkeur de)

loeder:

NL: duidelijke voorkeur het
BE: voorkeur het

[lor]:

? (techn.?) (ANS: voorkeur het)

[lorgnet]:

? (w. vb.) (ANS: voorkeur de)

manoeuvre:

NL: de
BE: het

matras:

NL: de = het (≠ ANS: voorkeur de)
BE: duidelijke voorkeur de

mechaniek:

NL: duidelijke voorkeur het (≠ ANS:
voorkeur de)
BE: voorkeur de

melange:

de (niet in de ANS)

membraan:

duidelijke voorkeur het

memo:

duidelijke voorkeur de (niet in de ANS)
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mengelmoes:

de (≠ ANS: voorkeur het)

menu:

het

menuet:

NL: voorkeur het
BE: duidelijke voorkeur het

micron:

NL: de (≠ ANS: voorkeur het)
BE:? (w. vb.)
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molecule:

voorkeur de

mom (onder de/het - van):

het

montuur:

NL: het
BE: duidelijke voorkeur het

mortier:

NL: duidelijke voorkeur de
BE: ? (w. vb.)

[mud]:

? (w. vb.) (ANS: voorkeur het)

octaaf:

duidelijke voorkeur het

omnium:

NL (sport): duidelijke voorkeur het
BE (sport): het
BE (verzekering): de

opium:

duidelijke voorkeur de (niet in de ANS)

order (‘bevel’ en beursterm):

NL: de
BE: voorkeur de

[oriënt]:

? (techn.?) (ANS: voorkeur de)16

orgelpunt:

het (≠ ANS: voorkeur de)

overtrek:

NL: duidelijke voorkeur het
BE: de (niet in de ANS)

ozon:

duidelijke voorkeur de (niet in de ANS)

pancreas:

duidelijke voorkeur de

[pandoer]:

? (techn.?) (ANS: voorkeur het)

parfum:

NL: voorkeur het (niet in de ANS)
BE: de = het

parterre:

NL: de
BE: duidelijke voorkeur de

pasta:

de (niet in de ANS)

pedaal:

NL: het
BE: voorkeur het

pendant:

duidelijke voorkeur de (≠ ANS: voorkeur
het)

periodiek:

NL (blad en salarisverhoging): duidelijke
voorkeur de (≠ ANS: voorkeur het)
BE (blad): duidelijke voorkeur de

16

Krantencorpora (NRC-Knack): de
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personage:

duidelijke voorkeur het (niet in de ANS)

[piëdestal]:

? (w. vb.) (ANS: genus onduidelijk)

pincet:

NL: voorkeur de (≠ ANS: voorkeur het)
BE: voorkeur het

pipet:

duidelijke voorkeur de
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[plastron]:

? (w. vb.) (ANS: voorkeur het)

pleuris:

NL: de
BE: duidelijke voorkeur de

pluche:

het (niet in de ANS)

[plus]:

? (techn.?) (ANS: voorkeur het)

poeder:

duidelijke voorkeur het (niet in de ANS)

poeha:

de (ANS: genus onduidelijk)

potpourri:

de

[pr(a)e]:

? (w. vb.) (ANS: voorkeur de)

prospectus:

NL: duidelijke voorkeur het (ANS: genus
onduidelijk)
BE: voorkeur het

proviand:

NL: voorkeur de
BE: de = het

[raster]:

? (techn.?) (ANS: voorkeur het)

ratjetoe:

duidelijke voorkeur het (≠ ANS: voorkeur
de)

reliek:

voorkeur de

remedie:

de

retabel:

NL: duidelijke voorkeur het (≠ ANS:
voorkeur de)
BE: het

riool:

NL: het
BE: voorkeur de (niet in de ANS)

risico:

het

roest:

duidelijke voorkeur de (niet in de ANS)

[roodvonk]:

? (w. vb.) (ANS: voorkeur de)

rooster:

NL: het
BE: de = het (niet in de ANS)

salon:

NL: de
BE: voorkeur het (niet in de ANS)

scapulier:

duidelijke voorkeur het

scharminkel:

het

[schepel]:

? (w. vb.) (ANS: voorkeur het)
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scheurbuik:

de

schilderij:

het

[schort]:

? (techn.?) (ANS: voorkeur de)17

17

Krantencorpora (NRC-Knack): NL: voorkeur het; BE: voorkeur de
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schrijn:

NL: voorkeur de (≠ ANS: voorkeur het)
BE: duidelijke voorkeur: het

schurft:

NL: de (maar meestal: het schurft hebben
aan...)
BE: voorkeur de

sex-appeal:

NL: voorkeur het (≠ ANS: voorkeur de)
BE: duidelijke voorkeur het

silhouet:

het

slem:

NL: het
BE: ? (w. vb.)

slijm:

het (niet in de ANS)

[solo]:

? (techn.?) (ANS: voorkeur de)18

soort (het/de - mensen, wegens de soort [biol. bet.]):
duidelijke voorkeur het (≠ ANS: voorkeur
de)
[status]:

? (techn.?) (ANS: voorkeur de)19

status-quo:

NL: de (niet in de ANS)
BE: voorkeur de

stencil:

NL: het
BE: duidelijke voorkeur de (niet in de
ANS)

stort (naar de/het -):

NL: duidelijke voorkeur de (≠ ANS:
voorkeur het)
BE: duidelijke voorkeur het

[struma]:

? (w. vb.) (ANS: voorkeur het)

subsidie:

de

tabernakel:

NL: voorkeur de (≠ ANS: voorkeur het)
BE: duidelijke voorkeur het

tablet:

NL: duidelijke voorkeur de (≠ ANS:
genus onduidelijk)
BE: de

taboe:

het

takel:

duidelijke voorkeur de

18
19

Krantencorpora (NRC-Knack): de
Krantencorpora (NRC-Knack): de
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teint:

de

tenue:

NL: het
BE: voorkeur de (niet in de ANS)

transfer:

de
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[tribuut]:

? (w. vb.) (ANS: voorkeur het)

uitwas:

de

uitzet:

de

[uniform]:

? (techn.?) (ANS: voorkeur het)

[vereiste]:

? (techn.?) (ANS: voorkeur het)20

vergiet:

voorkeur het

vernis:

NL: de = het (niet in de ANS)
BE: voorkeur de

viaduct:

NL: het
BE: voorkeur het

vod:

NL: voorkeur het
BE: voorkeur de (niet in de ANS)

[voldoende]:

? (techn.?) (ANS: voorkeur de)

voltage:

NL: duidelijke voorkeur het
BE: voorkeur het

voorschot:

NL: voorkeur het (≠ ANS: voorkeur de)
BE: ? (w. vb.)

vuilnis:

NL: de = het (≠ ANS: voorkeur het)
BE: voorkeur het

warhoofd:

het

welp (jong dier):

de

zadel:

het

zeggenschap:

de

zijspan:

voorkeur het

[zuivel]:

? (techn.?) (ANS: voorkeur de)21

20
21

Krantencorpora (NRC-Knack): NL: voorkeur het, BE: voorkeur de
Krantencorpora (NRC-Knack): de
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Langs de Sporen van Eco: postmodernisme en de Gothic Novel
Hendrik van Gorp, lid van de Academie
In zijn Naschrift bij De Naam van de Roos schrijft Umberto Eco: ‘Het postmoderne
antwoord op het modernisme bestaat erin te erkennen dat het verleden opgewaardeerd
moet worden, aangezien het niet vernietigd kan worden, omdat de vernietiging ervan
leidt tot stilte: dit moet ironisch gebeuren, op een niet onschuldige manier’ (Bert
Bakker, 1984: 83). Even tevoren had hij het postmodernisme een Kunstwollen
genoemd, een bepaalde manier van omgaan met de geschiedenis en met teksten, een
vorm - zeg maar - van parodiërende intertekstualiteit. Ik zou deze woorden van Eco
als leidraad willen gebruiken om enkele frappante relaties tussen postmodernisme
en de herschrijving van de gothic novel aan te duiden.
Men kan zich terecht afvragen of postmodernisme wel met een bepaald genre te
verbinden is. Uit het werk van theoretici als Bakhtin weten we dat literaire teksten
steeds op de een of andere manier met andere teksten, al dan niet literair, in gesprek
zijn. Of zoals Eco het uitdrukt: ‘er worden alleen maar boeken gemaakt over andere
boeken en rond andere boeken’ (Eco 1984: 59). Deze vorm van intertekstualiteit
negeert en affirmeert terzelfder tijd ons genrebegrip door vaak op een
ironisch-parodiërende manier verschil te reveleren in hetzelfde. Dat is wat Bakhtin
‘dubbelstemmige uitingen’ noemt. Op ironisch-parodiërende manier dubbelheid
oproepen in ogenschijnlijke eenduidigheid of verschil reveleren in hetzelfde lijkt nu
een van de opvallendste kenmerken te zijn van wat men post-modernisme is gaan
noemen. Het impliceert een gesprek met het modernisme en met vroegere artistieke
stromingen waardoor literatuur, net zoals andere kunsten, niet los kan worden gezien
van haar geschiedenis, van dé geschiedenis. Linda Hutcheon (1988: 5) karakteriseert
daarom postmodernisme als een contradictorisch fenomeen: postmoderne kunst werkt
altijd binnen conventies precies om deze, vaak ironisch, te problematiseren
Ik zou deze parodiërende vorm van postmoderne intertekstualiteit willen onderzoeken
met betrekking tot het genre van de gothic novel. Het is een
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combinatie van historische roman en misdaadroman, die de laatste tijd nogal wat
auteurs tot ‘herschrijving’ heefr aangezet. Ik zou dit willen illustreren aan de hand
van passages uit enkele romans van Umberto Eco, Charles Palliser, Stephen King
en Peter Straub, en uit verhalen van zg. feministische auteurs als Margaret Atwood,
Angela Carter en bij ons Renate Dorrestein en Helga Ruebsamen. Ik wens daarbij
de aandacht speciaal te richten op twee fenomenen die m.i. hun werk en het genre
van de gothic novel duidelijk kleuren, t.w. 1. de representatie van een unheimliche,
labyrinthische ruimte en 2. het gefragmenteerde en metafictionele vertellen via een
meervoudige inbedding van verhalen. Beide aspecten lijken overigens representatief
voor heel wat postmoderne literatuur en vloeien a.h.w. samen in dé gotische
‘chronotopos’ bij uitstek: het kasteel met zijn unheimliche geschiedenis. Deze keuze
voor het gothic novel genre is dus niet willekeurig. Het genre is namelijk van bij zijn
ontstaan geconfronteerd geweest met intertekstualiteit en parodie, en met ambiguïteit
en dubbelzinnigheid: kortom concepten die vaak met het postmoderne wereldbeeld
worden geassocieerd. Een korte historische schets mag dit verduidelijken.
De gothic novel is ontstaan, zo wordt in de meeste literatuurgeschiedenissen gesteld,
bij het verschijnen van Horace Walpoles The Castle of Otranto in 1764. Deze roman
bevat nl. voldoende signalen om, achteraf bekeken natuurlijk, als prototype van het
genre te worden beschouwd. De ondertitel van de tweede editie, A Gothic Story en
het voorbericht bij die uitgave hebben dat sterk in de hand gewerkt. Walpole
onderstreept daarin dat hij een nieuwe weg is gegaan in de verhaaltraditie door een
unieke combinatie na te streven van twee vormen van verhaalkunst, nl. de realistische
roman en de verbeeldingrijke romance. Bij de eerste editie was hij nochtans niet zo
zeker van zijn stuk geweest. Daarom had hij zijn verhaal gepresenteerd als een
vertaling van een vroeger, middeleeuws manuscript, een mystificatie die goed paste
bij iemand die zijn roman, het verhaal van een nare droom, als tijdverdrijf had
geconcipieerd. De tijdgenoten hebben zich echter vooral door zijn excentrieke
verbeeldingskracht en het kolossale van de gebeurtenissen laten fascineren. Het heeft
geleid tot een mainstream van gotische verhalen die door hun stereotypie van
motieven, personages en setting als een vorm van populaire triviaalliteratuur de latere
literatuurgeschiedenis zijn ingegaan, of beter eruit gelaten. Het heeft er mede toe
bijgedragen dat het genre reeds tijdens zijn hoogconjunctuur omstreeks 1800-1810
meermaals werd geparodieerd door auteurs die er enerzijds dol op waren maar zich
aan de andere kant verzetten tegen die stereotypie en oppervlakkige toepassing van
procédés. Denken we maar aan Jane Austens beroemde Northanger Abbey (1818),
nog
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altijd een van de beste introducties in het gothic novel genre. Pas de laatste tijd, met
name in een postmodern klimaat van vernieuwde belangstelling voor het sublieme,
is men beginnen inzien dat een aantal ‘gothicists’ zoals Walpole, Lewis en Maturin,
en in zekere zin ook Ann Radcliffe met haar ‘mock superatural’, modellerend en
grensverleggend hebben gewerkt in hun pogingen om, in de toenmalige terminologie
die erg postmodern aandoet, het bovennatuurlijke te representeren. Ik zou me, zoals
gezegd, willen toespitsen op twee verhaalaspecten die door de postmodere kritiek
naar voren zijn gehaald, nl. de labyrintische setting en de ingebedde verhaalstructuur.

Labyrintische setting
Het meest karakteristieke van het gothic novel genre is zonder twijfel de
ruimte-evocatie. Ze werd hét procédé bij uitstek om de beoogde speciale effecten
van ‘unheimlichkeit’ en angst op de lezer over te brengen. Dit geldt reeds voor de
situering van de handeling in het voor het Engelse lezerspubliek wat vreemde en
exotisch-katholieke Zuid-Europa, maar manifesteert zich vooral in bepaalde loci
terribiles zoals kastelen en kloosters, met binnenin de obligate doodlopende gangen,
onbewoonde vleugels, geheime deuren, verboden kamers en onderaardse kerkers.
Walpole heeft hier de trend gezet met zijn kasteel Otranto dat het eigenlijke en fatale
hoofdpersonage van het verhaal kan worden genoemd en uiteindelijk dan ook in
elkaar stort. Ann Radcliffe moest het vooral hebben van sublieme
natuurbeschrijvingen, maar deed niet onder voor Walpole bij de evocatie van het
kasteel Udolpho in The Mysteries of Udolpho (1794) en van het Clarissenklooster
in The Italian (1797). En ook Lewis (The Monk, 1796) en Maturin (Melmoth the
Wanderer, 1820) toonden zich meesters in het beschrijven van onderaardse
kloostergewelven, gevangeniscellen en afgrondscènes.
Deze ‘typische’ gotische ruimtes hebben het genre a.h.w. getekend en zijn via de
fantastische verhalen van Edgar Allan Poe en Nathaniel Hawthorne met hun
‘vervloekte huizen’ (bad places) Usher en The House of the Seven Gables, de recente
populaire horrorliteratuur van b.v. Shirley Jackson (The Haunting of Hill House),
Stephen King (Salem's Lot, The Shining) en Peter Straub (Ghost Story)
binnengedrongen. Maar niet alleen daar. Ook meer of minder gecanoniseerde auteurs
als Eco, Atwood, Carter en Palliser gebruiken dergelijke gotische ruimtes om een
postmodern gevoel van labyrintische duizeling te bereiken. Het betreft nl. ruimtes
met tijd gevuld waar mensen geconfronteerd worden met onontwarbare
geschiedenissen en bestemmingen.
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Eco heeft, zoals men weet, de handeling van zijn II nome della rosa (1983) gesitueerd
in een middeleeuwse abdij met gotische allures. Het is een grillige constructie die
zo uit een gothic novel kon zijn gehaald. Dat hij het genre kende staat buiten kijf.
De eerste dode uit De naam van de Roos heet Adelmo van Otranto (!) en de
beschrijving van Malachias van Hildesheim, de bibliothecaris, is woordelijk, tot in
de details, die van de monnik Schedoni in Radcliffes The Italian. Maar het is vooral
in de creatie van de labyrinten van de bibliotheek en het ossuarium dat het verhaal
voor de kenner ‘gotisch’ aandoet. In het reeds vermelde Naschrift (1984: 90) bij zijn
roman vermeldt Eco trouwens expliciet de gothic romance naast de avonturenroman
en de historische roman als een van de drie manieren waarop je het verleden kan
vertellen. Voor een postmodern auteur moet, zoals gezegd, dat verleden worden
verwerkt op een ironische, niet onschuldige manier. En precies dat gebeurt met het
oproepen van de ruimte: de middeleeuwse abdij wordt herschreven als een
maniëristisch labyrint met vele doodlopende stegen: een rizoom waar iedere weg in
verbinding kan staan met iedere andere weg, een netwerk zonder centrum of
buitenkant, een verhaal van vele verhalen (Eco, 1984: 68).
De kloostersetting van Eco's De Naam van de Roos vinden wij ook terug, zij het in
aangepaste vorm, in Charles Pallisers Unburied (1999; Ned. Vertaling Dolende
Geesten, 1999). Het verhaal is, zoals dat van Eco, in de eerste plaats een soort
postmoderne misdaadroman, geconcentreerd in dit geval rond de kathedraal van
Thurchester, in het zestiende-eeuwse Engeland met zijn spanningen tussen High
Church en Low Church. De roman werd bij zijn verschijnen een perfecte pastiche
van de Victorian Gothic genoemd. Niet dat er zich vele gruwelijke dingen in afspelen,
maar er gaat een onheilspellende, Poëske dreiging uit van de setting. Dat blijkt reeds
van bij de eerste bladzijden waarin de hoofdfiguur, een historicus, verslag doet van
zijn aankomst in het mistige Thurchester die veel weg heeft van Jonathan Harkers
aankomst op het kasteel van graaf Dracula. Zijn trein heeft vertraging en ‘langzaam
maar zeker’, zo schrijft hij, ‘kreeg ik de indruk dat de trein mij niet vooruit bracht,
maar achteruit en mij uit mijn eigen leven en tijd wegvoerde naar het verleden....’
(1999: 13). Dat terug naar het verleden gebeurt niet alleen via het opsporen van een
manuscript maar ook door de lijfelijke tegenwoordigheid van een getuige van dat
verleden: de sombere gotische kathedraal die het plaatsje domineert en waar de
ik-verteller onweerstaanbaar door wordt aangetrokken en geïmponeerd. Zoals bij
Walpole komt de kathedraal, die ‘als een groot dier in de zwarte kooi van de
immuniteit gehurkt zat’ (116) samen met zijn vroegere bewoners geleidelijk aan tot
leven. Ook de omgeving doet ‘unheimlich’ aan en gelijkt met zijn vele steegjes op
een doolhof
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die, zoals bij Eco, symbool staat voor tal van schier onontwarbare geschiedenissen.
Het mag dan ook duidelijk zijn dat Palliser zijn roman met een postmoderne knipoog
naar de vroegere gothic heeft geschreven.
De horrorverhalen van Stephen King en Peter Straub doen veel minder postmodern
aan in hun verwerking van gotische motieven maar ook hier wordt niet zo maar
overgenomen. De fascinatie van Stephen King voor de gothic novel is algemeen
bekend, zeker nadat hij er expliciet mee voor de dag kwam in Danse Macabre (1981).
Hierin geven King en Straub overigens een boeiende historische schets van vervloekte
huizen in de literatuur, van Otranto over Usher tot Hill House en wijzen zij op hun
vervreemdende architectuur en geïsoleerdheid. Vooral Kings The Shining (1977)
vertoont tal van gotische motieven waaronder niet het minst de ruimtelijke setting.
Net zoals bij Walpole is een herinnering, i.c. aan een kort verblijf in een afgelegen
hotel, de aanzet tot het handelingsverloop. Het leek hem het perfecte, zelfs
archetypische kader voor een griezelverhaal. Het Overlook Hotel werd meteen, zoals
het kasteel Otranto, de abdij van Eco en de kathedraal van Palliser, het eigenlijke
hoofdpersonage van de roman, dat als een levend wezen geleidelijk aan zijn bewoners
totaal gaat beheersen. Het hotel doet de geïnformeerde lezer terugdenken aan de vele
in verval geraakte en geïsoleerde kastelen uit de gotische literatuur, met zijn
kronkelgangen, verboden kamers en spoken. King refereert trouwens in de loop van
het verhaal expliciet aan Walpole (ch. 19) en aan Shirley Jackson's Hill House (ch.
33). Belangrijk is ook hier, net zoals bij Eco en Palliser, dat het vervloekte huis een
unheimliche geschiedenis heeft. Jack, het hoofdpersonage, zal op een bepaald moment
moeten erkennen dat het hotel een soort organisme is waarin emoties van vroegere
bewoners ronddolen als geesten: ‘More like residues of the feelings of the people
who have stayed here. Good things and bad things. In that sense, I suppose that every
big hotel has got its ghosts. Especially the old ones’ (ch. 32). Die unheimliche
geschiedenis van het hotel komt overigens, net zoals die van de abdij van Eco en de
kathedraal van Palliser, ook hier tot leven op papier: nl. in een knipselboek dat als
een twintigste-eeuwse variant van het gotische manuscript kan worden beschouwd.
Onder de hedendaagse horror schrijvers is Peter Straub wellicht degene die het meest
expliciet en uitvoerig refereert aan de klassieke Gothic Novel. Twee van zijn romans
illustreren dat ten overvloede: Ghost Story (1979) en Floating Dragon (1983). Straub
kende zijn klassiekers. Zijn bedoeling was, zoals hij het zelf uitlegt in Kings Danse
Macabre, om oude bekende verhalen in zich op te nemen en passages eruit in zijn
‘Chowder Society’ te verstoppen.
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Het moet ons dan ook niet verwonderen dat het kleine stadje Milburn waar het verhaal
zich afspeelt, ook zijn ‘haunted house’ heeft, met een fatale geschiedenis en gotische
requisieten, al lijkt het van buiten af gezien erg gewoon. Straubs ‘rewriting’ bestaat
er nl. in dat hij het gewone en het onheilspellende naast elkaar weet te zetten en zo
realiteit en fictie door elkaar haalt met de bedoeling ambiguïteit te creëren. Hij bereikt
dit niet alleen door de setting maar ook, zelfs vooral, door een aantal narratieve
technieken die beschouwd kunnen worden als postmoderne variaties op de traditie
(zie hieronder).
Andere hedendaagse auteurs die vaak gotische ‘bad places’ in hun verhalen hebben
verwerkt zijn Margaret Atwood en Angela Carter. Zij hebben het motief aangegrepen
om deels parodiërend, deels ideologiserend, de problematiek van de vrouwelijke
hoofdpersonages te verwoorden. Margaret Atwood b.v. heeft een aantal gotisch
aandoende verhalen geschreven (o.m. The Handmaid's Tale, Lady Oracle, 1976 en
The Robber Bride, 1993), waarin de ‘heldinnen’ een andere positie krijgen toebedeeld
dan die van ‘persecuted maiden’. Zij heeft daardoor a.h.w. een nieuw subgenre
gecreëerd, de comic/gothic, dat genuanceerder dan de traditionele griezelroman de
psychologische conditie van de vrouw beschrijft. Haar romans bevatten heel wat
elementen van de vroegere gothic, maar ze worden a.h.w. binnenste buiten gekeerd.
Zo ook het obligate spookhuis en de doolhof. Zijzelf wijst er met betrekking tot The
Robber Bride expliciet op: ‘In gothic tales the maze is just a scare device. You have
an old mansion with winding passages and a monster at the center. But the maze I
use is a descent into the underworld’ (Atwood 1998: 47).
Deze parodiërende en ideologiserende verwerking van traditionele gotische motieven
vinden wij ook terug in het werk van Angela Carter. Een van de motto's bij haar
Heroes and Villains (1969) ontleende ze aan Fiedler's Love and Death in the American
Novel en luidt als volgt: ‘The Gothic mode is essentally a form of parody, a way of
assailing clichés by exaggerating them to the limit of grotesqueness’ (geciteerd naar
D. Punter, 1980: 396; geen wonder overigens dat ook Eco in zijn Naschrift (1984:
86) aan diezelfde Fiedler refereert). Carter doet zulks meesterlijk in haar bekende
verhaal The Bloody Chamber (1979), een feministische ‘rewriting’ van het bekende
Blauwbaardsprookje van Grimm. Het verhaal speelt zich af in een kasteel in Bretagne,
aan de woeste kusten van de Atlantische Oceaan, dat alleen bereikbaar is wanneer
de zee zich terugtrekt. Het is alsof het kasteel op drift is. De heldin komt, zoals haar
vroegere voorbeelden, vanuit haar vertrouwde thuis
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in een vreemde, beangstigende omgeving terecht en voelt er zich eenzaam en
opgesloten. Zij verkent de labyrintische ruimte van het met geschiedenis gevulde
kasteel, inclusief de in duisternis gehulde ‘verboden kamer’ in de westvleugel. De
toegang ertoe via kronkelwegen wordt in onvervalste gothic novel stijl beschreven.
Maar ook hier krijgt de oppervlakkige gelijkenis een diepere, feministische betekenis,
door de impliciete verwijzing naar de baarmoeder (vgl. met de ‘rode kamer’ in het
gotisch aandoende Jane Eyre (1847) van Charlotte Brontë). The Bloody Chamber
schrijft zich aldus in de traditie van de Gothic Novel in, maar omspeelt en
deconstrueert het genre en trekt het meteen vanuit een feministisch perspectief in
twijfel.
Iets gelijkaardigs vinden wij ook terug in een aantal romans en verhalen van Renate
Dorrestein. Haar fascinatie voor gotische literatuur is bekend. In een interview uit
1987 (De Tijd, 20 okt.) zegt ze: ‘Ik pas in een lange en rijke traditie van vrouwen
die schreven om niet in hun verzet te hoeven stikken en die uitgekookt genoeg waren
om het onzegbare buiten de officële werkelijkheid te situeren. Met deze schrijfsters
deel ik een voorliefde voor grotten, kastelen en andere geïsoleerde plaatsen waar het
kwaad zich onherroepelijk zal voltrekken: ik heb het over de schrijfsters van de
diabolische sprookjes die wij gotische literatuur noemen’. Typisch bij Renate
Dorrestein is dat het gotische huis ambivalent is: het is zowel toevluchtsoord als
gevangenis, een plek van geborgenheid en van bedreiging, van het bekende en
familiaire dat in toenemende mate vreemd en angstaanjagend wordt (cf. Buikema
en Wesseling 2000: 156-74). Dat is bijzonder frappant in Ontaarde Moeders (1992)
en Een hart van steen (1998). In deze laatste roman verandert de paradijselijke kosmos
van huize van Bemmel geleidelijk aan in een onbeheersbare chaos (de vochtige kelder
onder de keuken waar de oudste dochter zich terugtrekt, de boomhut waar de oudste
zoon wegvlucht, de verboden, niet gelokaliseerde ouderlijke slaapkamer...). Het is
een evolutie die gelijk loopt met de desintegratie van het gezin veroorzaakt door een
oeroude erfenis van kwaad (vgl. met The Castle of Otranto). Dorrestein illustreert
met deze metafoor van het huis meteen de unheimliche werking van de psyche zoals
Freud die heeft uitgewerkt in zijn essay over Der Sandmann van E.T.A. Hoffmann.
De mens is geen baas in eigen huis, maar wordt gedreven door krachten en motieven
die zich schuilhouden in kelders en zolderkamers en zich op ongelegen momenten
plotsklaps kunnen roeren (Buikema en Wesseling 2000: 173).
Bij Helga Ruebsamen neemt de herschrijving van de traditionele gotische plot nog
veel drastischer vormen aan (Buikema 1994-95: 47). Dit is bijzonder
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treffend in het openingsverhaal ‘Pension Rida’ uit De dansende kater (1992). Het is
een echt spookhuis waarin de geschiedenis van de oorspronkelijke bewoners van het
familiepension het leven van de huidige bewoners determineert. Belangrijk hierbij
is dat het beperkte gezichtspunt van de vrouwelijke protagonist (die vanuit een
kelderraam onbespied de tuin in kan kijken) afgewisseld wordt met de positie van
het beter geïnformeerd dienstpersoneel. Maar daarmee zijn wij bij het tweede aspect
aanbeland dat ons zo typisch lijkt voor recente herschrijvingen van het gothic novel
genre: het gefragmenteerde en metafictionele vertellen.

Fragmentatie, multiplicatie en spiegeling
Als er iets is waarover theoretici van het postmodernisme het eens zijn dan lijkt het
wel de ‘fragmentatie, opsplitsing en multiplicatie van vertellerssubjecten of
vertelinstanties naast de vermenigvuldiging van narratieve niveaus en verhaallijnen’
(U. Musarra-Schröder 1988: 55). Grosso modo kan men dit gefragmenteerd vertellen
natuurlijk geen wezenskenmerk van de traditionele Gothic Novel noemen. Die wordt
immers gekarakteriseerd door een alleswetende auctoriële vertelsituatie. Toch werden
door schrijvers van griezelromans vaak technieken en procédés toegepast die het
‘Kunstwollen’ van de postmoderisten in zekere zin anticiperen. Ik denk daarbij vooral
aan de spanningsverhouding tussen kader en binnenhandeling, aan de vele manieren
van retardering, o.m. door parallelle verhaalstrengen inclusief de ermee gepaard
gaande ‘cliff hangers’ en aan het gebruik van allerhande ‘Leerstellen’ zoals
ontbrekende of onleesbare gedeelten in een manuscript. Ik zou op enkele van deze
vertelprocédés wat nader willen ingaan om daarin tegelijkertijd zowel de eigen
bijdrage van de Gothic Novel als de verwerking ervan door hedendaagse
romanschrijvers aan te tonen.
De spanningsverhouding tussen kader en binnenhandeling wordt in Walpoles The
Castle of Otranto geconcretiseerd in het bekende procédé van het gevonden
manuscript. Het verhaal wordt voorgesteld als een vertaling, door een zekere William
Marshal, van een oorspronkelijk middeleeuws Italiaans handschrift. De eigenlijke
bedoeling ervan is de bovennatuurlijke gebeurtenissen van het handelingsverloop
(profetieën, visioenen, verschijningen, e. dgl.) voor de achttiende-eeuwse Engelse
lezer meer aanvaardbaar te maken, maar terzelfder tijd steekt Walpole er toch een
stuk ambiguïteit mee in zijn verhaal die als mystificatie het genre op gang trok. In
The Old English Baron (1778) van Clara Reeve wordt dit manuscript-procédé verder
uitgewerkt
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doordat op diverse plekken in het verhaal, in cursief lettertype nog wel, melding
wordt gemaakt van onleesbare plaatsen. Het illustreert op zeer concrete manier een
wezenstrek van het griezelgenre als ‘narrative of the Gap’ (Mishra 1994: 38). De
spanningsverhouding tusen kader en binnenhandeling, inclusief manuscript, wordt
nog het sterkst uitgewerkt in Maturins Melmoth the Wanderer (1820). In dit
culminatiepunt van de Gothic Novel traditie krijgen we overigens een ingewikkelde
en steeds verdergaande inbedding van geschiedenissen die als zovele ‘mises en
abyme’ de thematiek van het verhaal op diverse wijzen reflecteren en multipliceren
(zoals dat ook even tevoren het geval was in Jan Potocki's Manuscrit trouvé à
Saragosse (1805). Andere gothic novel schrijvers verkiezen dan weer het procédé
van de parallelle verhaalstrengen die door de ermee gepaard gaande retardering niet
alleen de spanning verhogen, maar terzelfder tijd ook een diversiteit van
gezichtspunten opleveren. Kortom, het betreft hier narratieve strategieën die wij bij
hedendaagse postmoderne auteurs ook teruvinden, zij het vaak parodiërend
‘omgekeerd’, b.v. bij Umberto Eco.
In het reeds vermelde naschrift bij De Naam van de Roos (1984: 43-44) verwijst Eco
o.m. naar een aantal kunstgrepen die de verteller toepast om zijn verschillende
personages het woord te geven en gaat hij wat dieper in op het probleem van de
inbedding van diverse stemmen of vertelinstanties.
‘Ik wist’, zegt hij, ‘dat ik het verhaal vertelde met de woorden van een
ander, terwijl ik er in het voorwoord voor gewaarschuwd had dat de
woorden van deze verteller gedestilleerd waren uit minstens twee andere
vertelinstanties... Het probleem deed zich echter ook weer voor binnen de
vertelling in de eerste persoon door Adson. Wie spreekt er, de achttienjarige
Adson of de tachtigjarige? Allebei, dat is duidelijk, en dat was de
bedoeling.
Door Adson te verdubbelen, gaat Eco verder, verdubbelde ik ook de serie
tussenschakels en afschermingen tussen mij als biografische persoonlijkheid, mezelf
als vertellende auteur, vertellende ik, en de personages van de vertelling, de
vertellende stem daarbij inbegrepen. Dit ironische spel met het vertellen begint al
van bij het eerste hoofdstuk van de roman. Het draagt de significante titel: ‘Natuurlijk
een manuscript’, omdat, zegt Eco, iedere geschiedenis al eerder verteld is. De tekst
krijgt het karakter van ‘een bibliotheek op verkleinde schaal, teken van de grote die
was verdwenen, een bibliotheek samengesteld uit passages, citaten en onvoltooide
zinnen, verminkte resten van boeken’ (Eco 1983: 520-21). Eco maakt bovendien ook
gebruik, zoals vele gothic novels, van de raamvertelling. Het eigenlijke verhaal is
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zelfs tweemaal omkaderd: door een open kader dat zich in de tweede helft van de
twintigste eeuw situeert, en een gesloten kader dat bestaat uit proloog en epiloog.
Een gelijksoortige meervoudige inbedding vinden wij ook terug in The Unburied
van Charles Palliser, waarbij een voorwoord en nawoord van de uitgever het verslag
van de ik-verteller omkadert. Dit laatste kent bovendien een drielagige structuur: het
gaat niet alleen om een moord waarvan hijzelf getuige is maar die hij slechts achteraf
vertelt; het gaat ook om twee vroegere moorden, daterend uit de negende en de
zeventiende eeuw, en respectievelijk opgeroepen middels een oud manuscript en
restauratiewerken aan de kathedraal. Voeg daar nog aan toe dat van bij het begin de
verteller/verslaggever de beperktheid van zijn visie expliciet meedeelt en dat de lezer
meermaals geconfronteerd wordt met een aantal onbetrouwbare vertelinstanties, en
men zal begrijpen dat Pallisers verteltechniek al even fragmenterend en refracterend
werkt als die van Eco. Het is dan ook niet te verwonderen dat tal van recensenten de
roman met die van Eco hebben vergeleken precies om de postmoderne manier waarop
hij het verleden weet te herschrijven.
Ook Peter Straub maakt in Ghost Story gebruik van het procédé van meervoudige
spiegeling. Het verhaal wordt gepresenteerd door een verteller die zijn
geloofwaardigheid zelf ondermijnt: ‘After all, as a novelist wasn't I too a kind of
liar? (p. 203). Samen met de procédés van inbedding en omkadering geeft dat aan
de roman een sfeer van ambiguïteit omtrent fictie en werkelijkheid. Dit wordt nog
versterkt doordat Straub in het handelingsverloop expliciet, maar op een speelse en
recyclerende manier, verwijst naar vrijwel al wie naam heeft in de traditie van de
gothic novel.
Fragmentering is ook terug te vinden in Margaret Atwoods The Robber Bride. Het
verhaal begint erg postmodern met een zelfreflectie van de protagoniste die, zoals
bij Palliser, een geschiedkundige is: ‘Where to start is the problem, because nothing
begins where it begins and nothing's over when it's over, and everything needs a
preface: a preface, a postcript, a chart of simultaneous events. History is a construct,
she tells her students. Any point of entry is possible and all choices are arbitrary’.
Atwood illustreert deze visie door de lezer meerdere narratieve stemmen te laten
horen via drie ingelaste verhalen. Ze staan voor telkens een andere interpretatie van
de zg. feiten. In haar roman Lady Oracle zijn de technieken van fragmentatie en
multiplicatie niet minder opvallend. De belevenissen, gevoelens en conflicten
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van de protagoniste worden gereflecteerd in de gothic novels die ze schrijft, verhalen
in het verhaal. Stukken tekst uit deze verhalen worden geregeld afgewisseld met het
relaas van haar eigen levensverhaal. De roman gelijkt aldus op een spiegeldoolhof
waarin alles tot in het oneindige wordt gereflecteerd (cf. H. Stael 1995: 69).
Spiegeling is eveneens een veelgebruikt procédé in Angela Carters The Bloody
Chamber, waarin, net zoals in Atwoods romans, de vrouwelijke protagonist op zoek
is naar haar identiteit. Ze vindt die doordat ze geconfronteerd wordt met beelden van
zichzelf die haar worden opgedrongen. De verschillende spiegels in de slaapkamer
van het kasteel brengen door hun uitvergrotend en multiplicerend effect zowel inzicht
als verwarring: men is tegelijkertijd meerdere personen. Carter schijnt hiermee
ironisch te reageren op de gotische eenduidige karakterisering van de heldin als óf
engel óf ‘femme fatale’. Zij bereikt dit o.m. door in dit vrij korte Blauwbaard-verhaal
de spiegels te liëren aan een collectie schilderijen en een aantal boeken met illustraties
die het meisje in de bibliotheek van de markies ontdekt, want ook hier heeft het
kasteel zijn unheimliche geschiedenis.
Ook het werk van Renate Dorrestein wordt gekenmerkt door talrijke spiegelingen
van zowel ruimtes als gebeurtenissen. De vele ‘mises-en-abyme’ in b.v. Ontaarde
Moeders en Een hart van steen sorteren daarbij een uitgesproken unheimlich effect.
Men ontsnapt niet meer aan de tovercirkel en herhaling van steeds weer hetzelfde.
De geschiedenis herhaalt zichzelf doordat de zonden van de vaderen - bij Dorrestein
van de moeders - worden bezocht aan de kinderen.
Maar het is tijd om af te ronden, hoewel dat niet postmodern klinkt. Ik hoop te hebben
aangetoond dat de hernieuwde belangstelling in een klimaat van postmodernisme
voor een populair, zelfs triviaal genre als de gothic novel een markant voorbeeld kan
worden genoemd van vaak ironische, alleszins niet onschuldige herschrijving, zoals
Eco het uitdrukte. De aanzet ertoe ligt, mijns inziens, in de ambigue
werkelijkheidsrepresentatie die beide, postmodernisme en het gothic novel genre,
karakteriseert, t.w. de boeiende maar nooit geheel te vatten, want steeds wijkende
spanningsrelatie tussen fictie en realiteit.
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Zestiende-eeuwse wereldlijke liederen uit een Liber amicorum
W.L. Braekman, prof. em. KUB
De liederen waarvoor ik hier de aandacht vraag, komen voor in een Liber amicorum
dat uit de late zestiende eeuw dateert en zogoed als geheel bestaat uit Franse teksten.
De Nederlandse liederen hebben in dit Franse geheel een tot op heden zogoed als
onopgemerkt bestaan geleid.
Het Liber amicorum bestaat uit 142 genummerde bladen papier in kwartoformaat,
de eerste twaalf zijn gefolieerd, de overige gepagineerd.1 Het manuscript bevindt
zich sedert jaar en dag in de centrale bibliotheek van de Gentse universiteit, waar
het bewaard wordt als hs. 2221.
Dit Liber bevat een zestigtal Franse teksten, overwegend gedichten van polemische
aard. Toch treffen we hierbij ook een lichtvoetig Frans lied aan.2 Deze teksten zijn
vermoedelijk alle autografen. Ze zijn in elk geval geschreven in een en dezelfde
hand. Verder komen in dit handschrift ook enkele gedichten voor in het Latijn, een
drinklied, eveneens in het Latijn,3 en een gedicht van de bekende Franse
Pléiade-dichter Ronsard.
De auteur is Philippe d'Auxy, die door een vriend ‘gentilhomme Belge’, en door een
andere ‘philippum Auxium Bruxellensem’ genoemd wordt. Hij was een telg uit een
invloedrijke adellijke familie afkomstig uit Auxy-le-Chaâteau, op de grens van de
huidige Franse departementen van de Somme en Pas-de-Calais. We treffen leden
van deze familie aan als legerkapitein van Douai, van Rijssel of van Béthune. Anderen
hebben zich verdienstelijk gemaakt als legerofficieren in de Nederlanden, o.m. te
Oudenaarde en te Rupelmonde. Is de familie welbekend, de Philippe d'Auxy die de
meeste

1

2
3

In feite zijn er maar 282 bladzijden, daar p. 250-252 niet bestaan. Een betrekkelijk groot
aantal bladen is blanco: fol. 5v-7, 8v-9r, 10v, 11, p. 182-185, 246-247, 253-269, 272-277 en
283-284.
p. 189-190: Inc. Il estoit un moine quon appelloit Simon Il aymoit une dame de si grand
renom
p. 244: Inc. Qui cumque vult esse frater Bibat semel bis ter et quater
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teksten in het handschrift heeft geschreven, blijft een nogal mysterieuze figuur. Over
hem is mij alleen bekend wat hijzelf in zijn gedichten meedeelt. En veel is dat niet.
We komen er zo dadelijk op terug.
Vermelden we toch vooraf dat in dit handschrift een groot aantal tijdgenoten van de
auteur een opdracht hebben geschreven. Dit is ofwel een lovende uitspraak, een
gedicht ‘Ad illustratissimum... Philippus Dauxy’ (p. 186-187), een spreuk of iets
dergelijks, meestal in het Latijn. Enkele daarvan zijn gedateerd 1580 en (of)
gelokaliseerd. Het zijn er zesentwintig in totaal met vermelding van plaatsnamen als
Brugge, Gent, Antwerpen, Moorsele, Den Haag, Tiel en Rome. Onder de vrienden
treffen we o.m. de historicus Pierre d'Oudegherst (1540-1592) aan, alsook Thierri
van Liesvelt, ‘jurisconsulte’ (1521-1601) en vele anderen die mij verder onbekend
zijn gebleven.
Uit de inhoud van dit handschrift blijkt dat Philippe d'Auxy een overtuigd katholiek
is geweest. Hij schrijft dat hij het als een schande zou aanvoelen indien iemand hem
voor ‘un fol guex or huguenot’ zou aanzien (p. 30). Hij is dan ook vol lof voor koning
Filips II, de ‘Grand Roy catholique mon souverain prince’ (p. 103). In verscheidene
gedichten heeft hij het aan de stok met protestantse auteurs als Theodore de Bèze en
noemt hij zich ook een bloedverwant van de graaf van Egmont, ‘mon parent et
compère’ (p. 95). In zijn antwoord op de ‘calomnies de... predicans et ministres de
Geneve’ (p. 51) blijkt dat hij een tijdlang in Antwerpen verbleef, waar een
lastercampagne tegen hem werd gehouden. Zijn tegenstanders hebben ‘faire courir
le bruit par ceste ville d'anvers’ tegen ‘un gentil homme... parent de monseigneur le
conte degmont’ (p. 49-50). Tenslotte vernemen we nog dat hij ca. 1580 tweeënvijftig
jaar oud was, dat hij veel had gereisd en aan verscheidene universiteiten had
gestudeerd:
Jay suyvi les grans roys, iay suyvi les grans princes
Jay pratique les meurs des estranges provinces
Jay longtemps escolier en Louvain et Paris habite

Het belang van dit Liber ligt voor ons uiteraard niet in de Franse gedichten die er
veruit het grootste deel van uitmaken. Ons interesseren alleen het handvol interessante
Nederlandse teksten die we wat onverwacht hier aantreffen.
Volgens een recent repertorium, het enige waarin de Nederlandse liederen worden
geïnventarieerd,4 treffen we in het Liber acht dergelijke teksten aan.

4

M. De Bruijn en J. Oosterman, Repertorium van het Nederlandse lied tot 1600 (Gent, KA
en Amsterdam, Meertens Inst., 2001), H 150. Voordien wordt het hs. alleen heel summier
vermeld in A. Derolez, Inventaris van de handschriften in de Universiteitsbibliotheek te Gent
(Gent, 1987), p. 156.
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In feite vinden we er vijf volledige liedteksten en twee andere die naar alle
waarschijnlijkheid slechts fragmentarisch overgeleverd zijn en waarvan één zeker
een deel van een liedtekst is.5
De vijf volledig bewaarde teksten worden hierna uitgegeven. De eerste twee zijn
verhalende liederen waarin meisjes in contact komen met een jongen die hun met
oneerlijke bedoelingen het hof maakt, maar daarbij op fors weerwerk stuit.
De derde en vierde teksten zijn levendige drinkliederen, oppervlakkig van inhoud
en met zogoed als geen narratieve bekommernis. In scherp contrast daarmee staat
de inhoud van het vijfde lied. Dit is een doorvoelde lamentatie op de broosheid van
de mens en de vergankelijkheid van zijn aards bestaan. Dit leidt dan tot de raad aan
eenieder om zich daaraan niet vast te klampen, maar steeds in het oog te houden dat
men eens rekenschap zal moeten geven bij God.
Vooraleer de liederen zelf voor te stellen vermelden we tenslotte nog dat er behalve
de hierna volgende liederen die we in het Liber op p. 171-176 aantreffen, ook nog
enkele andere Nederlandse teksten in voorkomen: twee gebeden in proza (p. 169-170),
drie spreuken (p. 190) en nog negen andere (p. 192-193), waarbij een vroom gedicht
(p. 193), dat als volgt begint:
Aenmerct ghij jongens en leert verstant
Bemindt de liefde datse in u werdt geplant

en ten slotte nog enkele regels op p. 243.
Het eerste lied luidt als volgt:
[Tanneken en de ‘moijart’]
Tanneken sau te bruloft gaen,
En sij wasser seer willecommen,
En daer quam eenen grooten moijart,+
En hij haddet soe saen vernomen.+
+

+

(p. 171-173)

5

Wat in het repertorium een achtste lied genoemd wordt, blijkt bij nader toezien een groep
van negen losse spreuken te zijn.
+ 3.moijart: pronker, snob, fat.
+ 4.saen: vlug.
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En saegde ghijt eens [en wiste en hoorde] [bis]+
[En] hij hadt soe saen vernomen.

5

Hij nam dat Tanneken bijder handt,
Als ander ghesellen plegen,
Hij leidese al naer dat bierhuijs toe,
10 Heur ghespelkens quamen haer tegen.+
En saegde gheijt eens [en wiste en hoorde] [bis]
[Heur ghespelkens ...]
Doen Tanneken eens ghedroncken hadde,+
Sij quetsten al van scheijen:+
15 ‘Ic moet noch tavent te Hoboken sijn,
Mijn lief sal mij verbeijen’.+
En saegde gheijt eens [en wiste en hoorde] [bis]
[Mijn lief...]
‘Eij, Tanneken’, seit hij, ‘mijn soete lief,
20 En woude ghij bij mij bliven,+
Mijn vaerken es soe rijcken man,+
Wij souden gheneuchte bedriven.’
En saegde gheijt eens [en wiste en hoorde] bis
[Wij souden ...]
25 ‘Maer is u vaerken soe rijcken man,
Soe siet naer uus ghelijcken,+
Sij[n] goet sal hem wel besich vallen+
Al waer hij noch eens soe rijcke.’
En saechde ghijt eens [en wiste en hoorde] bis
30
Al waer ...
‘Nu Tanneken’, seit hij, ‘mijn soete lief,
Dat hebdi mij nu verweten,
En ic sal tavens noch bij u slapen,
Off mij sal cracht ghebreken’.+
35
En saechde ghijt een[s] en wiste en hoorde [bis]
Oft mij sal ...

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

5.saegde ghijt: zag jij het.
10.ghespelkens: vriendinnen.
13.Doen: toen.
14.quetsten: sprak (o.v.t. van quedden: (aan)spreken) interlineair staat boven quetsen wesen.
16.verbeijen: op mij wachten.
20.En woude ghij: zou je niet willen.
21.vaerken: vader(tje).
26.siet naer: kijk uit naar; uus ghelijcken: (meisjes) van uw stand.
27.Sij[n]: d.i. van de ‘moijart’; besich vallen: slecht bekomen (?).
34.ghebreken: (moeten) gebruiken.
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‘Nu wel op’, seij sij, ‘ghij groote moijart,
Soudi dat doen en segghen,
Ic sal u dan u hooft afslaen,
40 En al voor u voeten legghen.’
En saechde ghijt eens en wiste [en hoorde] [bis]
En al voer ...
Ende hij nam dat Tanneken bij der hant,
En leedese over ghen brugghe,+
45 Hij nampse daerse smalste was,+
En sij viel op haren rugghe.
En saechde [ghijt eens en wiste en hoorde] [bis]
En sij viel ...
Ende Tanneken, die riep: ‘wape[n], vermoort!’,+
50 Ter eere van alle vrauwen,
‘En esser nu niet een boer in 't lant,+
Dat ic mijn eere mocht hauwen?’
En saechde [ghijt eens en wiste en hoorde] [bis]
Dat ic ...
55 Met dies quam daer een mulder gegaen,+
Hij settese uut sijn handen,+
Sij lieten het spelken stille staen,+
Haer sielken bleef te pande.+
En saechde, en merck, en wiste, lusterde [bis]+
60
Haer sielken ...
Fin

Bruiloftsfeesten waren - en zijn - gelegenheden waar jonge mensen een goede kans
maken om in contact te komen met leden van het andere geslacht. En daaruit ontstaat
soms wat moois. Sommigen kijken er, ook om andere

+ 44.leedse: leidde haar; ghen: gindse.
+ 45.daerse smalste was: bij de lenden.
+ 49.kreet om hulp; in de kantlijn staat: ‘Sij meinde dat te Hoboken al edelen waren’, wat een
verklarende aantekening bij deze kreet lijkt; vermoort: moord, ik word verkracht (WNT 4,
col. 1955).
+ 51.een boer: men verwacht ‘een heer’ maar Tannekens ervaring met een zg. heer, de ‘moijart’,
doet haar hopen dat een boer haar eer beter zal beschermen.
+ 55.Met dies: daarop.
+ 56.hij verloste Tanneken uit de handen van de ‘moijart’.
+ 57.ze maakten een einde aan het gesprek.
+ 58.sielken: zieleheil, eer; te pande: bleef achter; in de marge staat; ‘haeren voerschoot’, een
meer tastbaar deel dat Tanneken kwijtraakte (wellicht is ‘voer-schoot’ ook erotisch geladen:
maagdenvlies, wat zich vóór de schoot bevindt).
+ 59.saechde: zag.
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redenen naar uit, al was het maar om zich eens goed te amuseren al dan niet met
vrouwelijk schoon. Tanneken komt er al vlug in contact met een ‘grooten moijart’
op vrijersvoeten, die haar het hof probeert te maken.
Ze aanvaardt zijn uitnodiging om een glas te gaan drinken, wat zeker in vroeger tijd
een gewone manier was om kennis aan te knopen. Huwbare meisjes hielden zich op
in de nabijheid van een herberg in de hoop door een jongen uitgenodigd te worden
om daar binnen iets met hem te drinken.
Toch blijkt het niet helemaal te klikken tussen het meisje en de ‘moijart’: ze wil van
hem af. Ze moet weg, zegt ze, ze wordt nog diezelfde avond in Hoboken verwacht
en wel door haar ‘lief’. De naam Hoboken is de enige aanwijzing voor de lokalisering
van het lied: Antwerpen en omgeving.
Alhoewel de ‘moijart’ wel duidelijk gehoord heeft dat Tanneken al een lief heeft met
wie ze een afspraak heeft gemaakt, probeert hij toch haar ertoe te bewegen bij hem
te blijven. Als argument wijst hij erop dat zijn vader een rijk man is en dat ze beiden
zouden ‘gheneuchte bedriven’ zonder enige financiële zorgen. Maar Tanneken is
niet onder de indruk. Als zijn vader zo rijk is, moet de ‘moijart’ maar een meisje van
zijn stand zoeken, want bij haar vallen geld en goed maar ‘besich’ (bet. onduidelijk),
al was het nog zo veel.
Maar de ‘moijart’ laat niet af en neemt zich voor met haar de nacht door te brengen,
tenzij mijn kracht tekortschiet (zegt hij) om hem van zijn voornemen af te houden.
Tanneken belooft dat ze hem in dat geval het hoofd zal afslaan en dit dan voor zijn
voeten zal leggen. Een wel heel onverwacht drastische wraak die herinnert aan wat
de ons allen goed bekende heer Halewijn overkwam.
De ‘moijart’ is echter niet zomaar van zijn versier-intentie af te brengen. Hij neemt
Tanneken vast en gaat met haar over een brug, vermoedelijk naar een rustig,
afgezonderd oord, grijpt haar in de lenden beet en gooit haar op de grond. Tanneken
slaakt een kreet om hulp in naam van alle vrouwen die zich ooit in een vergelijkbare
situatie bevonden zouden hebben. Ze roept echter niet, zoals men zou verwachten,
op een heer (zoals de ‘moijart’ er één beweert te zijn), maar op zijn tegendeel, een
boer, om haar eer te verdedigen.
Een voorbijkomende molenaar bevrijdt het meisje uit de handen van de ‘moijart’.
Het seksspel is ten einde, maar, zo blijkt, haar zuiver ‘zielken’ en haar eer is Tanneken
kwijt.
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[Meester Clement en mooi Elsken]
+

Meester Clement es uuijt gheraen+
Buijten Brugghe uuijt minnen,+
Sij en coeste sijn reden niet verstaen,+
Hij moeste wederom thuiswart gaen,
5 Vergheren bet sijn sinnen.+
Hij staet u soe vast in therte gheprent+
Hij can u soe wel ghenesen.

+

(p. 173)

Moy Elsken op heur deurken lach,
Sij en was gheen aude quene,+
10 Omdat hij eens vriendelic op heur sach,
Soe desen vraghen wij hij was,+
Hij seij een coopmans neve.
Sij vr[a]echde wat ambacht dat hij de,
Hij seij hij saut heur segghen,+
15 Hij seij hij coest wel silveren smeen,+
Croesen en potten en ghelaesen me,+
Om mondekens an te legghen.+
Sij wesen heur daer een stratken,
Ten mocht niet anders wesen,+
20 Een stra[t]ken totten eijnde,+
Daer en es niet aen ghe[p]resen,
En daer ontrent woent meester Clement.+
‘O meester Clement, ghij vule veint,
Hoe hebde ghij mij bedroghen,
25 Ghij seit ghij waert eenen silversmit,
En ghij en sijt maer eenen kerckendelap,+
U worden sijn al gheloghen’.+

1.gheraen: hs. ghereen, corrupt voor ghegaen (rijmt met verstaen).
2.Brugghe uuijt: Repertorium: Brugghe es; uuijt: om te gaen, uit op.
3.Sij: de buiten-Brugse schone bij wie Meester Clement een blauwtje liep.
5.vergheren: samenrapen, tot bezinning komen; bet: beter.
6-7.Deze twee vv. komen in het hs. op het einde van str. 4.
9.quene: vrouw.
11.desen: deed ze hem.
14.saut: dat hij het zou.
15.coest: kon.
16.me: ook.
17.Om uit te drinken; boven mondekens staat tusen de regels: tandekens (?).
19.Dit vers staat in het hs. rechts, naast v. 19.
20.totten: lees sonder, een steegje.
22.Na v. 22 volgen in het hs. twee verzen die wij tussen de eerste en de tweede strofe ingelast
hebben.
+ 26.kerckendelap: veinzer, praatjesmaker (WNT 7, col. 2281 en 8 col. 1093).
+ 27.worden: woorden.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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Wat cleeden draecht sij tsondaghs men (?),+
Twee roij fluweelen mantlen,+
30 Die heeft heur meester Clement gegeven
Hij staet soo vast in therte ghescreven,
Omdat sij swigen soude.

Meester Clement en Elsken zijn - zoals Tanneken in het voorgaande en o.m. Pier
Feijnenbuijck en Gheert Slapgegort in het volgende lied - fictieve namen. ‘Meester’
wijst dikwijls op een aan de universiteit gevormd persoon, hier echter blijkt het om
een ‘meester in het smidsvak te gaan, althans daar geeft hij zich voor uit. Dergelijke
fictieve namen vindt men b.v. in de spotprognosticaties goed vertegenwoordigd
(Meester Molfas, Jan Sorgeloos, Jan Crioel, enz.).6
Deze meester, een Bruggeling, is buiten de stad gegaan, hij doet zich voor als een
gegoed burger op pad om een eenvoudig dorpsmeisje te versieren. Wie de vv. 3-5
spreekt is niet duidelijk. Misschien is het de dichter die tussenkomt of zijn ‘de mensen’
in het algemeen bedoeld?
Een van de eigenaardigheden van dit lied is dat alle strofen vijf verzen tellen,
uitgenomen de vierde die er zeven heeft. In een adem hiermee dient vermeld dat dit
lied, op het eerste gezicht althans, geen refrein heeft. Deze twee onregelmatigheden
verdwijnen als we de twee schijnbaar overtollige verzen uit str. 4 als het refrein
beschouwen en het voor alle duidelijkheid verplaatsen na str. 1 waar in een lied het
refrein meestal voorkomt (cf. de andere liederen).
Op een derde onregelmatigheid dient hier eveneens de aandacht gevestigd te worden,
nl. het feit dat het rijmschema (abaab) alleen in de eerste strofen intact is (of toch
zogoed als). De tekst is dus blijkbaar niet in de best mogelijke staat tot ons gekomen.
‘Moy Elsken’ is onder de indruk van de vriendelijke blik die de meester uit de stad
haar heeft gegund, en informeert welk beroep hij uitoefent. Hij is een zilversmid en
een koopmanszoon, zo vertelt hij haar, die uiteraard daardoor nog meer onder de
indruk is.

+ 28.men (?): lezing en bet. onzeker; het woord moet in elk geval rijmen op gegeven (v. 33).
+ 29.roij: rode. 32.Omdat: opdat (hoort qua bet. bij gegeven).
6 Zie ook het lied hierna, v. 26, en Nelleken en Paschier in een ander, ook hier nog volgend
drinklied.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde. Jaargang 2005

155
En dan, zonder overgang en met weglating van enkele tussenstadia in de bloesemende
liefdesgeschiedenis, horen we dat ze het zaakje toch niet helemaal vertrouwt. Ze
heeft inlichtingen genomen en het blijkt dat de zg. koopmanszoon in een straatje
woont waarop men moeilijk als woonplaats prat kan gaan, wellicht een steegje. Daar
wonen toch geen zilversmeden of kooplieden, zo zal ze gedacht hebben. Elsken
verwijt meester Clement dan ook dat hij haar bedrogen heeft, dat hij helemaal geen
zilversmid is, maar een bedrieger of schooier die hoe dan ook op meisjes indruk wil
maken.
Maar ondertussen is Elskens eer en naam aangetast. Hoe dat dan precies is gebeurd,
wordt niet expliciet verteld. We kunnen het alleen afleiden uit haar klederdracht op
zondag. Op de dag des Heren loopt ze immers op het dorp rond gekleed in een ‘rood
fluwelen mantel’, waarvan ze er zelfs twee blijkt te bezitten. Rood heeft lang een
negatief imago gehad. De duivel is met rood getooid of wordt als een roodharige
voorgesteld. Deze kleur wijst dikwijls op de aanwezigheid van Satan. De hoer van
Babylon opereerde volgens Herman Pleij7 in alle schakeringen van rood. Rood of
ros werd ook geconnoteerd aan marginaliteit, afkeuringswaardig gedrag of
zondigheid.8
Die rode mantels heeft ze van Meester Clement gekregen, hij heeft in haar hart een
plaats verworven en zijn geschenk is bedoeld om haar stilzwijgen af te kopen.
[Drinklied]
Hoe luijde soncker een leeraer opder tinnen:+
Soe wij droncken drincken leeren wilt,+
Die moet van joncx beghinnen,
Dat hij bijtijt ter herberghe gaet
5 Eer hem een ander de plaetse beslaet,+
Hij is wijs diet can versinnen.+
+

+

(p. 174)

En doet dan eenen pekelherinck braeijen,
Eedt een stucsken van eenen abberdan,+
Ten can u niet veel schaijen.

7
8
+
+
+
+
+

H. Pleij, Van karmijn, purper en blauw (Amsterdam, 2002), p. 34 en 129-130.
F. De Bruyn, De vergeten beeldentaal van Jheronimus Bosch ('s-Hertogenbosch, 2001), p.
95.
1.tinnen: hs. sinnen.
2.Soe wij (d.i. al wie): staat in de kantlijn naast onderstreept (d.i. wel geëxpungeerd) Die.
5.beslaet: inneemt, beslag legt op.
6.versinnen: verstaan.
8.abberdan: labberdaan, gezouten kabeljauw (die dus veel dorst geeft).
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10 Daerop soe drinct een volle can,+
Ten elfsten teughe uut, soe wordij een man,+
Soe suldi u verfraijen.+
En cundij ghij den pekelherinc niet verdauwen,+
Soe steect uwen vinger in u keel,
15 En gaet daer ligghen spauwen,
Schiet naer den coninck van Ingelant,+
Neempt homborgher bier tot onderstant,+
Soe en suldij niet verflauwen.
En cundij ghij den weert dan niet betalen,
20 Soe leetten met u naer sinte Reynuut,+
En laeten daer gelt haelen,
En keert daer niet weder voer smerghens vrouch,
Die somersche daghen sijn cort genouch.
Soe suldi pris behaelen.
25 Ghij princen, die dit liet te recht wilt leeren,+
Met Pier Feijnenbuick en Gheert Slapgegort,+
Daer moest ghij mee verkeeren,+
En soect alle daghe eenen nieuwen weert,
En sedt nu dat kanneken bij den heert,
30 Laet gheesten triumpheeren.+
Finis

Dit drinklied met het uit geestelijke liederen welbekende openingsvers is een volks
literair product met al de ingrediënten die typisch zijn voor het genre.
In manuscript 993 van de U. Gent komt op p. 131-132 een ‘liedt vanden dronckaert’
voor, gedateerd 16 mei 1592. Het moet gezongen worden op

+ 10.can: hs. canne (met ne doorstreept).
+ 11.ten elfsten teughe: bij de elfde teug; elfde: late of laatste (zoals in het gezegde: te elfder
ure).
+ 12.verfraijen: verblijd zijn, vrolijk worden.
+ 13.verdauwen: verteren.
+ 16.schiet... Inghelant: last hebben van buikloop. Bekend drektoponiem (cf. H. Van Kampen,
H. Pleij, B. Stumpel e.a., Het zal koud zijn in 't water als 't vriest (Den Haag, 1980), p. 195:
‘maer dan sullender vele nederwaerts schieten nae den koninck van Enghelant’).
+ 17.hamborger: uit Hamburg; tot onderstant: als steun.
+ 20.sinte Reynuut: de fictieve patroon van de drinkebroers, zij die de kannen ‘reyn uut’, d.i.
ad fundum naar binnen werken. Zijn schip ligt voor anker te Cales of Calais (= kaal, berooid).
+ 25.leeren: d.i. leren zingen.
+ 26.Typische namen van fictieve drinkebroers.
+ 27.verkeeren: omgaan.
+ 30.Laet gheesten triumpheeren: laten wij, stamgasten, vrolijk zijn.
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dezelfde wijs als het bovenstaande lied, ‘Hoe luijde riep de leraer op der tinnen’.9
Dit hs., een autograaf naar men aanneemt, bevat refreinen, dichten en liederen, alsook
een ‘Catechismus’ van de Amsterdamse koopman en rederijker Laurens Jacobsz.
Reael,10 die lid was van de Oude Kamer, In liefde bloeyende (De Eglentier).
Dit ‘zot’ lied vraagt hier even onze aandacht.11 Het is, zover mij bekend, tot op heden
ongedrukt gebleven en vertoont in de eerste twee strofen een opvallende gelijkenis
met het hierboven afgedrukt lied uit het Liber amicorum. Deze overeenkomst is vooral in de eerste strofe - zo sterk dat toeval wel uitgesloten moet worden. Men
oordele zelf
Een liedt wilt van de dronckaerts singgen hooren
Wie dat droncken drincken bestaet
En veel drancx wil versmooren
Dat hij bij tijts int wijnhuis gaet
Al eer een ander die plaets beslaet
Hijs wijs diet can oorbooren.
Soo laet u dan een peeckelhaeringh braeden
Off een eijntgien gesoutten worst
Dat can u ooc niet schaeden
En daer bij ooc een roggen corst
En lapt een volbier in u borst
So groot als ghij coondt laeden.

De vraag die zich hierbij opdringt is wie aan wie heeft ontleend en hoe dat dan precies
mogelijk is geweest.
Men mag aannemen, en dit lijkt, gezien de data van beide gedichten, de meest
plausibele hypothese, dat de anonymus uit het Liber amicorum als inspiratiebron
voor Reael heeft gediend, wat impliceert dat deze laatste de auteur van het Liber
moet hebben gekend. Misschien was dan de anonymus ook lid van de Amsterdamse
kamer waar hij het lied uit het Liber reeds had voorgelezen. Het blijft natuurlijk een
van de mogelijke hypothesen. Hij kan het lied ook elders gehoord hebben, en
zekerheid zal in dit verband wel niet te krijgen zijn.

9
10
11

D. Coigneau, Refreinen in het zotte bij de rederijkers (KA Gent, 1980), I, p. 106. Dit was
ooit een bekende melodie (cf. M. De Bruyn en J. Oosterman, O.c., M 0346).
John C. Breen, ‘Stichtelijke liederen van Laurens Jacobszoon Reael’, Archief voor Ned.
Kerkgesch. 6 (1897), 129-157.
M. De Bruyn en J. Oosterman, O.c., T 1635 (p. 166).
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[Drinklied]
Daer quamen twee lien van Brugghe
Het was Nelleken en Paschier,+
Een pacsken op heuren rugghe,
Int Fortuijnken daer es goet bier.+
5
En compt mij niet meer soe naer,+
Ghij rol, rulle marul,+
En compt mij niet meer soe naer,
Ghij rul, ghij rulleken.
+

+

(p. 175)

Al sijn die kannekens cleine,
10 Men tapse selden vol.
Men schrijfter twee voer eine,+
Daerof wordic soe dol.+
En compt mij niet naer
[etc.]
Tantwerpen op die Peerdemarct,
15 Daer woont een schoon werdin,+
De weert die speelt opt hackebart,
Het joncwijf verstaet den sin.
En compt mij niet naer
[etc.]
Tantwerpen In de Croone,+
20 Daer woent een schoon joncwijf,
Sij gheefter niet om een boone,+
Al stoot mense op heur lijf.
En compt mij [niet naer]
[etc.]

2.Paschier: Repertorium: passchier.
4.Int Fortuijnken: naam van een Brugse herberg.
5.naer: nabij, dichterbij.
6.rol... marul: wellicht spotnamen, zonder duidelijk betekenis.
11.Men schrijft er met dubbel krijt.
12.dol: dul, kwaad.
15.speelt opt hackebart: een muziekinstrument waarbij men met twee houten hamertjes de
snaren betokkelt; hier wel met erotische bijbetekenis: hij maakt haer met zijn spel het hof,
hij wil op haar ‘hackebart’ spelen.
+ 19.In de Croone: Antwerpse herberg, wellicht gelegen op de in de vorige strofe vermelde
‘Peerdemarct’; wordt vermeld in het Mandement van Bacchus van 1580 (cf. H. Pleij, Het
Gilde van de blauwe Schuit (Amsterdam, 1979), p. 254, r. 53).
+ 21.Ze geeft er geen zier (boone) om al stort men zich op haar lijf, bedrijft de liefde met haar.
+
+
+
+
+
+
+
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Ook dit is een volks drinklied dat echter sterk verschilt van de eraan voorafgaande
tekst. De lokalisering begint in Brugge, maar schakelt in de tweede helft over op
Antwerpen. In beide steden staan de herbergen centraal. Soms worden de namen
ervan meegedeeld, van die op de ‘Peerdemarct’ te Antwerpen is dit misschien niet
het geval (cf. voetnoot bij nr. 19).
[Vergankelijkheid van het aards bestaan]
+

Och mensch, waer op wildij u verlaten,
Ghij moet toch sterven, dat weetij wel,
Die doot die compt seer haestelijcken,
Seer onversienlijck ende snel.
5
Oft ic dit altijd hadde in mijnen sin?
Maer och lasen, neen, neen ic blijf die ic bin,+
Ydel van herten en locht van sin.+

+

(p. 191 en 190)

Och wonder ghevet mij, meer dan wonder.+
Dat wij sus licht van herten sijn,+
10 Dat wij niet altijt en overdincken
Die bitter doot, die sware pijn.
Oft ic dit altijt etc.
Eij lasen, hoe bitter sal tscheijden wesen,
Als die siele uuten lichame gaet,
En moet in vreempde lande reijsen,
15 Daer sij niemant en heeft die haer bijstaet.
Oft ic dit altijt etc.
Dat licham dat hem plach te verchieren
Met groote gheneuchte ende wellusticheijt,
Dat moet hem nu te vreden stellen,
Met een aut leijnen verworpen cleet.
Oft ic dit altijt etc.
20 Maer als dat lichaemp daer doot sal ligghen
Dan eest seer vreeselijck om aen te siene,
Al ons vriendekens die wij daer hebben,
Sij sullen soo haestelijck van ons vlien.
Oft ic dit altijt etc.

+
+
+
+

6.lasen: helaas.
7.locht: licht.
8.wonder ghevet mij: ik ben verbaasd.
9.sus: zo, alzo.
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Die siele die daer reden moet geven,+
25 Van al dat lichaem heeft mesdaen,+
Och lasen, hoe droefelijck sal sij wesen,
Als sij voor d'oordeel Gods sal staen.
Oft ic dit altijt etc.
Ghij, jonghe mechdekens, wilt dit bedincken,
Wat u in deynde ghebeuren sel,++
30 Een hauten kiste van seven voeten,
En het luijden der clocken snel.
Oft ic dit altijt etc.+
Sij sijn seer wijs diet cunnen versinnen,
En laetent hem ter herte gaen,
Al eest dat wij de werelt beminnen
't Sal hier wesen alsoe haest ghedaen!
Oft ic dit altijt etc.
fin

De inhoud van de laatste volledige liedtekst staat in scherp contrast met die van alle
andere. Het is een ernstige waarschuwing tegen het zich hechten aan de aardse
genoegens en het cultiveren van precies die waarden die in de eraan voorafgaande
liederen nochtans zo enthousiast bezongen werden. Als correctief en anticlimax
daarbij vestigt het lied de aandacht op de kortstondigheid en de broosheid van het
aardse bestaan waarover de ziel na de dood rekenschap zal moeten afleggen.

+
+
+
+
+

24.reden: rekenschap.
25.al: alles; dat: dat het.
29.verworpen: afgedankt.
29.sel: hs. sal.
32.versinnen: begrijpen.
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Verbondenheid en tweedracht op gewijde grond
19de-eeuws huldebetoon rond het graf van Vlaamse letterkundigen1
Andreas Stynen, KULeuven, aspirant van het Fonds voor
Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen
Ruwweg vanaf de oprichting van de Belgische Staat begon ook, zij het geleidelijk
aan, de ontluiking van een Vlaams zelfbewustzijn. In de loop der decennia maakten
de flaminganten zich heel wat symbolen eigen, zoals de Vlaamse Leeuw, zowel vlag
als hymne. Maar ook de Nederlandse taal, historische gebeurtenissen zoals de
Guldensporenslag, een ideologisch zwaar beladen begrip zoals ‘franskiljons’ of, na
de Eerste Wereldoorlog, een massamanifestatie zoals de IJzerbedevaart groeiden uit
tot een wezenlijk onderdeel van de Vlaamse identiteit. In dit proces van zelfdefiniëring
was ook een rol weggelegd voor ‘heilige plaatsen’, plaatsen die zich van de rest van
het (op zich al heilige) vaderland onderscheidden omdat ze met de Vlaamse zaak
waren doordrongen, of toch op zijn minst een deel van het Vlaams-nationale
gedachtegoed bekleedden. Veel van deze betekenisvolle plaatsen werden met een
gedenkteken getooid, ter herinnering aan een persoon of aan een gebeurtenis uit het
‘roemrijke Vlaamse verleden’, zoals dat dan heette.
De oprichting van een monument was echter maar de (letterlijke) bekroning van een
proces dat zich al veel langer aan het voltrekken was. Uiteenlopende factoren maakten
de promotie van een plaats tot nationaal heiligdom mogelijk. Een onmiskenbaar
voordeel was wanneer een plaats een rijkgevuld verleden had, wanneer ze het
schouwspel was geweest van een lange reeks historische gebeurtenissen. Een
bijkomend pluspunt was het wanneer voorouders er het leven hadden gelaten en hun
bloed zich letterlijk met de grond had vermengd, of wanneer die voorouders er waren
begraven. In beide gevallen waren de historische voorgangers én hun opvattingen
haast lijfelijk

1

Aan de basis van dit artikel ligt een lezing gehouden voor het Snellaertcomité te Gent op 22
september 2004. Met dank aan Jo Tollebeek voor zijn opmerkingen bij eerdere versies van
deze tekst.
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voelbaar - op dergelijke plaatsen konden lichaam, plaats en natie dan ook tot een
heilige eenheid versmelten. Maar niet enkel de dood kon een plaats bijzonder maken;
connotaties met een nieuw begin, met een hergeboorte of met een ontwaken uit een
lange slaap waren hier eveneens toe in staat: gebeurtenissen of figuren die de Vlaamse
zaak een nieuwe impuls hadden gegeven, konden tot vele eeuwen later nog inspirerend
werken.
Ook veelzijdigheid of zelfs ambiguïteit in de betekenis van een feit of figuur vormde
een troef, omdat dit herinterpretatie van het verleden naderhand sterk vereenvoudigde.
Dit had als gevolg dat soms de meest uiteenlopende strekkingen binnen de Vlaamse
beweging zich in dezelfde symbolen konden terugvinden. Het draagvlak van de
heiligheid van een plaats kon zo erg breed zijn, zij het dat niet iedereen die sacrale
status op identieke wijze invulde. Aansluitend hierbij kan de factor macht worden
vermeld. Een plaats kon pas heilig worden als de groep die overtuigd was van het
belang van een gebeurtenis of figuur voldoende invloed binnen de Vlaamse beweging
deed gelden. Zonder deze invloed kon een plaats wel belangrijk worden voor een
strekking van flaminganten, maar niet voor het Vlaams-nationalisme als geheel.
Dit brengt mij bij het laatste punt op weg naar de effectieve wijding van een plaats
tot nationaal heiligdom. Een (in potentie) sacrale plaats had nood aan naambekendheid
om zijn rol helemaal waar te kunnen maken. Dichters moesten een slagveld of een
graf bezingen, overtuigde promotoren moesten via publicaties allerhande de aandacht
van heel Vlaanderen proberen te trekken, verenigingen moesten worden opgericht
om geld in te zamelen voor een monument of op zijn minst een gedenkplaat. Deze
en andere acties openden de poort naar, in mijn ogen, het doorslaggevende criterium
om van een heilige plaats te spreken: manifestaties. Van zodra herinneringen en
grond tot één onlosmakelijk geheel waren geworden, betekenisvol voor heden en
toekomst van de Vlaamse zaak, konden de Vlamingen in massa worden gemobiliseerd
om naar de plaats in kwestie op te trekken en had de plek een voorname rol in het
Vlaamse zelfbewustzijn verworven. Voortaan was een fysieke confrontatie met de
plaats als een symbolische ontmoeting met het verleden, waarbij gevoelens van
eerbied en ontzag opborrelden.
Op de zonet geschetste wijze worden historische mythes in het landschap geïntegreerd,
schuiven geschiedenis en geografie ineen en geraakt het collectief geheugen van een
groep, in dit geval een natie, in de materiële fundamenten van het vaderland
vervlochten. Geleidelijk aan, van de negentiende eeuw tot een drietal decennia
geleden, groeide binnen de Vlaamse beweging
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een canon, of liever een atlas van heilige plaatsen.2 Hier beperk ik mij tot de tweede
helft van de negentiende eeuw en in eerste instantie tot één plaats: het zogeheten
Campo Santo, het vermaarde kerkhof in Sint-Amandsberg bij Gent. Centraal staat
echter niet het pittoreske, enigszins vervallen kerkhof, maar wel de plechtigheden
rond de laatste rustplaats van boegbeelden uit de Vlaamse strijd, allen letterkundigen.
Grafceremonies waren een eerbetoon aan een gevallen voorman, maar tegelijkertijd
ook rituele bijeenkomsten waarbij de hoop werd uitgesproken dat de aanwezigen
eensgezind voor de Vlaamse zaak zouden blijven strijden. Het is op de uiteenlopende
vormen, doelstellingen en weerklank van dit vertoog, maar ook op de naïviteit of
zelfs hypocrisie van sommige sprekers dat dit artikel licht wil werpen, en dit aan de
hand van plechtigheden rond het graf van enkele Vlaamse letterkundigen, op het
Campo Santo maar ook op het Antwerpse Stuivenbergkerkhof.
Waar de Antwerpse begraafplaats als geheel een weinig prominente plaats in de
denkbeeldige atlas van Vlaamse heiligdommen bekleedde, verwierf de hele
Sint-Amandsheuvel voor vele generaties Vlamingen de status van onaantastbaar
nationaal schrijn, die de individuele graven oversteeg. Dat het kerkhof van in het
begin was opgevat als een begraafplaats voor het kruim van de Vlaamse letterkundigen
mag dan wel niet meer dan een taaie mythe zijn, de bijna letterlijke opeenstapeling
van Vlaamse coryfeeën op de heuvel zorgde er alleszins voor een hoge frequentie
van bijeenkomsten. De eerste in deze rij iconen - volgens een andere hardnekkige
Vlaamse mythe zelfs de eerste begravene op het hele kerkhof - was Jan Frans Willems,
de geroemde Vader van de Vlaamse beweging.3 Het was pas twee jaar na zijn
overlijden, op 26

2

3

In mijn verhandeling Meer zerken dan bloemen. Heilige plaatsen van de Vlaamse beweging
(onuitg. lic.verh.) (Leuven 2002), die het merendeel van het materiaal voor deze tekst
aanbracht, besteedde ik uitgebreid aandacht aan verschillende types heilige plaatsen binnen
het Vlaams-nationalisme en besprak ik enkele concrete gevallen in detail, vanaf de eerste
aanzetten tot heiligheid tot hun betekenis en appreciatie in het hedendaagse Vlaanderen. In
het najaar van 2005 publiceert Lannoo (Tielt) deze tekst onder de titel Een geheugen in
fragmenten. Heilige plaatsen van de Vlaamse beweging.
Een belangrijke naam in de mythe van het Campo Santo is die van Jef Crick, die vooral vanaf
de jaren 1940 pogingen ondernam om het kerkhof van Sint-Amandsberg en zijn Vlaamse
doden in de belangstelling te brengen. In krantenartikelen en brochures als Karel-Lodewijk
Ledeganck 1805-1847 (Sint-Amandsberg [1944]) overdreef hij systematisch de Vlaamse
origine van de begraafplaats. Duidelijk met succes, want in de jaren '70 hadden de
flamingantische mythes nog niets aan kracht ingeboet (bijvoorbeeld B. Roeyen en L. van de
Wiele, ‘Campo Santo te St-Amandsberg. Merkwaardigste begraafplaats van Vlaanderen’,
in: Ziemagazine, 1975, nr. 44, 55-62). Bij recent onderzoek naar het ontstaan van het kerkhof
was het dan ook noodzakelijk expliciet afstand te nemen van de ‘romantische fabeltjes’ en
‘de welbekende clichés van “Vlaamse heldenheuvel” en “Kunstenaarsheuvel”’ (S. de Groote,
Het Campo Santo van Sint-Amandsberg (Gent 2000) 17). Voor een overzicht van de evolutie
van de mythe en van de verschuivende benaming voor het kerkhof - strikt genomen verwijst
de term ‘Campo Santo’ slechts naar een bepaalde zone van de begraafplaats - zie mijn Meer
zerken dan bloemen, vooral hoofdstukken I.2 en II.1.
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juni 1848, dat hij op het nieuwe kerkhof werd bijgezet, in een statig graf bovenop
de heuvel. Telkens er nadien een overleden Vlaamse kopman werd begraven of een
praalgraf werd onthuld, kwamen in de bijhorende plechtigheid steeds opnieuw
Willems en later ook zijn naast hem begraven medestrijders ter sprake. Dit was
duidelijk het geval bij de plechtigheden voor Karel Lodewijk Ledeganck en Prudens
van Duyse. Ledegancks grafsteen, onthuld op 27 augustus 1849, bevond zich op
nauwelijks enkele stappen van Willems' monumentale graf. Frans Rens oordeelde
het, Ledegancks literaire verdiensten indachtig, niet meer dan ‘billyk dat zyne asch
ruste nevens die van den herschepper der Vlaemsche letterkunde in België.’4 Ook
Prudens van Duyse vestigde er in een gedicht de aandacht op dat Willems en
Ledeganck na de dood waren herenigd: ‘Hier vondt ge uw letterhoofdman weder, /
Op d'ouden berge Sint-Amands,’ sprak hij de dichter van de Drie Zustersteden toe.5
Bij de onthulling van Van Duyses eigen grafmonument, op 15 september 1861, wezen
opnieuw vele redenaars op de eerder gestorven Vlaamse voormannen. Net voor hij
het doek van over het monument wegtrok, sprak Karel Vervier de toehoorders nog
over ‘dezen Godsakker, alwaar de onverbiddelijke dood (te spoedig, eilaas!) de drie
steunpilaren onzer vlaamsche letterkunde - Willems, Ledeganck en Van Duyse vereenigd heeft’.6 Iedere begraven flamingant was een nieuwe ‘bron van heiligheid’
waarmee de reputatie van de heuvel als Vlaamse dodenakker veld won, met
begrafenisceremonies en latere herdenkingsbijeenkomsten als rituele hoogtepunten.

Verlangen naar verbondenheid en slagkracht
Behalve een haast vanzelfsprekende hulde aan de overledene, was een grafceremonie
ook een les voor de levenden. Sprekers haalden de positieve kanten van de doden
aan en roemden de overleden voormannen als niet aflatend

4

5
6

De Eendragt. Veertiendaegsch Tydschrift voor Letteren, Kunsten en Wetenschappen, 23
september 1849. Ledegancks lichaam was eerst op het kerkhof buiten de Dampoort begraven
vooraleer het op 22 oktober 1848 naar de Sint-Amandsberg werd overgebracht (De Eendragt,
22 oktober 1848).
De Eendragt, 7 oktober 1849.
Gedenkteeken aan Prudens Van Duyse toegewijd (Gent 1862) 13 en 17.
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voorbeeld voor alle Vlamingen. Dat men hierbij rond de laatste rustplaats stond, gaf
dergelijke woorden extra gewicht. Daar hadden de nationale helden immers letterlijk
hun sporen nagelaten, in de vorm van hun stoffelijke resten; men kon er haast lijfelijk
in aanraking komen met de betreurde voorvechters. Door dit contact, zo hoopte men,
zou men zelf worden bezield en zo het roemrijke verleden kunnen voortzetten in de
eigen tijd. De begrafenisplechtigheid was de eerste gelegenheid waarbij de overledene
symbolisch met de (nieuwe) rol van inspirerende krachtbron werd bekleed. Redenaars
verzekerden dat de dode niet helemaal was verdwenen. Behalve een geruststelling
voor de levenden - de dood is niet het einde - hielden dergelijke toespraken ook een
opdracht in: door hun goede eigenschappen te benadrukken, werd de gemeenschap
opgeroepen het voorbeeld van de overledenen na te volgen. In 1903, naar aanleiding
van de verjaardag van het overlijden van Hendrik Conscience, drukte het Antwerpse
weekblad Ons Recht dit als volgt uit: ‘Een volk dat trouw de nagedachtenis zijner
helden en leiders bewaart, zal sterk blijven, omdat die herdenking samengaat met
het volgen der voorbeelden van die ouderen, en zoo ontstaat een gemeenschap die
de macht der eeuwen kan tarten.’7
Op 27 juni 1846 zwoeren Frans Rens en Caspar van Boekel bij het graf van Willems
(toen nog op de begraafplaats aan de Wasstraat, buiten de Gentse Dampoort) diens
voorbeeld na te volgen en ‘als u getrouwe zonen’ diens taak te zullen blijven
verderzetten. De Antwerpse dichter Theodoor van Ryswyck verzekerde iets
gelijkaardigs: ‘By 't nageslacht blyft ook uw naem verheven!’8 De pers achtte deze
ophemeling volkomen terecht en herkende er, met de woorden van Den Vaderlander,
‘de uitdrukking der waerheid, de hulde der echte verdiensten’ in.9 Nog geen jaar
later, op 23 maart 1847, trok opnieuw een groot aantal Vlamingen naar het kerkhof
in de Wasstraat, voor de teraardebestelling van Ledeganck ditmaal. Rens was ook
nu aanwezig en bespeelde dezelfde thematiek als een jaar voordien: ‘Karel's voorbeeld
zy ons heilig.’ Ook Jacob Heremans wees op het inspirerende van Ledeganck: ‘Het
goede dat gy hier beneden gesticht hebt, blyft in ons herte gegroefd, en het zaed dat
gy gestrooid hebt zal niet vergaen; wy zweren het hier op uwe heilige assche.’10 Jef
Crick, een Gents journalist met een grote interesse voor de op

7

8
9
10

Ons Recht, 27 september 1903. Zie ook W.L. Warner, The living and the dead. A study of
the symbolic life of Americans (Yankee City Series 5) (New Haven 1959) 302-306, 309 en
310.
De Vlaemsche Rederyker. Tydschrift toegewyd aen gemengde Lectuer, ter Bevordering van
Tael- Dicht- en Letterkunde, 1846/5, 15, 17 en 19.
Den Vaderlander, 3 juli 1846.
De Eendragt, 28 maart en 11 april 1847.
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het Campo Santo begraven Vlaamse letterkundigen, zou later treffend over de
‘vereeniging van dooden en levenden, van voor- en nageslacht’ spreken; in
grafceremonies putte men uit het verleden kracht voor heden en toekomst.11
Weer een jaar verder, op 26 juni 1848, was er voor de eerste maal een in Vlaamse
retoriek gedrenkte plechtigheid op de nieuwe begraafplaats van Sint-Amandsberg,
bij de onthulling van Willems' praalgraf. Een duizendtal mensen trok in optocht naar
de heuvel, waar ze door naar schatting vijftienduizend anderen werden opgewacht.
Kanonschoten en een militaire kapel kondigden de plechtige onthulling van het
grafmonument aan. Na enkele redevoeringen voerden zo'n driehonderd zangers
Prudens van Duyses Grafkrans aen Willems uit. Nadien wees de Antwerpse
letterkundige Michiel van der Voort de omstaanders op het feit dat ze het moesten
‘verdienen de nakomelingen te zyn van hem, die onverpoosd al zyne stonden aen de
belangen van het vaderland, aen de belangen der moedertael besteedde’. Aansluitend
op de toespraken werd nog brood uitgedeeld aan de armen van de wijk - voor
sommigen niets minder dan de ‘schoonste der plegtigheden’.12 De onthulling van
Ledegancks grafmonument een jaar later, op 27 augustus 1849, volgde een zelfde
stramien: eerst een optocht, daarna op de heuvel een plechtigheid met muziek. Eén
van de talrijke sprekers, E. van Biesbrouck, verwoordde hoe ook een dode Ledeganck
nog een Vlaamse leider en een voorbeeld bleef: ‘Zoo ook, ja, zoo ook zal Ledeganck's
reine geest, door eeuwen heen, van geslacht tot geslacht overvaren, ons allen met
zyne magtige armen omvatten en in eenen opeengepakten drom voortsturen tegen
verbastering en zedebederf!’13 En ook bij de dood van Van Duyse klonk dit vertoog.
Na een optocht van ongeveer drieduizend personen uit het centrum van Gent, spraken
op 16 november 1859 vijftien personen een redevoering uit naast het vers gedolven
graf. Rens drukte de hoop uit dat de dood van Van Duyse ‘nieuwe krachten zal
schenken om met verdubbelden yver voort te werken, en de aenhoudendheid en
onvermoeibaerheid na te volgen, waervan hy ons het voorbeeld gaf. Zoo moge zyn
onsterfelyke geest ons met welgevallen omzweven en bezielen!’14
Dat de woorden van de gelegenheidssprekers meer dan louter een retorisch cliché
waren, bleek uit de vaak talrijke reacties in de pers. Hierin werd niet

11
12
13
14

Crick, Ledeganck, 14.
De Broedermin, 28 juni 1848; De Eendragt, 2 juli 1848 en Gedenkzuil aen J.-F. Willems
toegewyd (Gent 1848) 3-5, 12 en 34.
De Eendragt, 9 september en 7 oktober 1849.
De Eendragt, 20 november 1859 en F. de Potter, Prudens van Duyse herdacht (Gent 1860)
93-94.
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zelden de hoop uitgedrukt dat de toespraken voelbaar effect zouden hebben, dat de
Vlamingen gehoor zouden geven aan de oproep die tijdens de grafceremonie
weerklonk om de herinnering aan de overledenen levend te houden. Na Willems'
begrafenis stelde de verslaggever van de Gazette van Gent verheugd vast dat ‘wy
ons [hebben] kunnen overtuigen, dat zyn geest te midden der gentenaren en by allen
die zich vroeger by hem aengesloten hadden blyft voortleven’.15 Een medewerker
van De Vlaemsche Rederyker was een jaar later, na de teraardebestelling van
Ledeganck, minder overtuigd dat de woorden die hij had gehoord ook waarheid
zouden worden. Hij riep iedereen op zich aan de belofte te houden en de taalstrijd
voort te zetten: ‘De nastreving van die woorden ware het schoonste monument op
het graf van Ledeganck...’16 Ook na de onthulling van Ledegancks grafmonument
op het kerkhof van Sint-Amandsberg reageerde het blad liever voorzichtig: ‘Wy
blyven in afwachting om het nut te zien welk, ten gevolge dier plegtigheid, aen de
vlaemsche zaek zal toegebragt worden.’17
Grafplechtigheden impliceerden meer dan enkel de verheffing van de overledene tot
een heilig voorbeeld voor de natie. Vanuit hun graf riepen de Vlaamse helden hun
nakomelingen op tot trots en vaderlandsliefde, maar ook tot eendracht. Wat sterk
werd verhoopt, was dat de ceremonies op het kerkhof de eensgezindheid in het
Vlaamse kamp zouden bevorderen. Mede dankzij de weerklank in de pers moesten
ze bijdragen tot de opbouw van wat Benedict Anderson, één van de toonaangevende
historici in onderzoek naar nationalisme, een imagined community noemde: het
gevoel deel uit te maken van één grote Vlaamse gemeenschap moest een overwicht
in eenieders zelfdefiniëring verwerven, ongeacht ideologische en geografische
verschillen en andere ongelijkheden.18 ‘Vaderlandsche lykfeesten’ leenden zich tot
de creatie van dergelijke grotere verbanden. Redevoeringen, maar ook andere rituelen
en plechtigheden rond het graf brachten het Vlaming-zijn van de aanwezigen naar
de voorgrond en belichaamden een verlangen naar eendracht. Het natiebesef nam op
zulke plechtigheden toe, het patriottisme en het groepsgevoelen werden versterkt.
Manifestaties als deze hadden dan ook een interne en groepsversterkende functie:
het smeden van een gemeenschappelijke identiteit.19 Dit ging vaak gepaard met een
dure eed, want met het

15
16
17
18
19

Gazette van Gent. Nieuws- en Aankondigings-Blad, 28 juni 1846.
De Vlaemsche Rederyker, 1847/6, 85-86.
De Vlaemsche Rederyker, 1849/11, 162.
B. Anderson, Imagined communities. Reflections on the origin and spread of nationalism
(Londen - New York 1991) 6 en 11.
De Eendragt, 20 mei 1849 en G. Leemans, ‘“Herdenkt nu!” Vlaamsgezinde huldigingen en
herdenkingen in veelvoud’, in: Idem e.a. ed., Vlamingen komt in massa. De Vlaamse beweging
als massabeweging (Museum van de Vlaamse Sociale Strijd. Bijdragen 17) (Gent 1999) 313.
Zie hieromtrent ook B. Lincoln, Discourse and the construction of society. Comparative
studies of myth, ritual, and classification (New York - Oxford 1989) 23 en J.R. Gillis,
‘Introduction. Memory and identity: the history of a relationship’, in: Idem ed.,
Commemorations. The politics of national identity (Princeton - New Jersey 1994) 7.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde. Jaargang 2005

168
lichaam van de overledene als getuige. Plaatsen die door de dood waren geheiligd,
waren dan ook een plek waar het ‘eedverbond’ telkens opnieuw kon worden
vernieuwd. Met volgende woorden riep Ferdinand Augustijn Snellaert in 1846 de
omstaanders aan het vers gedolven graf op om in Willems' geest eensgezind verder
te strijden:
‘Van daer, uit het blauw gewelfsel, ziet Willems op onze werkzaemheden
neder; van daer, spreekt hy tot ons, tot zyne kinderen - van eendragt, van
afwending onzer ooren van 't verleidend gefleeuw des vyands. [...]
Bezweren wy hier, met de knie op zyn assche, terwyl wy zyn kil gebeente
met een laetsten traen van liefde nog verwarmen, bezweren wy hier die
eendragt, en wenschen wy voor ons wat God hem verleende, 't geluk van
te mogen sterven voor de regten der Tael, voor het Land.’20
Tijdens het merendeel van de plechtigheden aan het graf van Vlaamse voormannen
werd opgeroepen om eensgezind strijd te leveren, want ‘dàn zouden zy een wal
vormen, voor welke hunne bestokers moesten terugdeinzen,’ zo viel te horen bij
Ledegancks begrafenis: ‘Dichters en prozaïsten, denkt er aen: waer verdeeldheid
heerscht, heeft de tegenparty een belangryk overwigt...’21 Dergelijke oproepen om
een einde te maken aan alle tegenstellingen waren des te dringender daar op korte
tijd een groot aantal vooraanstaande letterkundigen was gestorven, vaak op jonge
leeftijd. Michiel van der Voort stelde de situatie scherp: ‘Hoe geringer wy in getalle
zyn, hoe dunder onze ryen worden, hoe meer moeten wy moed bezitten’.22 Zeker
Willems' dood achtte men een zwaar verlies. Bij de onthulling van diens graf op de
Sint-Amandsheuvel wees Conscience de omstaanders erop dat Willems ‘metterdaed
onze wettige vorst in het ryk der vaderlandsche letteren’ was geweest en dat dit rijk
nu op instorten stond. Hij riep dan ook op om het net onthulde grafmonument te
beschouwen als een ‘altaer der broederliefde voor Vlamingen’ waarop men ‘de
gewyde vlam der eendragt’ moest ontsteken; ‘dat zy onze gevoelens van oneenigheid
als een zoenoffer ontvange en verteere!’23

20
21
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De Vlaemsche Rederyker, 1846/5, 13.
De Vlaemsche Rederyker, 1847/6, 86.
Het Handelsblad van Antwerpen, 11 mei 1849.
Gedenkzuil, 15-16.
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Bij Van Duyses begrafenis in 1859 wijdde Van der Voort, als vertegenwoordiger
van de Brusselse vereniging De Wyngaerd, zijn toespraak grotendeels aan het feit
dat Vlamingen van overal elkaar zo vaak op kerkhoven troffen ‘om daer elkander
den broederkus te geven, en de rei digter te sluiten, naer mate een hunner aen natuer
den tol betaelt’. Erger nog dan deze verliezen was dat Vlaanderen ten onder leek te
gaan omdat niemand de fakkel overnam. Het was, nog steeds volgens Van der Voort,
alsof kerkhoven ‘onze vergaederplaetsen’ waren geworden: ‘Daer is nog de laetste
toevlugt waer zich de beweging vry ontwikkelen kan.’ De spreker besefte dat
sommigen aanstoot zouden nemen aan zijn uitlatingen, ‘maer de Vlamingen hebben
thans zoo weinig gelegenheid om de waerheid te hooren, dat ik hier, al moest men
er my om miszien, meen niet te mogen zwygen’. Hij eindigde zijn opmerkelijke
toespraak met de eed dat de flaminganten voortaan ook elders zouden samenkomen
dan enkel op dodenakkers.24
Van der Voort had gelijk dat de Vlaamse voormannen elkaar vaak aan het graf van
overleden strijdgenoten troffen, maar liet - wellicht om het dramatisch effect te
verhogen - na van hierbij te vermelden dat op dezelfde dag vaak een banket werd
ingericht of dat de plechtigheid aan het graf soms zelfs deel uitmaakte van het
programma van een congres; de eendracht die rond het graf van een Vlaamse voorman
werd gesmeed, liet zich vaak ook in de nabijheid van het kerkhof gevoelen. Dit was
onder meer bij de onthulling van Ledegancks praalgraf op 27 augustus 1849 het
geval. In die dagen ging in Gent namelijk het eerste Nederlands Letterkundig Congres
door, waarvan de deelnemers mee optrokken naar de Sint-Amandsheuvel. Rens wees
aan het graf op de voordelen van het samenvallen van beide evenementen: gezien
het congres ook door heel wat Nederlandse letterkundigen werd bijgewoond, kreeg
het huldebetoon aan Ledeganck meteen een algemeen Nederlands karakter, ‘hetwelk
by vroegere inhuldigingen ontbrak’. 's Avonds schoven de congresgangers nog aan
bij ‘eene vriendenmaeltyd [...] alwaer de gulhertigste vriendschap niet opgehouden
heeft te heerschen’ - de hele dag stond in het teken van verbroedering, en het graf
fungeerde als een belangrijk brandpunt van deze eendracht.25 Ook de inhuldiging van
Van Duyses graf, op
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De Potter, Van Duyse herdacht, 106-110. Bij de begrafenis van Van Ryswyck had Conscience
al in verwante termen het grote aantal doden op korte tijd betreurd: ‘Nu is alles duister en
akelig op onze baen: onze vaderlandsche feesten zyn sombere lyktogten, onze vergaderplaets
het veld der dood, onze zangen het eeuwige vaerwel by het graf onzer dierbaerste broeders
gesnikt...’ (Het Handelsblad, 11 mei 1849).
Gazette van Gent, 29 en 31 augustus 1849 en De Eendragt, 23 september 1849. Een jaar
eerder volgde na de onthulling van Willems' monument ook een banket in de
Minardschouwburg, ‘een vriendenfeest, byzonderlyk bestemd om de verbroedering tusschen
de vlaemsche letterkundigen uit onderscheidene gewesten nader toe te sluiten’ en om de
vierhonderdste verjaardag van rederijkerskamer De Fonteinisten te vieren (Gedenkzuil, 5).
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15 september 1861, ging gepaard met een ander feest, dat naar aanleiding van de
vijfentwintigste verjaardag van de Gentse letterkundige vereniging De Tael is gansch
het Volk. 's Voormiddags was er een plechtigheid met een prijsuitreiking, na de
middag gingen de deelnemers, ook van buiten Gent, naar het kerkhof, en na afloop
van de grafceremonie was er een banket in het Posthotel. De Gazette van Gent vond
een feestmaal in eerder sterk contrast staan met de herdenking van een overleden
leider, maar meende dat de organisatoren hiertoe hadden besloten omdat ‘zy eene
opwelling van nieuw leven willen verwekken op een dier vrienden-vereenigingen,
waer men verschen moed put, nauwere banden toestrengelt, om het vaderlandsch
doel der flaminganten te bereiken’. In één van de vele heildronken benadrukte Julius
Vuylsteke dat ideologische geschillen geen belemmering mochten vormen: liberalen
en katholieken moesten hun eigen overtuiging trouw kunnen blijven en tegelijkertijd
Vlaams zijn. Rond het graf van de gevallen leiders moesten alle Vlamingen mekaar
de hand reiken.26
In eenzelfde streven naar eendracht vonden in 1871 en 1872 herdenkingsplechtigheden
plaats op de Sint-Amandsheuvel, naar aanleiding van de vijfentwintigste verjaardag
van het overlijden van Willems en Ledeganck. Het Willemsfonds en het
Willemsgenootschap, een koor, vatten het plan op om op 10 juli 1871, de tweede
dag van de Gentse kermis, een optocht naar het graf van hun patroon te houden. Ze
nodigden alle verenigingen uit het Gentse uit, maar ook alle artistieke en literaire
organisaties en alle bekende letterkundigen uit Vlaanderen en Nederland, vanwege
de ‘natuurlijke band’ tussen beide gebieden, de taal. Men veronderstelde dat de grote
rol van Willems in de Vlaamse beweging nog vers in het Vlaamse geheugen lag: ‘Al
wie Vlaming is, zal voorzeker aan dit welverdiende huldebetoog deel nemen’ en dit
‘van de grootste stad tot het kleinste dorp van Vlaamsch-België’. Na een literaire en
muzikale zitting in de universiteit wilde men in stoet door de belangrijkste straten
van Gent stappen, vergezeld van diverse muziekmaatschappijen en met voorop de
vlag van Gent en een leeuwenvaandel. De plechtigheid aan Willems' graf moest als
het ware een herhaling worden van de ceremonie bij de onthulling van het arduinen
monument in 1848.

26

De Stad Gent. Dagblad voor alle Klassen, 16 september 1861 en Gazette van Gent, 16-17
september 1861. Uit de heildronken bleek duidelijk dat dit banket niet meer in het teken van
Van Duyse stond maar dat het een feestmaal van Vlaamsgezinden was. Zie ook het uitgebreide
verslag in De Eendragt, 22 september 1861.
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Opnieuw zou het graf getooid worden met talrijke kransen, zouden redevoeringen
worden uitgesproken en men zou dezelfde liederen zingen als drieëntwintig jaar
eerder. De plechtigheid ging in feite verder dan een louter herdenken: het werd in
zekere zin een heropvoeren van het verleden. Het hele vertoog stond minder in het
verleden of het heden dan wel in een tijdloos of metafysisch heden. Het gebruik van
dezelfde rituele woorden en handelingen bracht de dode terug onder de levenden.
Het betrof meer dan een hulde aan Willems, de bijeenkomst was ‘tevens eene
betooging ten voordeele der heilige zaak’; het moest de bevestiging worden van de
beginselen waaraan Willems zijn leven had toegewijd. Een banket zou 's avonds het
feest besluiten.27
De plechtigheden op 10 juli 1871 begonnen met een feest in de universiteit, waar
Jacob Heremans namens het Willemsfonds in een toespraak onderzocht hoe het
kwam dat Willems jaren na zijn dood flaminganten telkens opnieuw ‘een hart onder
den riem kan steken en hen aansporen, om de zaak, waarvoor hij gestreden en geleden
heeft, met dezelfde krachtdadigheid te blijven verdedigen’. Willems was een voorbeeld
en uit de herinnering aan hem kon men, althans volgens Heremans, nog steeds kracht
putten.28 Na de middag zocht men deze bezielende kracht op aan de bron zelf. Een
lange stoet trok naar het graf van ‘den onsterfelijken Willems’, met meer dan twintig
Gentse verenigingen en een vergelijkbaar aantal van elders, zelfs uit Dordrecht;
kortom, ‘een heel leger van Vlamingen!’29 Max Rooses was één van de zeven sprekers
op de heuvel. Hij wees erop hoe de dodenakker de ‘treurige bewijzen’ droeg van de
vele grote letterkundigen die de Vlaamse beweging waren ontvallen, zodat de hulde
aan Willems' graf als een herbronning bij een hele generatie Vlaamse strijders werd.
Rooses benadrukte voorts dat de hulde niet vrijblijvend was, maar een plicht:
‘Laten wij ons bij het nederleggen dezer kransen wel op het hart drukken,
dat wij hier niet uitdrukken eene ijdele praalvertooning, een bevolen of
aanbevolen huldebewijs, maar dat wij hier eenen dierbaren

27

28
29

Voor de aanloop naar dit feest, zie volgende bladen: Het Volksbelang (24 juni en 8 juli 1871),
De Stad Gent (24 juni en 9 juli 1871), Gazette van Gent (25 en 28 juni en 8 en 9 juli 1871),
Het Vlaamsche Volk (25 juni en 9 juli 1871) en De Eendracht, 2 juli 1871. Over
heropvoeringen van het verleden, zie S.F. Moore en B.G. Myerhoff, ‘Introduction: secular
ritual: forms and meanings’, in: Idem ed., Secular ritual (Assen - Amsterdam 1977) 17-18
en P. Connerton, How societies remember (Cambridge - New York - Port Chester - Melbourne
- Sydney 1989) 43 en 65-70.
Jaarboek van het Willems-Fonds voor 1872 (Gent 1871) 191.
Gazette van Gent, 12-13 juli 1871. Dezelfde tekst verscheen ook in De Eendracht, 16 juli
1871.
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plicht volbrengen [...]. Laten wij ons daarbij herinneren, dat zijn aandenken
ons niet alleen dien plicht van eenen oogenblik oplegt, maar dat het beste
huldebewijs, dat wij aan Willems['] nagedachtenis kunnen brengen, is zijn
voetspoor te drukken - ons niet alleen te scharen rond zijn lijk, maar ter
verdediging gereed te staan aan de heilige zaak waarvoor hij leefde en
streed.’
Frans van den Dungen verwees in een opgemerkte toespraak, namens de Veldbloem
uit Brussel, naar woorden die Conscience in 1848 op dezelfde plaats had uitgesproken,
bij de onthulling van Willems' praalgraf. De gelauwerde auteur, die ook ditmaal in
Gent was, had de Vlamingen toen aangespoord hun zonen in bedevaart naar de
dodenakker te leiden.30 Volgens Van den Dungen werd die belofte thans, in 1871,
ingelost. De Vlaamse overwinning was evenwel nog niet volledig - vooral politiek
was er nog een lange weg te gaan - en de Brusselaar richtte zich tot Willems met de
hoop dat ‘uw krachtvolle geest, uw onverschrokken karakter, uwe ontembare
wilskracht in een uwer volgelingen [mocht] overgaan!’ Willems' naam werd overigens
in een min of meer anti-Belgisch vertoog geplaatst: er was iemand als hij nodig om
een einde te maken aan de ‘romaansche overheersching’ en de Vlamingen te bevrijden
van ‘den opgedrongen naam van Belgen’.31 Om 17 uur gingen de leden van het
Willemsfonds en het Willemsgenootschap naar het Posthotel voor een banket, waar
talrijke heildronken werden uitgebracht en voor een honderdtal aanwezigen ook
enkele redevoeringen werden uitgesproken.
Enkele dagen later benadrukte het dagblad De Stad Gent het nut van dergelijke
bijeenkomsten: ze versterkten de eendracht onder de Vlamingen en dat was nodig
om resultaten te boeken in de taalstrijd. Ook Het Vlaamsche Volk, een cultureel
weekblad, was overtuigd dat de plechtigheden van 10 juli, en dan vooral Van den
Dungens toespraak, niet zonder gevolg zouden blijven: ‘Gij hebt uwe macht kunnen
schatten, en bemerken dat de gelederen uwer

30
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Zie Gedenkzuil, 16: ‘En wy, wy zullen onze zonen in bedevaert naer hier geleiden, naer het
Campo-Santo waer de vlaemsche helden rusten, om God te danken over de hier behaelde
overwinning; - tusschen het gras dat nevens de heilige graven zyne halmen opschiet, zullen
wy onze kinderen doen knielen, hun spreken van den Vader der dietsche dichters altegader
hun den welvaertzang der vlaemsche zwane leeren stamelen, en ze doen bidden voor
moedertael en vaderland!’ Merk op hoe Conscience hier de term Campo Santo gebruikte ter
aanduiding van het kerkhof van Sint-Amandsberg, een benaming die pas gemeengoed zou
worden vanaf omstreeks 1940 en, zoals vermeld, in feite slechts voor een deel van de
begraafplaats geldt.
Het Volksbelang, 15 juli 1871.
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koene strijders dicht genoeg zijn, om den trotschen dwingeland weerstand te bieden.’
De hulde aan Willems was in feite een, tot op zekere hoogte symbolische,
troepenschouw.32 Wanneer ook de tegenstander de manifestatie opmerkte, kreeg ze
naast een groepsversterkende functie een meer externe rol: plechtigheden konden
een forum voor (politieke) eisen worden, ze hadden een zogeheten revendicatief
aspect. De indruk van eendracht was hierbij belangrijk: pas dan zou de tegenpartij
de boodschap ernstig nemen. Manifestaties op kerkhoven waren in potentie dan ook
meer dan een loutere hulde. Ze konden deel uitmaken van een politiek vertoog, al
dient dit meteen te worden genuanceerd: begraafplaatsen hadden altijd een ietwat
besloten karakter, weg van de écht openbare ruimte. De zichtbaarheid van
manifestaties hier was dan ook eerder gering.33 Een belangrijke (letterlijk)
plaatsvervangende rol was weggelegd voor de pers. Weerklank was er in 1871
alleszins, ook in Nederland. Jan ten Brink, zelfverklaarde ‘pelgrim naar Willems'
graf’ en ‘noord-nederlandschen beêvaartganger’, publiceerde in De Nederlandsche
Spectator een lange bijdrage over alle plechtigheden, maar over politiek had hij het
nauwelijks. Meer nog dan de Gentse pers beschreef hij hoe duizenden zich in de
brandende zon op het kerkhof hadden geplaatst, meer uit belangstelling en
nieuwsgierigheid dan uit engagement weliswaar. Net als bij zijn Vlaamse collega's
was het vooral de toespraak van Van den Dungen die hem had geraakt, en hij schaarde
zich achter het pleidooi voor eenheid, zij het dat hij liever over ‘Nederland’ dan over
‘Vlaanderen’ hoorde spreken.34
De bedevaart naar Willems' graf in 1871 was klaarblijkelijk een succesvol initiatief,
want hij inspireerde De Taal is gansch het Volk en de Gentse afdeling van het
Nederlandsch Tooneelverbond om een jaar later de vijfentwintigste verjaardag van
Ledegancks overlijden met een gelijkaardig programma te herdenken. Hoewel
Ledeganck op 19 maart was gestorven, ging het feest pas in volle zomer door, op 28
juli.35 De plechtigheid op de Sint-Amandsheuvel
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De Stad Gent, 12-13 en 14 juli 1871 en Het Vlaamsche Volk, 16 juli 1871. Voor een verslag
over de plechtigheden op 10 juli 1871, zie ook De Vlaamsche School. Tijdschrift voor Kunsten,
Letteren, Wetenschappen, Oudheidkunde en Kunstnijverheid, 1871, 112.
Zie hiervoor Leemans, ‘“Herdenkt nu!”’, 313 en G. Deneckere, ‘De macht van de straat.
Flaminganten in beweging’, in: Leemans e.a. ed., Vlamingen komt in massa, 26-27.
De Nederlandsche Spectator, 22 en 29 juli 1871. Ten Brink besloot zijn verslag met een
poging het werk van Rosalie en Virginie Loveling bekender te maken in Nederland. De
eenheid tussen Nederland en Vlaanderen bleek ook uit enkele heildronken door Nederlanders
(Ten Brink) én Vlamingen (Heremans; zie Gazette van Gent, 12-13 juli 1871).
Zie berichtgeving in de Gazette van Gent (21 en 31 maart en 12 en 25 juli 1872), De Eendracht
(24 maart, 7 april en 14 juli 1872), De Stad Gent, 8-9, 17-18 en 26 juli 1872 en Het
Volksbelang, 13 juli 1872.
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stond eens te meer in het teken van Vlaanderens herbronning. Ledeganck was een
‘wegwijzer op de baan tot eene waardige hergeboorte’ en daarom moesten alle
Vlamingen het als hun plicht beschouwen aanwezig te zijn.36 Het feest begon 's
voormiddags in de universiteit, met de prijsuitreiking van een muziekwedstrijd en
een toegejuichte redevoering over Ledeganck door secretaris Rooses. Enkele uren
later zette zich in het Gentse stadscentrum een stoet in beweging naar
Sint-Amandsberg, onder begeleiding van muziek. Talrijke Vlamingen hoorden hoe
Pieter Geiregat hen in een ‘gespierde redevoering’ opriep om te strijden voor het
volledige herstel van hun rechten, zodat men bij de vijftigste verjaardag van
Ledegancks dood zou kunnen zeggen dat de strijd was gewonnen. Net als een jaar
eerder bij Willems moest de herdenking van Ledeganck kracht schenken, zo vond
ook de Gazette van Gent:
‘Een volk dat zijne groote mannen herdenkt, is wel een volk dat leeft en
recht heeft om te leven; het feest van zondag, is dus het bewijs van het
krachtig bestaan der Vlamingen. Wij teekenen het aan als een verblijdend
feit, als een feit dat nieuwe hoop en verschen moed zal geven tot volherding
in den strijd, die, in volle overtuiging en uit liefde tot het volk, voor de
eerherstelling onzer taal wordt gevoerd.’
Na de ceremonie aan het graf, waarbij behalve Geiregat ook heel wat anderen de
massa hadden toegesproken, volgde een banket, ook ditmaal in het Posthotel. Dichter
Jan van Beers kwam in zijn heildronk terug op de plechtigheid van enkele uren eerder.
Net als bij vorige gelegenheden dat hij de Sint-Amandsheuvel had beklommen, leken
de graven van Willems, Ledeganck en Van Duyse hem de leuze ‘de Taal is gansch
het Volk’ te hebben toegeroepen: ‘Het was alsof hunne stem uit het graf oprees, om
het ons toe te roepen, de stem der mannen die, van als wij nog kleine jongens waren,
opstonden, spraken en schreven tot bevestiging der spreuk: de Taal is gansch het
Volk.’37
Rond dit feest werd hetzelfde beeld van verbroedering opgehangen als bij de vorige
bijeenkomsten op de Sint-Amandsheuvel. Ten Brink was bijvoorbeeld opnieuw
aanwezig en prees de manier waarop de Gentse verenigingen de
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Het Volksbelang, 27 juli 1872.
De Stad Gent, 29-30 juli 1872; Gazette van Gent, 31 juli 1872; Het Volksbelang, 3 augustus
1872 en De Eendracht, 11 augustus 1872, 3. De toespraak van Geiregat, die optimistischer
en minder verwijtend klonk dan degene die Van den Dungen een jaar eerder op slechts enkele
meters afstand had uitgesproken, werd afgedrukt in de Gazette van Gent, 1 augustus 1872.
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herinnering aan de Vlaamse voorvechters levend hielden. Ook ditmaal publiceerde
hij achteraf in De Nederlandsche Spectator een lang verslag van zijn reis naar Gent.
Hierin verwees hij duidelijk naar één van de belangrijkste doelstellingen die zijn
Vlaamse collega's beoogden met de herdenking van overleden coryfeeën: ‘Wij [als
Noord-Nederlanders] zullen onze da Costaas en onze Tollensen niet herdenken,
omdat wij niet noodig hebben, als de Zuid-Nederlanders, om van tijd tot tijd te staven,
dat wij bestaan.’38 Bijeenkomsten als die op de Sint-Amandsheuvel waren als een
bevestiging van de eigen sterkte en moesten opwekken tot nieuwe moed in de Vlaamse
ontvoogdingsstrijd. Latere generaties herdachten iemand als Ledeganck om, zoals
weekblad Het Vrije Woord schreef, ‘de wapens te scherpen die hij op zijn sterfbed
ons in handen gaf’.39 Deze betrachting sprak ook uit een gedicht dat Maria van
Ackere-Doolaeghe had geschreven om op het banket te worden voorgedragen:
‘Welaan! dit uur, o bondgenooten,
Den duren eed van trouw herhaald
En weder hand in hand in gesloten:
De taalbeweging zegepraalt!’40

Herdenkingen als deze te Sint-Amandsberg in 1871 en 1872 maakten duidelijk dat
de voorbeeldfunctie van de nationale helden niet ophield na de begrafenisplechtigheid
of de eventuele onthulling van een grafmonument. Hoewel vaak werd gesteld dat de
grootste hulde die men iemand kon bewijzen uit de (voortdurende) nagedachtenis
van zijn daden bestond, keerden de Vlamingen terug naar de plaats waar ze afscheid
hadden genomen. Dáár leefde de herinnering sterker dan elders, de stoffelijke resten
waren als een eeuwige krachtbron en daarom werden begraafplaatsen als die van
Sint-Amandsberg de vergaderplaatsen van de Vlaamse beweging. Kerkhoven
incarneerden de voorbeeldfunctie van de vroegere helden en speelden daarom een
belangrijke rol in de permanente regeneratie van de idealen en vooral van de strijdlust
en de standvastige overtuiging van de flaminganten. Deze opwekkende kracht kwam
volledig tot ontplooiing bij herdenkingen. Het was in de cultus van (of
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De Nederlandsche Spectator, 10 en 17 augustus 1872. Ditmaal beëindigde Ten Brink zijn
uitvoerig verslag met een poging Anton Bergmann bekendheid in Nederland te geven.
Het Vrije Woord. Weekblad, 21 juli 1866.
M. van Ackere-Doolaeghe, ‘Het Ledeganck's Feest gevierd te Gent, in 1872’, in: Idem,
Jongste dichtbundel. Met het portret van de schrijfster op tachtigjarigen ouderdom (Roeselare
1884) 85. Voor een verslag van de feesten van 28 juli 1872, zie ook De Vlaamsche School,
1872, 108-111.
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op) deze plaatsen en in de ritus van herinneren dat het natiegevoel én de natie werden
versterkt: de doden werden uit het verleden naar het heden en zelfs de toekomst
gebracht om de nieuwe generaties op hun plichten te wijzen.41 Deze rol werd in
toespraken vaak aangehaald, maar Karel Bogaerd, één van de sprekers bij de
onthulling van Van Duyses grafmonument, verwoordde dit in 1861 expliciet:
‘Deze grafheuvel, waar de asch van Willems, Ledeganck en Van Duyse
thands rust, is het altaar der vlaamsche beweging! Hier voelen wij hoe
schoon, hoe verheven, hoe regtvaardig die beweging is: op de graven harer
martelaren putten wij moed en volharding om de heilige volkszaak,
waarvoor zij leefden en streefden, uit al onze krachten te verdedigen.’42
De atmosfeer rond herdenkingsplechtigheden was, zo bleek, beladen met eendracht
en herbronning. Maar dit was in grote mate een beeld dat niet met de werkelijkheid
strookte. In vele gevallen was een retoriek over eensgezindheid wellicht zelfs bedoeld
om interne onenigheid toe te dekken, want die was er wel degelijk, ook op gewijde
bodem. Terwijl op de ‘vergaderplaatsen’ van de Vlaamse beweging de violen moesten
worden gestemd, kwamen de breuklijnen integendeel soms pijnlijk aan het licht.

Tweespalt over gewijde grond
Dat het groepsgevoelen rond een graf veelal bijzonder efemeer was en soms helemaal
in het niets verzonk bij interne verdeeldheid, bleek duidelijk in de jaren 1848 en
1849.43 Na het liberale partijcongres van 14 juni 1846 begonnen zich politieke
breuklijnen af te tekenen binnen de Vlaamse beweging, gevolgd door het uitbreken
van een open conflict onder Antwerpse Vlaamsgezinden in het voorjaar van 1847:
sommigen zegden het ideaal van een partijoverschrijdend flamingantisme vaarwel
en zochten alle heil voortaan bij de
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A. Becker, ‘From death to memory: the national ossuaries in France after the Great War’,
in: History & Memory. Studies in Representation of the Past, 5 (1993), nr. 2, 34 en M.
Azaryahu een A. Kellerman, ‘Symbolic places of national history and revival: a study in
Zionist mythical geography’, in: Transactions of the Institute of British Geographers, 24
(1999), 111. Zie ook de overdruk van een Nederlands artikel in de Gazette van Gent, 11
augustus 1848: ‘Het verleden begroette het heden, en bragt zijne schatting aan den fieren
strijder, die nimmer gewankeld, maar steeds voor taal en volk gestreden had.’
Gedenkteeken Van Duyse, 50.
Voor de betekenis van het groepsgevoel, zie Deneckere, ‘De macht van de straat’, 32.
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katholieke politici. Eén van hen was Conscience, wiens optreden bij grafplechtigheden
aanleiding gaf tot ernstige aanvaringen tussen liberalen en katholieken binnen de
Vlaamse beweging.44 De onthulling van Willems' grafmonument op de
Sint-Amandsheuvel op 26 juni 1848 legde het conflict pijnlijk bloot. Eduard ter
Bruggen van De Olyftak, de Antwerpse rederijkerskamer die mee het vuur aan de
lont had gestoken door Conscience en de zijnen uit te sluiten, bleef nog op vlakte en
eindigde zijn toespraak enkel met de oproep ‘om gezamentlyk, wat vuig en slecht is
af te weeren, en voor éene banier te werken en te stryden, onder het ongezien doch
blykbaer geleide van Willems en den herhaelden kreet van: Eendragt en vlaemsche
broederlykheid!’ Na hem betreurde Van der Voort, zelf een naar Brussel uitgeweken
Antwerpenaar, hoe amper twee jaar na Willems' dood ‘zyne leerstellingen van
eensgezindheid’ waren vergeten en politieke partijen onenigheid in het Vlaamse
kamp hadden gezaaid. Van der Voorts visie dat de Vlaamse strijd los moest staan
van katholieke of liberale opvattingen, werd niet gedeeld door Conscience, na hem
aan het woord. De auteur schreef het conflict toe aan het wegvallen van ‘veldheer’
Willems: ‘De vyand sloop in het kamp en strooide er de verderfelyke zaden van
mistrouwen en verdeeldheid.’ Ledegancks dood een jaar later, in 1847, had de
tweedracht enkel doen toenemen. Nu de situatie in heel Europa erg gespannen was
(1848 was een revolutiejaar) was eensgezindheid dringender dan ooit nodig.
Conscience deed hiertoe een dramatische oproep:
‘Mogt, in deze onze [sic] plegtige hulde aen de nagedachtenis van een
dierbare doode, het vaderland de weldaed der herstelde eendragt vinden!
Zyn wy niet altemael broeders in den vlaemschen bloede?
Is het niet dezelfde zucht die onze harten jagen doet?
Arbeiden wy niet te gader voor vlaenderens grootheid?’45
De Gentse pers stelde zich vragen bij zulke woorden. De op dat ogenblik nog veeleer
christen-democratische Broedermin stemde in met Van der Voorts stelling dat de
problemen in het Vlaamse kamp te wijten waren aan ‘de eigenbaet en trotschheid
eeniger mannen’ en zag hierin (terecht) een vingerwijzing
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Voor deze crisis tussen de groep rond Conscience en de liberalen rond Pieter van Kerckhoven,
zie enkele artikelen in de Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging (Tielt 1998): W.
Gobbers, ‘Kerckhoven, Pieter F. van’; A. Keersmaekers, ‘Voor Tael en Kunst’; K. Wauters,
‘Conscience, Hendrik’; E. Willekens en S. van Clemen, ‘Olijftak, De’ en L. Wils, L.
Vandeweyer en B. de Wever, ‘Antwerpen-stad’.
Gedenkzuil, 11-16.
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naar Conscience.46 De Gazette van Gent, die van een neutrale naar een liberale
strekking evolueerde, meende dan weer dat beide sprekers punten ‘die niet zeer
gepast waren’ hadden behandeld. Van echte onenigheid was volgens de eerder
optimistische Gazette trouwens geen sprake, de problemen waren terug te brengen
tot een persoonlijk conflict, en ‘dat ziet men in alle ontwikkelde letterkunde’; alle
Vlaamse letterkundigen zetten zich toch in voor de Vlaamse beschaving en taal?47
Een jaar later verwekte Consciences toespraak aan het vers gedolven graf van
Theodoor van Ryswyck misschien nog grotere deining. Het conflict in de Vlaamse
beweging was verre van bijgelegd toen de satirische volksdichter in mei 1849 werd
bijgezet op het Stuivenbergkerkhof in Antwerpen, waar de onenigheid was
losgebarsten en de gevoeligheden dan ook veel scherper lagen. Van Ryswyck en
Conscience, gewezen vrienden, waren door de tweedracht opponenten geworden.
De romanschrijver kwam hierop terug bij de teraardebestelling van de dichter, zijn
‘eerste strydgenoot’. Conscience betreurde dat ‘het lot’ hun wegen uit elkaar had
doen gaan, maar wellicht bedoeld als boodschap voor de omstaanders verzekerde
hij dat Van Ryswyck en hij zich ondanks alles nog vaak voor één doel hadden ingezet.
Hun ‘onverbrekelyke broedertrouw’ was nooit gebroken, hooguit ‘overneveld’. Net
als een jaar voordien drukte Conscience de hoop uit dat het graf zou bijdragen tot
een hereniging van de krachten. Hij deed dit onder meer met een als het ware
profetisch gedicht van Van Ryswyck, met als laatste verzen: ‘Vrede, trouw en
broedermin, / Zy ons eenigst doel, / Met een onverzetbren zin / En een rein gevoel.’48
Consciences oproep viel niet in goede aarde. De liberalen spraken zelfs ronduit
schande van deze ‘jesuitische redevoering’. Maar nog meer aanstoot namen zij aan
de reactie van Consciences sympathisanten: die hadden, op het kerkhof, de woorden
van hun leider toegejuicht en geapplaudisseerd, ‘geenszins de tael van den
vaderlandschen rouw’. De Vlaemsche Rederyker, het blad dat toen werd geleid door
Consciences voornaamste opponent, Pieter van Kerckhoven, wilde evenwel geen
polemiek op gang brengen: ‘Doch spreken wy van die oneerbiedigheid niet verder
en laten wy de onbeschaemde
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De Broedermin, 28 juni 1848. Terwijl andere bladen en ook het officiële verslag over de
inhuldiging (Gedenkzuil, 5) meldden hoe eerst Van der Voort en dan Conscience sprak, gaf
De Broedermin de omgekeerde volgorde waarbij het helemaal leek alsof Van der Voort
Conscience terechtwees.
Gazette van Gent, 29 juni 1848.
Het Handelsblad, 11 mei 1849.
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huichelaers aen hun lot over. De stof van de overledenen kan slechts door zulke
dingen ontrust worden.’49 Ook deze tegenpartij was op het Stuivenbergkerkhof aan
bod gekomen. Conscience sprak openlijk over het conflict, maar Karel Nys, één van
zijn felste tegenstanders, bracht hem enkele slagen onder de gordel toe. Nys stelde
Van Ryswyck in scherpe oppositie met Conscience, zonder deze nochtans met naam
te noemen. Anders dan ‘die paillassen [sic] / die bedelend in hun dedicassen / de
gunst van ryken en grooten afsmeeken’, was Van Ryswyck steeds dichtbij het volk
blijven staan - Conscience was benoemd tot leraar Nederlands van de kinderen van
koning Leopold. Ook in zijn oeuvre had de overledene steeds ‘ware volksvrienden’
bezongen, en niet de namen van ‘almogende hertogen of princen’. En tot slot had
Van Ryswyck nooit verlangd naar eretekens ‘bekomen door lage kuipery of
verloochening van grondbeginsels’.50 De bladen met sympathie voor Conscience
begrepen de boodschap maar wensten evenmin een polemiek: ‘[Nys] veroorloofde
zich op het graf van eenen vriend sommige uitdrukkingen, die wy liefst stilzwygend
voorby gaen.’51
Hoewel een ongeschreven wet stelde dat kerkhoven niet de plaats waren om een
politiek conflict uit te vechten, zou dit in Antwerpen nog herhaaldelijk gebeuren.
Verschillende partijen lieten hun aanspraak op Van Ryswycks nagedachtenis gelden,
waarbij ze zich het (alleen)recht toeëigenden om een manifestatie naar zijn graf in
te richten. Ter gelegenheid van de tweede verjaardag van Van Ryswycks dood
besloten sympathisanten de volksdichter op 10 mei 1851 te herdenken met een
eucharistieviering en een optocht naar diens graf. Er zijn aanwijzingen dat dit de
eerste maal in de geschiedenis van de Vlaamse beweging was dat de sterfdatum van
een overleden voorman met een manifestatie naar zijn graf werd herdacht, maar een
succes was deze
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De Vlaemsche Rederyker, 1849/10, 235. Zie ook De Eendragt, 20 mei 1849 en J. Staes,
Theodoor Van Ryswyck. Zijn leven in verband met zijnen tijd (Antwerpen 1884) 53-54.
Het Handelsblad, 11 mei 1849. Voor de relatie tussen Van Ryswyck en Conscience, zie in
de NEVB G. Goedemé, ‘Ryswyck, Theodoor van’ en K. Wauters, ‘Conscience, Hendrik’.
Karel Nys (1825-1881) was een Vlaamsgezinde en fel antiklerikale liberaal, die ook later
Conscience nog bespotte, deels uit jaloezie op diens literaire loopbaan (K.C. Peeters en L.
Vandeweyer, ‘Nys, Karel’, in: NEVB). In de liberale pers werd Nys' strategie voortgezet:
‘M.Ch. Nys, qui a parlé au nom des amis du défunt, a montré Van Ryswyck, comme poète
populaire, toujours prêt à combattre l'abus, et flagellant avec une verve digne de Juvenal,
tous ces hommes qui au nom d'un parti politique, avaient mis la Belgique au bord de l'abîme’
(Le Précurseur. Journal politique, commercial, maritime et littéraire, 11 mei 1849).
Het Taelverbond, 5 (1849), 553. Volgens dit blad verdiende Consciences toespraak het om
in heel Vlaanderen te worden gelezen, en daarom drukte het de tekst ervan af (554-557). Zie
voor Nys' aanval op Conscience ook Staes, Van Ryswyck, 54.
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‘eerste pelgrimstogt’ niet meteen. De voorbereiding van de herdenking liet te wensen
over en bovendien dreigde het slechte weer de plechtigheid helemaal in het water te
laten vallen. Maar de kleine groep die in het stadscentrum aan de optocht begon, was
bij aankomst op het Stuivenbergkerkhof toch aangegroeid tot ‘een buitengewoon
groot getal persoonen’. In stilte trok men naar Van Ryswycks graf, waar enkele
toespraken werden gehouden. Dat Van Ryswycks graf net als dat van Willems en
Ledeganck een bron van bezielende krachten was geworden, bleek uit August Snieders
woorden: ‘Wy hebben veel moed, veel krachtdadigheid noodig! - en waer toch zoudt
gy u meer bezielen, dan op het graf van den aenleider der Vlamingen?’ Ook
Conscience kwam opnieuw aan het woord, maar kwam daarbij niet terug op de
politieke onenigheid die twee jaar eerder haar schaduw over de bijeenkomst op het
kerkhof had geworpen. Hiermee was de eenvoudige plechtigheid afgelopen en
verlieten de bedevaarders het kerkhof.52
De politieke breuk ten spijt, verliep de herdenking op Stuivenberg in 1851 veeleer
ingetogen. Dit betekende nochtans lang niet dat de plechtigheid probleemloos kon
uitgroeien tot een recurrente manifestatie van Vlaamse eendracht. Dit bleek een jaar
nadien al. Antwerpse verenigingen wilden op 9 mei 1852 een groots huldebetoon,
met als leuze een opschrift van Conscience waarin iedere Vlaming zich kon
herkennen: ‘Gy zult uw vaderland beminnen en zyne tael en zynen roem.’53 Ondanks
beloftes haakte De Olyftak toch af en begon de vereniging af te geven op
‘geruchtmakende betoogen [...] waervan, eilaes! slechts paertyzucht de grootste
dryfveer is.’54 Een tweede tegenslag was dat het liberale stadsbestuur niet toeliet dat
de verwachte volksmassa het Stuivenbergkerkhof zou betreden. Hooguit twintig
afgevaardigden mochten op Van Ryswycks graf bloemen neerleggen. De organisatoren
betreurden de beperking maar dachten er niet aan de plechtigheid dan maar af te
gelasten: het bezoek was immers een Vlaamse plicht die jaarlijks moest worden
gerespecteerd.55 Sympathiserende bladen laakten de ‘nydigaerds’
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Het Handelsblad, 11-12 mei 1851. De liberalen van Le Précurseur wijdden weliswaar een
kortere bijdrage aan de plechtigheid, maar hun waardering was zeker zo groot als die van
het katholieke Handelsblad (Le Précurseur, 11 mei 1851). Over de herdenking, zie ook
Staes, Van Ryswyck, 78.
Het Handelsblad, 7 mei 1852 en Staes, Van Ryswyck, 79.
Het was in deze gespannen sfeer dat de rederijkerskamer op 8 mei in kleine kring een
eenvoudige grafzerk op het graf van haar medelid had geplaatst (De Vlaemsche Rederyker,
1852/16, 184).
Antwerpen, AMVC, nr. R 986/D: ongedateerde omzendbrief van de vereenigde Vlaemsche
maetschappyen; Het Handelsblad, 7 en 8 mei 1852 en Le Précurseur, 8 mei 1852.
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zoals De Olyftak die zich tegen de optocht verzetten, en oordeelden dat de échte
vrienden van Van Ryswyck zich allen ‘in één heilig gevoel voor de vlaemsche zaek’
hadden verenigd.56 Dezelfde pers schreef na afloop hoe een gedisciplineerde stoet
(1200 à 1500 deelnemers) zonder het minste incident naar het met een grote
politiemacht afgezette kerkhof was getrokken, gevolgd door ‘duizende en duizende
menschen’. Na een eenvoudige groet van de afgevaardigden aan Van Ryswycks graf,
onder politiebegeleiding, hielden twee van hen buiten het kerkhof een toegejuichte
toespraak. Eens te meer werd het belang van een eendrachtige Vlaamse strijd
beklemtoond.57
Nadien volgde in de pers nog een stevige polemiek over de manifestatie. Met name
de maatregelen van het stadsbestuur kwamen zwaar onder vuur te liggen. Het
verfranste stadsbestuur zou beducht zijn geweest voor de aangekondigde Vlaamse
eensgezindheid en had dan maar gepoogd de hulde te laten mislukken.58 De stedelijke
overheid kreeg steun van Le Précurseur. Het liberale dagblad stelde dat de échte
sympathisanten van Van Ryswyck degenen waren die niet mee waren opgestapt in
de al bij al ‘assez maigre cortège’: ‘Van Ryswyck était des nôtres,’ besloot de krant.59
Het katholieke Handelsblad lachte deze redenering weg en laakte de ondubbelzinnige
‘exploitatie’ van de volksdichter door Le Précurseur: ‘Van Ryswyck hoorde aen
gene party toe; hy hoort toe aen geheel het vaderland.’60 Het graf op het
Stuivenbergkerkhof was als symbool voor verschillende lezingen vatbaar, en liberalen
en katholieken rakelden in hun ideologische strijd selectief het leven van de dichter
op om het eigen gelijk aan te tonen. Door bepaalde aspecten te
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De oproep was uitgegaan van De Eikenkroon (Het Handelsblad, 9-10 mei 1852), een
vereniging die er in 1851 voor de eerste maal in was geslaagd om een brede groep Vlamingen
samen te brengen, ongeacht de tegenstelling tussen katholieke en liberale overtuiging. Het
doel, de verkiezing van Conscience in de gemeenteraad, mislukte toen evenwel (A. Deprez,
‘Eikenkroon, De’, in: NEVB).
Journal d'Anvers et de la Province, 9-10 mei 1852; Het Handelsblad, 9-10 mei 1852 en De
Eendragt, 16 mei 1852. Zie voor (veeleer neutrale) verslaggeving ook Journal du Commerce
d'Anvers, 11 mei 1852.
Journal d'Anvers et de la Province, 9-10 mei 1852 en Het Handelsblad, 11 mei 1852.
Le Précurseur, 11 mei 1852. De dag nadien publiceerde het blad het antwoord op de aanklacht
van één van de organisatoren, waarin die de afwezigheid van een aantal verenigingen
verklaarde door de maatregelen van de burgemeester; De Olyftak was uit principe
weggebleven, omdat haar belangen niet steeds strookten met die van de Vlaamse beweging.
In een kort maar scherp redactioneel bijschrift was te lezen dat Le Précurseur maar al te
goed op de hoogte was van wat zich afspeelde ‘dans une fraction du MOUVEMENT flamand’,
en verwees hierbij naar de verkiezingsnederlaag van Conscience (Le Précurseur, 12 mei
1852).
Het Handelsblad, 12 en 13 mei. Voor Het Handelsblad was de discussie gesloten, in Le
Précurseur ging ze nog even door (Le Précurseur, 14 en 16 mei 1852).
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vergroten probeerden ze zich de figuur en het graf toe te eigenen. Dit proces deed
hoegenaamd geen afbreuk aan de gehechtheid aan Van Ryswycks laatste rustplaats,
integendeel: beide strekkingen waren het er immers over eens dat de herinnering aan
de dichter levend moest worden gehouden.61
Hoewel misschien kon worden verwacht dat door de tegenwerking van het
stadsbestuur het graf een strijdsymbool zou blijven, verliepen de optochten in latere
jaren doorgaans heel wat kleinschaliger. Mogelijk kondigden de initiatiefnemers de
plechtigheid niet langer luid en duidelijk aan uit angst voor een gelijkaardig verbod
als in 1852. Dat het graf niet door een grote massa kon worden vereerd, betekende
nochtans niet dat men het initiatief tot betere tijden liet rusten: ‘Genoeg, dat die
vaderlandsche togt [...] by voortdurendheid in het oog wordt gehouden.’62 De
optochten naar Van Ryswycks graf werden wel een thema bij de
parlementsverkiezingen van 1854. Terwijl de liberalen in 1852 nog schande hadden
gesproken van de vermeende politieke doelstellingen van de herdenking,
recupereerden ze, amper twee jaar later, de overleden dichter voor
propagandadoeleinden. In een pamflet werd scherp uitgehaald naar de ‘zoo gezegde
vrienden der Vlaemsche bevolking’ die ‘grooten aenhef [maakten] over hunne
jaerlyksche mascarade [...] aen het graf van onzen geliefden volksdichter’: als die
‘schynvrienden’ Van Ryswyck wat meer hadden vereerd toen hij nog leefde, was hij
wellicht niet aan lager wal en zo jong, nog geen veertig jaar oud, gestorven. Naast
hun ‘ruststoorenden stoet’ en ander ‘charlatanismus’ hadden zij niets voor de dichter
gedaan, terwijl de liberalen en De Olyftak het volledige oeuvre hadden gepubliceerd,
een grafzerk hadden opgericht en de nabestaanden financieel hadden opgevangen.63
De volgende jaren werden deze plechtigheden aan Van Ryswycks graf zo eenvoudig
en bescheiden dat de pers er niet altijd over berichtte. Zelfs de tiende verjaardag van
de dood van de dichter gaf geen aanleiding tot een grootse hulde. In 1864 was er wel
een andersoortige hulde aan Van Ryswyck: een groot standbeeld in het stadscentrum
moest de herinnering aan

61

62
63

Zie B. Schwartz, ‘The social context of commemoration: a study in collective memory’, in:
Social Forces, 61 (1982), 396. Vergelijk met L. Spillman, Nation and commemoration.
Creating national identites in the United States and Australia (Cambridge 1997) 60: ‘If
critics or distant voices used the same sorts of symbols as organizers when they spoke about
national identity, the wide salience of those shared elements of the symbolic repertoire makes
the dominant symbols and claims all the more significant.’
Het Handelsblad, 7-8 mei 1854 en De Eendragt, 13 mei 1854.
Antwerpen, AMVC, nr. R 986/D. Het pamflet eindigde met een oproep om voor de liberale
kandidaten te stemmen.
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hem levend houden in het dagelijkse leven van de Antwerpenaars. De regeneratieve
kracht van Van Ryswyck was voortaan ook elders te voelen dan aan zijn graf. Van
der Voort drukte het bij de onthulling van het beeld als volgt uit:
‘Vlaamsche jongelingen, [...] telkens als gij wankelt, telkens als gij
zwaarmoedig in de toekomst blikt, en meent dat u de krachten zullen
ontbreken, om het begonnen werk voort te zetten en te voleinden, komt
dan hier - aanschouwt dat beeld en gesterkt zult gij zijn, om met nieuwe
kracht, met nieuwen moed voor de vlaamsche zaak te lijden en te strijden.’64
Weliswaar kleinschalig ging de jaarlijkse hulde aan Van Ryswycks graf onverminderd
voort. Voortaan was het zelfs een dubbele plechtigheid, waarbij behalve op het
Stuivenbergkerkhof ook aan het standbeeld halt werd gehouden. Het heeft er
bovendien alle schijn van dat de eensgezindheid tussen liberalen en katholieken op
deze herdenkingen toenam, al bleef De Olyftak steevast afwezig.65
Dat overledenen ook lang na hun dood voor felle meningsverschillen konden zorgen,
bleek in 1874. Een kwart eeuw na Van Ryswycks dood ontstond naar aanleiding van
de jaarlijkse herdenking een nieuwe, bijzonder felle polemiek, die de illusie van
eensgezindheid nogmaals doorprikte. Maatschappij Het Vlaamsche Volk wilde op
3 mei een grootse optocht naar het Stuivenbergkerkhof inrichten.66 Het Handelsblad
verzekerde dat het een apolitieke plechtigheid zou worden, maar ontzegde
tegelijkertijd ‘zekere geuzen, vrienden van het stadhuis’ het recht om zelf ook een
manifestatie in te richten. Het katholieke blad kreeg dit verwijt teruggespeeld door
de liberale Koophandel, dat een aanval lanceerde op de klerikalen, onder meer met
een gedicht getiteld ‘Wat de liereman in 't graf zegt’: men legde Van Ryswyck verzen
in de mond waarin hij zijn beklag deed over iedere ‘valschaard en jesuiet’. Het
Handelsblad reageerde furieus: ‘Indien de dichter zich uit zijn graf kon oprichten,
zou hij de zweep opnemen, die vervalschers zijner woorden bloedig geeselen.’ De
liberalen bleven bij hun standpunt en lieten Van Ryswyck vanuit zijn graf de
tegenstanders toeroepen: ‘Rekels! laat mij met rust en
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Het Handelsblad, 28-29 augustus 1864. Het beeld stond eerst langs de Longchamps,
werd in 1869 naar het Stadspark verplaatst en staat sedert 1884 op de IJzeren Waag,
nu het Theodoor van Ryswyckplein (Gazet van Antwerpen, 11 mei 1974).
Zie bijvoorbeeld Het Handelsblad, 6 mei 1865 en De Koophandel, 6 en 8 mei 1865.
Antwerpen, AMVC, nr. R 986/D: omzendbrief namens Het Vlaamsche Volk, januari 1874.
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bezoedel mijne asch, mijn graf niet, na mij in mijn leven versmaad en vertrapt te
hebben!’ De toeëigening door beide partijen van Van Ryswyck en van diens graf
was compleet.67
Het Vlaamsche Volk ging door met de organisatie en plande voor 3 mei een optocht
langs Van Ryswycks standbeeld en graf en nadien een avondfeest.68 Maar ook de
liberalen richtten in samenwerking met het stadsbestuur een plechtigheid in, op 10
mei 1874 - ‘de EENIGE en OFFICIEELE herdenking,’ zo werd beklemtoond.69 Om de
aanspraken hard te maken publiceerde De Koophandel een hele reeks antiklerikale
gedichten van Van Ryswycks hand van het einde van de jaren 1840, toen de strijd
tussen de liberale en katholieke fractie binnen de Vlaamse beweging een eerste maal
woedde. Maar het blad publiceerde ook nieuwe gedichten, als een aanklacht tegen
wat zij als klerikale grafschennis beschouwden:
‘Hij vloekt u, zwarten! - Volksverradren! Leest zijn gedichten, hoort die taal,
En schaamt u, hebt ge bloed in d'adren!...
70
DOOR was poëet en liberaal.’

Ondertussen zat ook de katholieke propagandamachine niet stil. Ter ondersteuning
van de ideologische opeising van Van Ryswyck voerde zij aan dat diens zonen zich
tot het katholieke kamp bekenden en hun steun uitspraken voor de herdenking van
3 mei 1874. Zelfs al lagen geen politieke motieven aan de basis van de herdenking
door Het Vlaamsche Volk, door de hele hetze groeide de optocht ontegensprekelijk
uit tot een politieke manifestatie. Een dertigtal verenigingen uit Antwerpen, maar
ook uit Gent, Brussel en de Kempen trok met duizenden deelnemers in stoet van de
Grote Markt naar Stuivenberg, waar de massa anders dan in 1852 wel tot aan het
graf werd toegelaten. In toespraken werd de eendracht onder alle Vlamingen bepleit
en beschimpte men de ‘zoogezegde’ Vlamingen die zich tegen de stoet hadden verzet
- door de tegenstanders als onoprechte Vlamingen te zien, bleef de illusie van
samenhorigheid immers nog min of meer bewaard. Nadien volgde een tweede hulde,
aan Van Ryswycks standbeeld. Het feest en het concert 's avonds waren de bekroning
van wat Het Handelsblad een uitermate

67

68
69
70

Het Handelsblad, 1-2 en 6 februari 1874 en De Koophandel, 3, 5 en 7 februari 1874. De
artikelen uit beide kranten met betrekking tot de feesten van 1874 zijn gebundeld in
Antwerpen, AMVC, nr. R 986/D.
Antwerpen, AMVC, nr. R 986/D: omzendbrief namens Het Vlaamsche Volk, 25 april 1874.
De Koophandel, 1 mei 1874.
De Koophandel, 1, 2, 3, 4 en 6 mei 1874.
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geslaagde plechtigheid achtte, ‘een klinkend antwoord [...] aan de lasterende artikels
der geuzenpers’. In de liberale pers bleef het opvallend stil.71
De liberalen herkenden in hun ‘deftige, fatsoenlijke’ herdenking van een week later
uiteraard ‘de eenige ware’ die Van Ryswyck waardig was. Op 10 mei leidde Peter
Benoit een muziekfeest in aanwezigheid van het stadsbestuur en Van Ryswycks
familie - enkel de zonen waren niet op de uitnodiging ingegaan. Nadien volgde een
plechtigheid aan het standbeeld: ‘Mist onze hulde klank en klatergoud, ze is ten
minste de uitdrukking van hen, wier hart warm voor de vlaamsche zaak klopt,’ zo
schamperde De Koophandel. Een banket besloot de herdenking.72 Naar het graf gingen
de liberalen niet, wat de katholieken als volgt duidden: ‘Dáár durfden de broodroovers
en de beleedigers van den zoon des dichters, niet heengaan.’ Het Handelsblad
betreurde dat de liberalen hadden doorgezet, want ‘wat den Vlaming betreft, hij sla
met een smartelijk gevoel ook die droevige bladzij weêr om, in de geschiedenis zijner
beweging.’73 De breuklijnen in de (Antwerpse) Vlaamse beweging waren enkel
verscherpt bij de pogingen om Van Ryswyck te recupereren. Bovendien eiste nu ook
een derde strekking de nagedachtenis aan de dichter op, zonder eigen ceremonie
evenwel: de socialisten. Zij hadden scherpe kritiek op beide plechtigheden: ‘Politieke
kwakzalvers en tandentrekkers van allen aard komen hunne waar op het graf des
armen en eerlijken volksjongen versjachelen.’ Dat Van Ryswycks nabestaanden
meededen aan deze politieke spelletjes werd al helemaal als schokkend ervaren:
‘Armen “Door” wat hebt gij die ellendige partijmannen dan toch misdaan, dat zij
zich zoo wreed op u wreken en uwen naam gebruiken als twistappel en kiesmiddel.’74
Ook zonder zo'n woordenstrijd was het beeld van eendracht rond het graf van Vlaamse
letterkundigen soms uitgesproken vals. Dit bleek bij de eerder besproken herdenkingen
van Willems en Ledeganck in 1871 en 1872 op het

71

72
73

74

Het Handelsblad, 2, 4 en 5 mei 1874. Zie voor de herdenking op 3 mei ook Het Recht, 10
mei 1874, met onder de titel ‘Huichelaars’ ook een waarschuwing aan de liberalen: ‘Laat
zijn lijk rusten’, een liberale herdenking rond Van Ryswycks ‘geheiligd overschot’ zou diens
rustplaats ontheiligen.
De Koophandel, 11 mei 1874. De Gentse Eendragt (17 mei 1874) gaf een verslag van de
feesten van 3 en 10 mei, zonder duidelijk stelling te nemen.
Het Handelsblad, 12 mei 1874. Theodoor van Ryswycks zoon Edward, ambtenaar op het
stadhuis, was in oktober 1872, kort na de triomf van de Antwerpse liberalen bij de
gemeenteraadsverkiezingen, samen met drie collega's door het nieuwe college ontslagen, op
verdenking van kiezerslijsten te hebben vervalst. Volgens de katholieken betrof het echter
een ideologisch gekleurde afrekening (zie Het Handelsblad, 9 en 10 oktober 1872).
De Werker. Orgaan der Vlaamsche Afdeelingen van de Internationale Werkersvereeniging,
10 mei 1874.
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kerkhof van Sint-Amandsberg. De liberale Stad Gent was in 1871 opgetogen over
de goede verstandhouding waarin de Willemsfeesten werden voorbereid, maar gaf
aan ‘dat het enkel op vrijzinnigen grond is dat men die eensgezindheid kan tot stand
brengen en behouden’.75 Het gevolg van deze toch wel bijzondere visie op eendracht
maakte dat ‘het heel leger van Vlamingen’ dat zich op 10 juli rond Willems' graf
schaarde een exclusief liberaal leger was. In plaats van een polemiek te starten, zweeg
de katholieke pers de hele plechtigheid dood.76 Hetzelfde scenario ontvouwde zich
een jaar later met de herdenking van Ledeganck. Katholieke kranten namen hooguit
een aankondiging van het feest op 28 juli op. Dat de plechtigheid een liberale
aangelegenheid was, bleek duidelijk toen schepen Auguste Wagener op het banket
een toast ‘aan de liberale Vlaamsche Beweging’ uitbracht.77 Heisa op gewijde grond
was duidelijk geen louter Antwerps verschijnsel. Na de commotie over Van Ryswycks
graf in 1874 werd het trouwens snel stil aan zijn rustplaats en omstreeks 1880 raakte
de traditie van jaarlijkse optochten helemaal in onbruik. In 1893 werden lichaam en
eenvoudige grafzerk van de dichter verplaatst naar de nieuwe begraafplaats op het
Kiel, maar de bedevaarten werd geen nieuw leven ingeblazen: de dure eden van jaren
eerder waren gebroken, Van Ryswycks graf was niet langer die belangrijke bron van
Vlaamse strijdlust.78
Hoewel enkel Van Ryswycks laatste rustplaats hier aan bod is gekomen, was de
traditie om overleden Vlaamse boegbeelden op hun sterfdag op het kerkhof hulde te
bewijzen in Antwerpen veel wijder verspreid dan in Sint-Amandsberg, waar enkel
Snellaerts graf jaarlijks bezoek kreeg van Vlaamse pelgrims.79 Dit regionaal verschil
betekent niet dat de Gentse doden werden verwaarloosd. Alleen werd hen op een
andere manier eer bewezen: met herdenkingszittingen, vooral in de schoot van de
Koninklijke Vlaamse Academie. Het eeuwfeest van Willems' geboorte, de vijftigste
verjaardag van

75
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77
78
79

De Stad Gent, 14 juli 1871.
Noch Het Vlaemsche Land, noch De Vlaamsche Leeuw publiceerden een verslag of een
aankondiging van de plechtigheid. Hoewel het eerste blad het (fel bekritiseerde) programma
van de gemeentekermis afdrukte, bleef het Willemsfeest, een onderdeel van de kermis,
onvermeld (Het Vlaemsche Land, 29 juni 1871).
De Eendragt, 11 augustus 1872. De Vlaamsche Leeuw beperkte zich tot een aankondiging
van het feest (14 juli 1872), Het Vlaemsche Land zweeg helemaal.
Antwerpen, AMVC, nr. R 986/N: uitnodiging van Het Taalverbond aan Willem van Rijswijck,
23 februari 1893.
Het was de zogenaamde Snellaertskring die deze taak op zich nam. Zie onder meer De
Vlaamsche Wacht. Veertiendaagsch Tijdschrift voor Nederlandsche Letteren, Kunst,
Wetenschap en Bibliographie, 3 augustus 1879, 15 augustus 1880, 14 augustus 1881 en 13
augustus 1882.
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Ledegancks overlijden en de honderdste verjaardag van Van Duyses en Ledegancks
geboortedag werden stuk voor stuk met een feestzitting opgeluisterd, maar van
georganiseerde tochten naar hun graven was geen sprake.80 Overleden helden van de
natie werden tot voorbeeld gesteld en bezaten een bezielende kracht die vooral aan
hun graf sterk werd ervaren, maar desondanks zocht men hen niet altijd even vaak
op. Het was vooral in tijden van politieke spanningen dat de activiteit op de kerkhoven
een opvallend intens karakter vertoonde. Altijd was er een vertoog van nationale
eensgezindheid, maar vaak bleef het bij een verlangen. Iedere strekking wierp zich
op als de ware vertegenwoordiger van de Vlaamse natie om de eigen politieke eisen
meer gewicht te geven.81 Meer dan eens kruisten politiek en eerbied de degens over
gewijde bodem.
***
Plechtigheden rond het graf van Vlaamse letterkundigen waren niet enkel een
symbolische, vrijblijvende herdenking van het verleden, maar een performatief
gebeuren, waarbij de deelnemers telkens opnieuw van de realiteit van een eeuwige
nationale gemeenschap en identiteit overtuigd raakten. Het doel was een collective
re-birth, een herbronning van de natie.82 Ook na hun dood waren nationale helden
in staat om een gevoel van verbondenheid in het leven te roepen waaruit kracht voor
het heden kon worden geput. In 1927 - de eerder geschetste herdenkingspraktijken
waren niet beperkt tot de negentiende-eeuwse samenleving - drukte een medewerker
van het Vlaams-nationalistische dagblad De Schelde het zo uit: ‘Een diepe zin zit in
het woord verscholen, dat als grondslag der vaderlandsliefde, een kerkhof er noodig
is. “Le culte des morts”, de eeredienst der dooden, in hem heeft meer dan één
individualist den weg teruggevonden tot de liefde voor de volksgemeenschap, over
de liefde voor het verleden en wat ons daaraan vasthecht.’83 Door op gewijde grond
te vieren, werd het nationale geheugen ondersteund.
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83

Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie, 1893, 62-67; 1897, 581;
1904, 23-45 en 1905, 759-806. In 1897 werd een gedenkplaat bevestigd aan Ledegancks
huis in Gent en kreeg de dichter, een halve eeuw na zijn dood, een standbeeld in Eeklo (Het
Volksbelang, 21 en 28 augustus 1897); op 16 december 1905 werd hij herdacht met een feest
in de Nederlandse Schouwburg (Vaderland. Morgenblad voor Werklieden en Burgers, 19
december 1905). Snellaerts eeuwfeest werd wel op het kerkhof herdacht (Het Volksbelang,
31 juli 1909).
Zie hiervoor Deneckere, ‘De macht van de straat’, 26.
Connerton, How societies remember, 70. Voor het romantisch nationalisme sprak Anthony
Smith over een ‘message of revival’ en een ‘collective re-birth’ (A.D. Smith, The ethnic
origins of nations (Oxford - New York 1989) 182).
De Schelde. Het groote Morgenblad van Antwerpen, 2 november 1927.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde. Jaargang 2005

188
Kerkhoven en andere schrijnen van het nationale verleden waren belangrijke
ankerpunten in processen van natievorming waarbij ze een vergelijkbare rol vervulden
als officiële symbolen (zoals vlaggen) en etnische kenmerken (zoals taal).84 Heilige
plaatsen ontstonden dan ook vooral in periodes van nationale herleving, wanneer de
noodzaak van een gemeenschappelijk nationaal geheugen sterk werd aangevoeld.85
Waar men vooral naar verlangde, zeker in periodes van interne conflicten, was
eensgezindheid. Paradoxaal genoeg werden juist nationale heiligdommen zoals de
rustplaats van inspirerende letterkundigen vaak een symbool van tweedracht en
conflicten. In periodes van tweespalt, of het nu de vete was tussen Conscience en de
Antwerpse rederijkerskamer De Olyftak of, meer algemeen, het conflict tussen
vrijzinnigen en katholieken, werden heilige plaatsen de inzet en het symbool van de
onenigheid. Iedere betrokken partij profileerde zich als dé vertegenwoordiger van
het Vlaamse volk en trachtte de eigen opvattingen terug te brengen tot het verleden
om ze zo aan de Vlaamse identiteit te koppelen. Daarom werden de nationale
schrijnen, ware symbolen van het Vlaamse verleden, zo vaak gerecupereerd: het
‘bezit’ van zo'n heiligdom gaf de eigen aanspraken meteen iets absoluuts en tijdloos.
Deze toeëigening kon zich onmogelijk in stilte voltrekken: plechtigheden konden
een symbolische accaparatie vormen waarbij behalve een interne, groepsversterkende
functie ook een extern, revendicatief aspect een rol speelde; buitenstaanders, zowel
Vlamingen van een andere strekking als niet-Vlamingen, moesten zien dat (en door
wie) de Vlaamse heiligdommen werden aanbeden. Redenaars schetsten visioenen
van Vlaamse eendracht, maar vaak was dit niet meer dan een onmogelijke wensdroom.
In grafceremonies mocht zich dan wel de ‘vereeniging van dooden en levenden, van
voor- en nageslacht’ voltrekken, de vereniging van de huidige generatie Vlamingen
lag heel wat moeilijker. Eensgezindheid bleef een utopie, zelfs op gewijde grond.

84
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L. Vos, ‘Nationalisme: reflecties van een historicus’, in: Cahiers d'Histoire du Temps Présent
- Bijdragen tot de Eigentijdse Geschiedenis, 1997/3, 300-301 en Azaryahu en Kellerman,
‘Symbolic places’, 109 en 122.
E. Hobsbawm, ‘Introduction: inventing tradition’, in: Idem en T. Ranger ed., The invention
of tradition (Cambridge - Londen - New York - New Rochelle - Melbourne - Sydney 1984)
7 en Azaryahu en Kellerman, ‘Symbolic places’, 109.
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Manuscript - Variant - { Genese Genesis
Edward Vanhoutte & Marcel De Smedt (red.)
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Bij de transcriptie van bronnen wordt gebruik gemaakt van de volgende regels:
Auteursvarianten
-a verwijdering van een tekstdeel
a >b vervanging van een tekstdeel (bv. door over iets heen te schrijven)
/a/ toevoeging van een tekstdeel (bv. interlineair)
Editeursingrepen
[a] toevoeging door de editeur; toevoeging cursief (bv. [sic])
Onderlijningen
Onderlijningen worden alsdusdanig weergegeven in de transcriptie
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Inleiding
De studie van manuscripten en varianten, en van de genese van het literaire werk,
staat in de moderne editietheorie en -praktijk in het brandpunt van de belangstelling.
Richt de Franse critique génétique de focus bijna uitsluitend op de studie van de
manuscripten van moderne auteurs, ook de Duitse en de Angelsaksische richtingen
in de editiewetenschap betrekken meer dan ooit handschriftelijke varianten en
wijzigingen tussen verschillende drukken van een werk in het onderzoek. Wat de
presentatie van het materiaal in een editie betreft, wordt naast de traditionele
boekuitgave, ook meer en meer de richting van de elektronische weergave ingeslagen.
Deze bundel presenteert de lezingen van het internationale colloquium Manuscript
- Variant - Genese dat op 12 mei 2004 in Leuven plaatsvond op initiatief en onder
voorzitterschap van Marcel De Smedt. Het was ongeveer vijftien jaar geleden dat
Marcel De Smedt academisch Vlaanderen liet kennismaken met de moderne
editiewetenschap op het colloquium De teksteditie in theorie en praktijk (Leuven, 8
november 1989).1 De lezingen op die studiedag focusten op de editie van teksten uit
de negentiende eeuw via de behandeling van de problematiek van de teksteditie
(Marcel De Smedt) en een discussie over de verschillen en vooral de overeenkomsten
tussen leesedities en wetenschappelijke edities (H.T.M. van Vliet); er waren tevens
twee lezingen over het uitgeven van brieven (Ada Deprez en G.J. Hooykaas) en een
overzicht van de ontwikkelingen in de boekdrukkunst en hun gevolgen voor het
editeren (Marita Mathijsen). Dit colloquium wekte de belangstelling voor de
wetenschappelijke uitgave van moderne teksten en briefwisselingen in Vlaanderen
en was het eerste in een reeks van colloquia, studiedagen en initiatieven allerhande
rond dit thema.2

1

2

Marcel De Smedt, ‘De problematiek van de teksteditie in internationaal perspectief.’ In A.
Deprez (red.), Vijfde Colloquium. De Teksteditie. Theorie en Praktijk. Leuven, 8 november
1989. Contactgroep 19de eeuw. Dr. F.A. Snellaertcomité. Overdruk uit Spektator, 19/3 (1990):
297-314.
Voor meer gedetailleerde overzichten van de editiewetenschappelijke activiteiten in
Vlaanderen, zie Marcel De Smedt, ‘Editiewetenschap in Vlaanderen. Een stand van zaken.’
In Edward Vanhoutte & Dirk Van Hulle (red.), Editiewetenschap !-- in de praktijk -- .
Gent: Genese, 1998, p. 15-35, online op
http://www.kantl.be/ctb/pub/editiewetenschap/desmedt.htm ; en Marcel De Smedt, ‘De
editie van moderne teksten.’ In Georges De Schutter (red.), De toekomst van ons literair
verleden. Overdruk uit Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor
Nederlandse Taal- en Letterkunde, 108/1 (1998): 41-54.
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In september 1993 werd de interuniversitaire werkgroep Genese opgericht als
‘Stichting voor de teksteditie en de genetische literatuurstudie van moderne teksten’.
De werkgroep wilde vooral een brug slaan tussen de verschillende actoren en zo een
coördinerende rol spelen voor het tekstonderzoek in Vlaanderen. Als academische
lobbygroep had ze weinig politieke invloed. Toch slaagde ze erin de mentaliteit in
Vlaanderen stukje bij beetje te wijzigen.3
De oprichting van het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (CTB)4 in de
schoot van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde was
het eerste structurele, doch bescheiden, antwoord op de noodzaak aan een coherent
editiebeleid in Vlaanderen. In samenwerking met de Vlaamse universiteiten en
literaire archieven ontplooide het CTB in een recordtijd een diversiteit aan activiteiten,
waaronder de editie van Vlaamse literatuur en de organisatie van colloquia en
studiedagen.5 Met internationale partners werden er druk bijgewoonde workshops
gegeven in Vlaanderen en Afrika6 en het CTB wordt vooral gekenmerkt door een
actief publicatiebeleid.7 Op het gebied van het gebruik van geavanceerde ICT in het
editiewetenschappelijke onderzoek is het CTB ondertussen uitgegroeid tot één van
de leidende internationale centra.8

3

4
5
6

7
8

Genese organiseerde twee opgemerkte studiedagen. De eerste vond plaats in Gent op 2 juni
1995 onder de titel tekst/texte/text en resulteerde in de volgende twee publicaties: Marcel De
Smedt (red.), Tekstgenese en Teksteditie. Themanummer Spiegel der Letteren, 37/4 (1995)
en Marysa Demoor, Geert Lemout, and Sylvia van Peteghem (red.) Editing the Text. Essays
presented at the tekst/texte/text-conference Ghent, Belgium 1995. Tilburg: Tilburg University
Press, 1998. De tweede studiedag vond plaats in Antwerpen op 3 december 1997 onder de
titel Editiewetenschap !-- in de prakijk -- en resulteerde in de gelijknamige publicatie
Edward Vanhoutte & Dirk Van Hulle (red.), Editiewetenschap !-- in de prakijk -- . Gent:
Genese, 1998. De volledige bundel is online te raadplegen op
http://www.kantl.be/ctb/pub/editiewetenschap/ .
http://www.kantl.be/ctb/
Zoals de jaarlijkse studiedag Tekstgenese in Antwerpen en de occasionele reeks Seminars
in Electronic Editing http://www.kantl.be/ctb/seminar/ .
Het uitgeven van brieven. Antwerpen, 2 november 2002; Book & Text Studies: Humanities
Computing. Grahamstown, Rhodes University (Zuid Afrika), 8-12 september 2003 (i.s.m.
Association for Literary and Linguistic Computing, TEI-Consortium, SLAIS-University
College London & Rhodes University); en Manuscript & Elektronische Tekst Academie META04, Gent, KANTL, 13-17 september 2004 (i.s.m. TEI-Consortium en SLAIS-University
College London).
De volledige publicatielijst is te raadplegen op http://www.kantl.be/ctb/pub/publist.htm .
Zie hiervoor Bert Van Raemdonck en Edward Vanhoutte, ‘Editorial Theory and Practice in
Flanders and the Centre for Scholarly Editing and Document Studies.’ In Mats Dahlström,
Espen S. Ore en Edward Vanhoutte (red.), Electronic Scholarly Editing-Some Northern
European Approaches. A Special Issue of Literary and Linguistic Computing, 19/1 (2004):
119-127.
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Vlaanderen is binnen de moderne editiewetenschap actief zowel op het vlak van de
praktijk van de teksteditie als op het vlak van de theorievorming. Dat dit steeds
gebeurt in een internationaal perspectief is een typisch Vlaamse reflex. In tegenstelling
tot pakweg voor de Duitstalige, de Franse, de Anglo-Amerikaanse, de Spaanse en
de Italiaanse editiewetenschapper is de internationale vakliteratuur voor de Vlaamse
editiewetenschapper immers toegankelijk en begrijpbaar, en de aanwezigheid bij
internationale bijeenkomsten wordt als een noodzaak ervaren. Het was dan ook
logisch voor de organisatoren van de studiedag Manuscript-Variant-Genese om een
internationaal programma samen te stellen. Deze bundel volgt die logica en publiceert
de essays die de sprekers op basis van hun lezing hebben geschreven, hetzij in het
Nederlands, hetzij in het Engels.
In deze bundel wordt door de zeven auteurs9 aandacht besteed aan de studie van
teksten in handschrift, van handschriftelijke varianten en van varianten tussen
verschillende drukken. De bestudering van de genese van het literaire werk kan
immers in belangrijke mate bijdragen niet alleen tot het vaststellen van een
betrouwbare auteurstekst, maar tevens tot een betere interpretatie van het werk.
De bundel opent met een artikel van Yves T'Sjoen (Universiteit Gent) die drie edities
van Firmin Van Heckes Verzen/Gedichten en een manuscript met elkaar vergelijkt
wat volgens de auteur nieuwe perspectieven opent voor de studie van de interne
poetica, de compositie en andere aspecten van Van Heckes poëzie. H.T.M. van Vliet
onderschrijft T'Sjoens conclusies aan de hand van een genetisch onderzoek van
Simon Vestdijks nagelaten manuscripten, typoscripten en gedrukte versies van zijn
literaire debuut Terug tot Ina Damman. Dit onderzoek draagt niet alleen bij tot de
interpretatie en de evaluatie van de gepubliceerde teksten, maar werpt een nieuw
licht op de ontwikkeling van de auteur tegen de achtergrond van het literaire klimaat
van zijn tijd.

9

Omwille van copyrighttechnische redenen kon de bijdrage van Edward Vanhoutte aan het
colloquium niet worden opgenomen voor publicatie. Zijn lezing getiteld ‘Variants and
Variables. (Digital) endeavours to disclose genetic variation’ bestudeerde de genetische
evolutie van enkele fragmenten uit Malcolm Lowry's The Last Address (een fase in de genese
van Lunar Caustic) en van enkele fragmenten uit Stijn Streuvels' De teleurgang van den
Waterhoek. Waar kennis van het schrijfproces bij Lowry van essentieel belang is voor de
interpretatie van de vele versies, zijn digitale technieken noodzakelijk voor het leesbaar
maken van vorige versies bij Streuvels. Streuvels had immers de gewoonte om passages die
hij herwerkt had te overkleven met papier waarop de herwerkte versie te lezen stond. Op die
manier ontstaat er een omgekeerde palimpsest met een wel erg letterlijke ‘top-versie’ die de
vorige versies onleesbaar maakt. De lezing ‘ontsluierde’ enkele van die passages en bracht
ze voor het eerst sinds Streuvels ze overkleefde, weer aan het daglicht.
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Dat contemporaine aspect is van groot belang bij de studie van het werk van Stijn
Streuvels, zoals Marcel De Smedt (K.U.Leuven) en Joke Debusschere (CTB) aantonen
in hun bijdragen. De Smedt vraagt in zijn studie van de genese van Streuvels'
Levensbloesem aandacht voor de contemporaine receptie en kritiek die een grote
invloed kunnen hebben op het revisiegedrag van de auteur. Joke Debusschere
bestudeert de genese van de Duitse vertaling van Levensbloesem aan de hand van de
correspondentie tussen Streuvels en zijn uitgevers en vertalers. Debusschere toont
op overtuigende wijze het belang aan van auteurscorrespondenties voor de studie
van de genese, productie, betekenis en receptie van hun werk en voor een beter begrip
van het contemporaine (literaire) klimaat. Debusschere heeft voor haar studie gebruik
gemaakt van de elektronische editie van de correspondentie tussen Streuvels en zijn
uitgevers waaraan zij iets meer dan vier jaren heeft gewerkt bij het CTB.10
Ook aan de Universiteit van Antwerpen worden de mogelijkheden van de
elektronische editie voor de genetische interpretatie van literaire werken verkend.
Dirk Van Hulle (Universiteit Antwerpen) exploreert de presentatieproblemen van
een elektronische editie aan de hand van de elektronische genetische en kritische
editie van Samuel Becketts voorlaatste werk Stirrings Still, door de auteur zelf vertaald
in het Frans als Soubresauts. Van Hulle mediteert over de status van de variant en
de invariant in moderne handschriften en houdt een pleidooi voor nauwere
samenwerking tussen de genetische kritiek, humanities computing en de
tekstwetenschappen om tot oplossingen te komen voor de genetische, elektronische
en kritische representatie van handschriftelijke tekstveranderingen. Domenico
Fiormonte (Università Roma Tre, Italië) en Cinzia Pusceddu (University of Edinburgh,
UK) presenteren met de Magrelli Genetic Machine een model voor de representatie
van de ‘mobile text’. Hun discussie van het Digital Variants project wordt
voorafgegaan door een reconstructie van de geschiedenis van dat concept die teruggaat
tot de jaren 1930, en een behandeling van de theorieën van de Italiaanse editeur en
filoloog Gianfranco Contini. Genetische kritiek, psychologie, editiewetenschap en
humanities computing gaan hierbij hand in hand.
De bundel sluit af met een essay van Peter Shillingsburg (De Montfort University
Leicester, UK). Shillingsburg stelt aan de hand van de studie van de

10

Deze elektronische editie maakt deel uit van het grotere DALF (Digital Archive of Letters
in Flanders) project dat een diachroon corpus wil bouwen van correspondentiemateriaal door
de productie van elektronische edities. Raadpleeg de DALF website voor meer informatie:
http://www.kantl.be/ctb/project/dalf/ .
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genese, het schrijfproces en het revisieproces van Vanity Fair van W.M. Thackeray
vast dat de vele contradicties en onzekerheden in de roman niet te wijten zijn aan de
onoplettendheid van de auteur, maar integendeel subtiel bedoelde probleempunten
zijn die de lezer binnenloodsen in het morele debat van de roman.
De eerste vier bijdragen verschijnen in het Nederlands, de laatste drie in het Engels.
Als tegemoetkoming voor de lezer die het Nederlands niet machtig is, worden op
het einde van de bundel voor alle essays samenvattingen afgedrukt in het Engels.
Op het einde van deze inleiding past het nog om de Faculteit Letteren van de K.U.
Leuven en het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie van de Koninklijke
Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde te bedanken voor de steun bij de
organisatie van de studiedag en het Bestuur van de Koninklijke Academie in het
bijzonder voor het aanbod om de lezingen te publiceren.
Edward Vanhoutte
Centrum voor Teksteditie
en Bronnenstudie (CTB-KANTL)
Oktober 2005
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Introduction
The study of manuscripts and variants, and the genesis of a literary work is a central
focus of modern editorial theory and practice. Nowadays it is not only the French
critique génétique that concentrates on the study of manuscripts of modern authors;
more and more, the German and Anglo-American schools of scholarly editing take
into account holograph variants and the study of variation between print editions of
a literary work. As for the presentation of editorial scholarship, electronic scholarly
editions have become true alternatives for scholarly editions in print.
This volume collates the papers presented at the international conference Manuscript
- Variant - Genesis held in Leuven on 12 May 2004. This conference was initiated
and chaired by Marcel De Smedt who had introduced modern textual criticism and
scholarly editing in academic Flanders almost fifteen years earlier on the conference
De teksteditie in theorie en praktijk (Leuven, 8 November 1989).1 The papers from
that conference had the edition of nineteenth-century texts as their focus. The problems
of scholarly editing were discussed from an international perspective by Marcel De
Smedt and Dick van Vliet proved that the contradiction between reading and scholarly
editions is false. There were two papers on the editing of correspondence material
(Ada Deprez and G.J. Hooykaas), and a survey of printing press developments and
their ramifications for scholarly editing was provided by Marita Mathijsen. The
conference raised the awareness of scholarly editions of modern texts and
correspondence material in Flanders and was the first in a series of colloquia,
conferences, and a wide range of initiatives on this theme.2

1

2

Marcel De Smedt, ‘De problematiek van de teksteditie in internationaal perspectief.’ In A.
Deprez (ed.), Vijfde Colloquium. De Teksteditie. Theorie en Praktijk. Leuven, 8 november
1989. Contactgroep 19de eeuw. Dr. F.A. Snellaertcomité. Offprint from Spektator, 19/3
(1990): 297-314.
More detailed overviews of the initiatives in Flanders in the field of scholarly editing and
textual criticism can be found in Marcel De Smedt, ‘Editiewetenschap in Vlaanderen. Een
stand van zaken.’ In Edward Vanhoutte & Dirk Van Hulle (eds.), Editiewetenschap !-- in
de praktijk -- . Gent: Genese, 1998, p. 15-35, online at
http://www.kantl.be/ctb/pub/editiewetenschap/desmedt.htm ; and Marcel De Smedt, ‘De
editie van moderne teksten.’ In Georges De Schutter (ed.), De toekomst van ons literair
verleden. Offprint from Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor
Nederlandse Taal- en Letterkunde, 108/1 (1998): 41-54.
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In September 1993 the interuniversity task force Genese was founded as a foundation
for textual criticism and the genetic study of modern texts. The task force wanted to
coordinate textual studies in Flanders and be the motivation for more collaboration
among the different scholars and institutes in the field. Their political force as an
academic lobby group was little. Nevertheless they succeeded in changing the
mentality in Flanders step by step.3
The founding of the Centre for Scholarly Editing and Document Studies (Centrum
voor Teksteditie en Bronnenstudie-CTB)4 at the Royal Academy of Dutch Language
and Literature was the first structural, though modest, answer to the need for a
coherent policy concerning scholarly editing in Flanders. In collaboration with
Flemish universities and literary archives, the CTB unfolded a diverse range of
activities in record time, amongst which were the scholarly editing of Flemish
literature and the organisation of colloquia.5 With international partners, the CTB
ran workshops in Flanders and Africa6 and the CTB can boast an impressive
publication record.7 In the meantime, the CTB has become a leading expert centre
on the use of advanced ICT in scholarly editing and textual criticism.8

3

4
5
6

7
8

Genese organised two conferences. The first was held in Ghent at 2 June 1995 entitled
tekst/texte/text and resulted in the following two publications: Marcel De Smedt (ed.),
Tekstgenese en Teksteditie. Special issue of Spiegel der Letteren, 37/4 (1995); and Marysa
Demoor, Geert Lemout, and Sylvia van Peteghem (eds.) Editing the Text. Essays presented
at the tekst/texte/text-conference Ghent, Belgium 1995. Tilburg: Tilburg University Press,
1998. The second colloquium was held in Antwerp on 3 December 1997 and resulted in the
publication Edward Vanhoutte & Dirk Van Hulle (eds.), Editiewetenschap !-- in de prakijk
-- . Gent: Genese, 1998. The complete volume is published online at
http://www.kantl.be/ctb/pub/editiewetenschap/ .
http://www.kantl.be/ctb/
For example the yearly one-day colloquium on textual genetics in Antwerp and the occasional
series Seminars in Electronic Editing http://www.kantl.be/ctb/seminar/ .
Het uitgeven van brieven. Antwerp, 2 November 2002; Book & Text Studies: Humanities
Computing. Grahamstown, Rhodes University (South Africa), 8-12 September 2003 (with
support from the Association for Literary and Linguistic Computing, TEI-Consortium,
SLAIS-University College London & Rhodes University); and Manuscript & Electronic
Text Academy - META04, Ghent, KANTL, 13-17 September 2004 (with support from the
TEI-Consortium and SLAIS-University College London).
The complete list of publications can be consulted at
http://www.kantl.be/ctb/pub/publist.htm .
See Bert Van Raemdonck and Edward Vanhoutte, ‘Editorial Theory and Practice in Flanders
and the Centre for Scholarly Editing and Document Studies.’ In Mats Dahlström, Espen S.
Ore en Edward Vanhoutte (eds.), Electronic Scholarly Editing-Some Northern European
Approaches. A Special Issue of Literary and Linguistic Computing, 19/1 (2004): 119-127.
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In modern textual criticism or editorial science, Flanders is an active participant both
in the theoretical debate and in the practice of scholarly editing. Typical of the Flemish
attitude, this activity always has an international perspective. Contrary to, say, the
German, French, English, Spanish, or Italian speaking textual critic, the Flemish
scholar is used to reading the multilingual international literature and to attending
international gatherings on the subject. As a logical consequence, the organisers of
the international one-day colloquium Manuscript-Variant-Genesis decided to offer
the delegates an international programme. This volume is the next logical step and
presents the papers of the conference in essay form either in Dutch or in English.
In this volume, seven authors9 focus on the study of manuscript texts, textual variants
in manuscripts and textual variants across printed texts. The study of the genesis of
a literary work is an important factor not only for establishing a reliable authorial
text, but it also attributes to better interpretations of the work.
The volume opens with an essay by Yves T'Sjoen (University of Ghent) who compares
three printed editions and a manuscript version of Firmin Van Hecke's
Verzen/Gedichten. This opens new perspectives, according to T'Sjoen, for the study
of the poet's internal poetics, his composition technique, and all other aspects of Van
Hecke's poetry. H.T.M. Van Vliet's essay agrees with T'Sjoen's conclusions and
focuses on the genetic study of the extant manuscripts, typescripts, and printed
versions of Simon Vestdijk's literary debut Terug tot Ina Damman. Van Vliet not
only attributes this research to the interpretation and evaluation of the published texts,
but argues that it also sheds new light on the author's development against the
background of the contemporary literary climate.
This contemporary aspect is of great importance to the study of Stijn Streuvels' work
as demonstrated by Marcel De Smedt (K.U. Leuven) and Joke

9

For reasons of copyright, the conference paper of Edward Vanhoutte could not be printed in
this volume. His paper entitled ‘Variants and Variables. (Digital) endeavours to disclose
genetic variation’ studies the genetic evolution of some fragments of Malcolm Lowry's The
Last Address (a phase in the genesis of Lunar Caustic) and of some fragments of Stijn
Streuvels' De teleurgang van den Waterhoek. Whereas knowledge of Lowry's writing process
is essential in the interpretation and ordering of the many versions he produced, digital
techniques are necessary to make the different versions with Streuvels legible. Since Streuvels
had the habit of pasting a piece of paper containing a revised passage over the previous
passage, he created a reversed palimpsest where top layers make underlying layers illegible.
The paper disclosed some of these passages for the first time since Streuvels had concealed
them.
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Debusschere (CTB). In his genetic study of Streuvels' Levensbloesem Marcel De
Smedt proves the importance of the study of contemporary reception and critique
and demonstrates how it can influence the way authors revise their work greatly.
Joke Debusschere studies the genesis of the German translation of Levensbloesem
on the basis of Streuvels' correspondences with his publishers and translators.
Debusschere's essay is a convincing defence of the importance of authors'
correspondences for the study of the genesis, production, meaning, and reception of
their work, and for a better understanding of the contemporary (literary) climate. For
her study, Debusschere made extensive use of the research possibilities offered by
the electronic edition of the correspondence between Streuvels and his publishers
which she worked on at the CTB for more than four years.10
The University of Antwerp is another academic institution which explores the
possibilities of electronic editions for the genetic interpretation of literary works.
Dirk Van Hulle (University of Antwerp) discusses the electronic edition's problems
of presentation by means of the electronic genetic and critical edition of Samuel
Beckett's penultimate work, called Stirrings Still, translated into French by the author
as Soubresauts. Van Hulle meditates on the status of the variant and the invariant in
manuscripts, and pleads for a closer collaboration among genetic criticism, humanities
computing, and textual scholarship. Only this federation of disciplines can find
adequate solutions for the genetic, electronic, and critical representation of textual
modifications in modern manuscripts. Domenico Fiormonte (Università Roma Tre,
Italy) and Cinzia Pusceddu (University of Edinburgh, UK) present a model for the
representation of the ‘mobile text’ with the Magrelli Genetic Machine. Their
discussion of the Digital Variants project is preceded by a reconstruction of the
history of that concept which goes back as far as the 1930s, and by a discussion of
the theories of the Italian editor and philologist Gianfranco Contini. Genetic criticism,
psychology, scholarly editing, textual criticism, and humanities computing are hereby
mentioned in one breath.
The volume closes with an essay by Peter Shillingsburg (De Montfort University
Leicester, UK). Shillingsburg observes from the study of the genesis, writing, and
the revision process of W.M. Thackeray's Vanity Fair that the

10

This electronic edition is part of the larger DALF (Digital Archive of Letters in Flanders)
project that aims at building a diachronic corpus of correspondence material through the
production of electronic editions. More information on this project can be found at
http://www.kantl.be/ctb/project/dalf/ .
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many contradictions, uncertainties, and obscurities are not the result of inattention
and ineptitude on Thackeray's part but that they are on the contrary subtle and deft
touches that introduce the reader to the moral debate of the novel.
The first four essays are published in Dutch, the last three in English. In order to
contribute to the efforts of the readers who do not read Dutch, the English abstracts
of all essays are printed at the end of the volume.
It is appropriate to thank the Faculty of Arts of the K.U. Leuven and the Centre for
Scholarly Editing and Document Studies of the Royal Academy of Dutch Language
and Literature for their support of this one-day colloquium, and the executive board
of the Royal Academy for their offer to publish these proceedings.
Edward Vanhoutte
Centre for Scholarly Editing
and Document Studies
(CTB-KANTL)
October 2005
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Verzen en Gedichten van Firmin Van Hecke.
Tekstgenetische en drukvergelijkende aanzetten voor verder
onderzoek
Yves T'Sjoen, Universiteit Gent
Het kwantitatief beperkte poëtische oeuvre van Firmin van Hecke (1884-1961) twee dichtbundels en enkele ongepubliceerde en ongebundelde gedichten - is zowel
tijdens het leven van de dichter als postuum hoog geprezen. Karel van de Woestijne,
een intimus van de zes jaar jongere dichter die duidelijk de invloed van de meester
heeft ondergaan, schreef lovend over Van Heckes poëzie. Hij herkende in een bijdrage
in De groene Amsterdammer van 15 juni 1913 ‘eenzelfden poëtischen ader [...]
hetzelfde begrip, [...] eene zelfde bevatting der poëzie, en [...] eene identieke belijdenis
van dichterschap’.1 Op 6 juli schreef Van de Woestijne in hetzelfde weekblad over
‘de eerlijkheid van den dichter, die, verre van zich te forceeren, steeds verkoos te
wachten, tot uit zijne subconscientie het woord rees dat, voor zoover de keus van
den dichter geoefend was, hem het hoorige leek’, en hij prees ‘den organischen
rythmus’ en ‘de gebondene beknoptheid van zijn vers’.2 Joris Eeckhout schreef in
1927 in het tweede deel van zijn Litteraire Profielen: ‘Om in onze Nederlandsche
Letterkunde een aanknoopingspunt te vinden met Firmin van Hecke, moet men
opklimmen tot den grootsten Nederlandschen dichter van dezen tijd, tot Karel van
de Woestijne. [...] Een epigoon van dien Europeeschen dichter is van Hecke al even
weinig als twee andere dichters van zijn generatie: August van Cauwelaert en Jan
van Nijlen’. En hij besloot: ‘Met August van Cauwelaert, Jan van Nijlen, Urbain van
de Voorde en de dichters van “'t Fonteintje”, behoort Firmin van Hecke tot de
neo-klassieke richting in de Vlaamsche litteratuur van dezen tijd; in de rij stapt hij
vooraan!’3 Bezadigder klonk Jean Weisgerber, die in zijn studie

1
2
3

Karel van de Woestijne, ‘Firmin van Hecke: Verzen’, in: Verzameld werk. Brussel: Manteau,
1949, deel 5: ‘Beschouwingen over literatuur’, p. 215-223, p. 215.
Idem, ‘Firmin van Hecke’, in: ibidem, p. 224-231, p. 229, p. 230.
Joris Eeckhout, ‘Firmin Van Hecke’, in: Litteraire Profielen II. Antwerpen-Eindhoven: N.V.
Leeslust/N.V. Lecturis, 1927, p. 47-75, p. 74-75.
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over het tijdschrift De Boomgaard, De Vlaamse literatuur op onbegane wegen (1956),
sprak over een ‘authentiek dichter, de enige [van de Boomgaard-redactie] wiens werk
tegen de tijd bestand is gebleken’.4 Ook later hebben critici gewezen op de blijvende
betekenis van Van Heckes poëzie. Zo stelde Anne Marie Musschoot dat ‘Firmin van
Hecke, bewonderaar en vertrouweling van Karel van de Woestijne, [...] de meest
authentieke dichter van de Boomgaardgroep [werd]’, en verder: ‘De betekenis van
Van Hecke was dus niet beperkt tot, noch geheel representatief voor een specifieke
periodiek: zijn dichterschap was, zoals dat van zijn grote voorganger Van de
Woestijne, tragisch en klassiek’.5 Alleen Geert Buelens oordeelde in zijn studie Van
Ostaijen tot heden ongunstig over de gedichten van Van Hecke. In verband met de
oprichting van De Boomgaard wijst hij op de rol van André de Ridder, die ‘in de
young urban intellectuals Gust en Firmin van Hecke, Paul Kenis en Gust van
Roosbroeck de ideale gezellen voor een nieuw, vrijzinnig blad [vond] dat de
anti-provincialistische lijn van Van Nu en Straks zou doortrekken [...]. Die ambitie
hebben ze niet helemaal waargemaakt omdat er geen grote scheppende talenten
meewerkten aan het blad’. En verderop heeft Buelens het over ‘langoureuze verzen
[...] in de stijl van zijn goede vriend Van de Woestijne’.6
Naar de literair-historische impact van, de literaire invloeden op en het poëticale
denken achter het scheppend en kritisch werk van Firmin van Hecke is tot vandaag
weinig onderzoek verricht. Van Heckes verspreid gepubliceerde kritische opstellen
in dag- en weekbladen en in literaire tijdschriften zijn niet verzameld, enkele
revelerende correspondenties zijn (nog) niet uitgegeven - ik denk aan de briefwisseling
Van Hecke-Van de Woestijne7 - en de poëzie is onvoldoende bestudeerd. In het eerste
deel van mijn artikel wil ik het literaire parcours van de dichter Firmin van Hecke
beknopt reconstrueren. Vervolgens zal ik enkele beschouwingen wijden aan
vooralsnog onbekende

4
5

6
7

Jean Weisgerber, De Vlaamse literatuur op onbegane wegen. Het experiment ‘De Boomgaard’
1909-1920. Antwerpen, 1956, p. 109.
Anne Marie Musschoot, ‘Verloop van Van Nu en Straks 1903-1916’, in: M. Rutten en J.
Weisgerber (red.), Van ‘Arm Vlaanderen’ tot ‘De voorstad groeit’. De opbloei van de Vlaamse
Literatuur van Teirlinck-Stijns tot L.P. Boon (1888-1946). Antwerpen: Standaard Uitgeverij,
1988, p. 226-267, p. 248 (Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden, X).
Geert Buelens, Van Ostaijen tot heden. Zijn invloed op de Vlaamse poëzie. Nijmegen:
Vantilt/KANTL, 2001, p. 53-54.
De brieven van Karel van de Woestijne aan Firmin van Hecke (privécollectie P. van den
Abbeel) zijn door Peter Theunynck getranscribeerd en gedigitaliseerd. Met dank aan Peter
Theunynck voor het verlenen van inzage in de transcripties.
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facetten van de ontstaans- en drukgeschiedenis van de bundel Verzen, waarvan tijdens
het leven van de dichter twee vermeerderde herdrukken zijn verschenen. Ik sluit af
met enkele probleemstellingen in de vorm van drie prangende vragen die zich vanuit
de tekstgenetische studie aandienen en die het onderwerp van nieuw onderzoek
kunnen zijn.
Maar dus eerst de literaire wapenfeiten.
[De] individualist Greshoff [had] behoefte aan een kring van gelijkgezinden
[...]. Hij had dat in zijn beginjaren ook gekend. In de generatie van 1910
waartoe hij behoorde, de generatie van Bloem, Besnard, Van Eyck, Roland
Holst, Van Nijlen, heeft aanvankelijk die sfeer van geestverwantschap
bestaan. Greshoff, Bloem, Besnard, Van Eyck waren jongeren in Den
Haag, die met elkaar bevriend raakten door een beginnend dichterschap,
regelmatig bij elkaar over de vloer kwamen, over hun werk spraken en
ook gemeenschappelijke dingen deden, met name op het gebied van de
bibliofilie en van eerste uitgaven van hun werk in reeksen als De
Zilverdistel en, iets later, Palladium.8
Pierre Henri Dubois wees in Over de grens van de tijd onder meer op de vroege en
hechte vriendschapsbanden tussen Jan Greshoff en de Antwerpenaar Jan van Nijlen.
Vermoedelijk kwam Greshoff ‘omstreeks 1909’, via de Vlaamse schrijver Ary Delen
die hij in 1908 leerde kennen,9 schriftelijk in contact met Van Nijlen,10 die in 1904
onder het pseudoniem Jan van Leenen zijn eerste sonnetten had gepubliceerd in
Dietsche warande en Belfort. Drie jaar voor hun eerste kennismaking was Van Nijlens
debuutbundel Verzen verschenen en op het moment van hun ontmoeting maakte Van
Nijlen wellicht nog deel uit van de redactie van Vlaamsche Arbeid (eerste reeks,
1905-1914). Op 29 september 1909 nam de Antwerpenaar ontslag uit de redactie,
niet zozeer omwille van de onenigheid tussen de meer traditioneel ingestelde ‘ouderen’
Jozef Muls en de eigenlijke hoofdredacteur Karel van den Oever én de nieuwlichters,
redactiesecretaris André de Ridder en Gust van

8
9

10

Pierre H. Dubois, ‘De Brusselse jaren van Jan Greshoff’, in: Over de grens van de tijd.
Amsterdam: Nijgh en Van Ditmar, 1997, p. 81-97, p. 83-84.
Louis Gillet dateert de eerste ontmoeting tussen Greshoff en Delen ‘einde 1909, of begin
1910’. (Louis Gillet, Jan Greshoff. Zijn Poëzie en Poëtiek. Hasselt: Heideland-Orbis, 1971,
p. 16).
Zie Clem Bittremieux, ‘Jan van Nijlen via Greshoff’, in: Tirade 17 (1973), p. 191 (november),
p. 553-566 en Dubois, ‘De literaire familie van Jan van Nijlen’, in: Over de grens van de
tijd, p. 165-190, p. 171.
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Roosbroeck, maar vooral omdat de literaire drukte hem kon gestolen worden.11 Die
beslissing terug te treden, zou hij al vóór het oplaaiende conflict hebben genomen.
Overigens zou hij na zijn ontslag nog enkele bijdragen publiceren in Vlaamsche
Arbeid. Datzelfde jaar, in 1909 dus, is Van Nijlens tweede dichtbundel Het licht
uitgegeven.
In november 1909 zag ook een nieuw Antwerps tijdschrift het levenslicht: het
kosmopolitische, neodecadentistische De Boomgaard. Algemeen geïllustreerd
Maandschrift voor Literatuur en Kunst bekleedde van meet af aan een unieke positie
in de Vlaamse literatuur.12 In het prospectus wees redacteur André de Ridder op het
gemeenschappelijk ‘streven naar schoone kunst’, en beriep zich daarvoor expliciet
op de esthetische pijler van Van Nu en Straks, hiermee - net als de humanitair
expressionisten in de beginjaren twintig - abstractie makend van de ethische dimensie
die de Van Nu en Straksers met hun gemeenschapskunst nastreefden. De
Boomgaard-generatie had, precies zoals de voorgangers van Van Nu en Straks,
belangstelling voor de Franse literatuur, in het bijzonder voor schrijvers als Baudelaire,
Huysmans en Gide, en vertoonde in haar literaire productie affiniteit met onder meer
het symbolistische proza van Van de Woestijne en het dandyeske in Herman Teirlincks
werk. In dit tijdschrift, in de eerste jaargang (1909-1910), publiceerde Van Nijlen
het opstel ‘Het gevoel van Charles Baudelaire’, waarin voor het eerst het onvervulbare
verlangen naar de oneindigheid (of het Zuiden) - een topos in Van Nijlens poëzie is geëxpliciteerd.
De wegen van Jan Greshoff en Jan van Nijlen kruisten elkaar in die tijd regelmatig.
Zo was Greshoff een van de medewerkers aan De Boomgaard; samen met J.C. Bloem,
P.N. van Eyck, Geerten Gossaert, Adriaan Roland Holst en anderen zorgde hij voor
de Nederlandse aanwezigheid in het periodiek. In diezelfde periode was hij redacteur
van de gefuseerde Gentse vrijzinnige bladen Ontwaking (1896; 1902-1909) en Nieuw
Leven (1907-1910), tijdschriften waarin ook Van Nijlen publiceerde. En toen De
Boomgaard na

11

12

Van Nijlen trok zich niet terug uit de redactie omdat de vrijzinnigen De Ridder en Van
Roosbroeck terugtraden. (R.F. Lissens, De Vlaamse letterkunde van 1780 tot heden.
Brussel/Amsterdam, 1974, p. 148-149 en Jean Weisgerber, De Vlaamse literatuur op onbegane
wegen. Het experiment ‘De Boomgaard’ 1909-1920. Antwerpen, 1956, p. 21, 25-26 en 116).
Stefan van den Bossche spreekt over het conflict als zijnde ‘van kapitaal belang [...] in het
uiteindelijke ontslag van Jan van Nijlen’. Over het ontslag van Jan van Nijlen als redacteur
van Vlaamsche Arbeid, zie Stefan van den Bossche, ‘Ik ben zo wee van al dat geliteratuur.
De peripetieën in de eerste jaargangen van het tijdschrift “Vlaamsche Arbeid” (1905-1910)’,
in: Wetenschappelijke tijdingen, 62 (2003), 4, p. 247-269, p. 260-267.
Weisgerber, De Vlaamse literatuur op onbegane wegen.
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twee jaargangen op een failliet afstevende, heeft Greshoff pogingen ondernomen om
zich de redactie gedeeltelijk toe te eigenen. Kortom, de jonge Nederlandse schrijver
die zijn vrienden ‘pousseerde [...] en tot publiceren en uitgeven’13 bewoog, was al
kort vóór de Eerste Wereldoorlog opvallend aanwezig in het Vlaamse literaire
landschap.
Diezelfde Greshoff richtte eind 1909, samen met J.C. Bloem, de bibliofiele uitgeverij
De Zilverdistel op.14 Vóór de eerste uitgave tot stand kwam, trad ook P.N. van Eyck
toe tot de redactie. Jan van Nijlens derde bundel, Naar 't Geluk (1911), is in de reeks
De Zilverdistel verschenen. Emmanuel de Bom, die Firmin van Hecke jaren later
zou voorstellen een nieuwe poëzieuitgave te bezorgen voor de serie ‘Vlaamsche
Bibliotheek’ van de uitgeverij De Wereldbibliotheek, ging er verkeerdelijk van uit
dat Van Heckes debuut Verzen precies in de reeks De Zilverdistel was verschenen.
Later zou Greshoff ook nog de plaquette Negen gedichten (1914) van Jan van Nijlen
en in de reeks ‘Palladium’ Het aangezicht der aarde (1923) uitgeven. Kortom,
Greshoff en Van Nijlen hebben in hun jaren van ontluikend dichterschap intens
samengewerkt en zullen dat de daarop volgende jaren blijven doen.
Het is niet denkbeeldig dat Greshoff, die jaarlijks (tussen 1910 en 1914) de anthologie
Het Jaar der Dichters voor S.L. van Looy (Amsterdam) samenstelde, door Van
Nijlen is geattendeerd op de jonge dichter Firmin van Hecke (1884-1961). De
bloemlezingen van Greshoff waren erop gericht ‘zijn’ generatie onder de aandacht
te brengen. Tot zijn generatie behoorde ook de Ertveldenaar Van Hecke - trouwens
geen familie van Paul-Gustave van Hecke,15 samen met Firmin een van de redacteuren
van De Boomgaard en later van Het Roode Zeil.
Jan van Nijlen kende zonder twijfel de vroege gedichten van Firmin van Hecke, die
als dichter in 1906 debuteerde in Vlaanderen (1903-1907), de erfgenaam van Van
Nu en Straks. Tijdens Van Nijlens redacteurschap publiceerde Van Hecke drie
gedichten in Vlaamsche Arbeid (jaargang 3, 1907-1908), en kort vóór de fusie was
hij redacteur van Nieuw Leven (periode 1908-1909). En het tijdschrift waar Van
Nijlen en Greshoff aan meewerkten, De Boomgaard,

13
14

15

Dubois, ‘De Brusselse jaren van Jan Greshoff’, in: Over de grens van de tijd, p. 171-172.
Voor een historiek van De Zilverdistel, zie Sjoerd van Faassen, ‘P.N. van Eyck en de opbouw
van de Zilverdistel-uitgave van Willem Kloos' vroege poëzie’, in: Jaarboek Letterkundig
Museum. Den Haag: Letterkundig Museum, 1998 (deel 7), p. 103-143, p. 103-116.
Geert Buelens noemt Firmin van Hecke ten onrechte een broer van Gust van Hecke. (Van
Ostaijen tot heden, p. 54).
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stond zoals gezegd mede onder de redactie van Firmin van Hecke, die door André
de Ridder na enkele aarzelingen van onze dichter in het blad is binnengeloodst.16
Toen de redactionele onenigheid in Vlaamsche Arbeid, tussen de ‘ouderen’ en enkele
dissidenten, had geleid tot het ontslag van André de Ridder en Gust van Roosbroeck,
kwam de Nieuw Leven-redacteur Van Hecke vanaf de negende aflevering ter
vervanging van die laatste in De Boomgaard. Hij werd van meet af aan beschouwd
als de belangrijkste dichter van de internationalistisch georiënteerde
Boomgaardgroep,17 ook door Karel van de Woestijne (zoals u al eerder kon horen),
die toen de ‘Dichter aller Dichters’ werd genoemd.18 Die gunstige ontvangst van de
jonge dichter moet Greshoff als talentenscout en pleitbezorger van ‘zijn’ generatie
natuurlijk zijn opgevallen.
Begin 1912 maakte Greshoff plannen om samen met Ary Delen een nieuw tijdschrift
op te richten. De Boekenwurm zou uiteindelijk alleen door Delen worden uitgegeven
bij de Antwerpse uitgeverij De Nederlandsche Boekhandel. Greshoff zelf startte in
mei 1912 met de uitgave van De Witte Mier. Een klein maandschrift voor de vrienden
van het boek, een uitgave van de Apeldoornse boekhandelaar C.M.B. Dixon. Het
tijdschrift werd gedrukt op de persen van G.W. van der Wiel en Co (Arnhem), een
van de drukkerijen die de bibliofiele uitgaven van De Zilverdistel verzorgde. Het is
algemeen bekend dat Greshoff aandacht had voor de boekvormelijke aspecten van
literaire uitgaven. Zo was hij zelf verantwoordelijk voor de Zilverdistel-uitgave van
Baudelaires Les fleurs du mal (1913), gedrukt door Van der Wiel, op het moment
dat Bloem en Greshoff al ontslag hadden genomen als redacteuren van De Zilverdistel
en alleen P.N. van Eyck de uitgeverij nog runde. Jan Greshoff en de boekhandelaar
Dixon hebben zich in augustus 1912 als uitgevers gevestigd.19

16

17
18

19

Weisgerber, De Vlaamse literatuur op onbegane wegen, p. 27. Aanvankelijk heeft Van Hecke
het redacteurschap geweigerd. (Zie briefkaart, Firmin van Hecke aan André de Ridder,
05/10/1909, collectie Firmin van Hecke, H383/B nr.68562/1084, AMVC-Letterenhuis;
briefkaart, Firmin van Hecke aan André de Ridder, [poststempel: 03/10/1909], collectie
Firmin van Hecke, H383/B nr.68562/1085, AMVC-Letterenhuis).
In De Boomgaard publiceerde Van Hecke maar drie gedichten: ‘Aan Lucretius’ (1
(1909-1910), p. 417-418) en ‘Uit “Saül”’ (jaargang 2 (1911), p. 445-446).
Daarnaast verzorgde Van Hecke, samen met Edmond van Offel en Paul Kenis, kronieken
over poëzie in De Boomgaard. (Briefkaart, Firmin van Hecke aan André de Ridder,
11/03/1910, collectie Firmin van Hecke, H383/B nr.68562/1081, AMVC-Letterenhuis).
Later blikte Greshoff terug op die uitgeverstijd. (Zie brief J. Greshoff aan Uitgeverij A.A.M.
Stols (J.-P. Barth), 13/12/1952. Opgenomen in: Salma Chen en S.A.J. van Faassen (ed.), ‘Ik
ben overbodig geworden!’. Briefwisseling J. Greshoff-A.A.M. Stols, deel 3, 1952-1956 (1992).
's-Gravenhage: Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, p. 87 (brief
922). (Achter het boek, 26).
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Dat vennootschap was strikt gescheiden van de boekhandel in Apeldoorn, en opereerde
onder de naam C.M.B. Dixon & Co. Ook Greshoffs latere zwager en typograaf Jan
van Krimpen werd bij het initiatief betrokken: hij ontwierp het boekmerk van de
uitgaven, en het is niet denkbeeldig dat hij ook een aandeel had in de realisatie van
De Witte Mier. In november 1913 staakte Dixon de uitgave van De Witte Mier omwille
van een tegenvallende verkoop20 - het tijdschrift zou in de jaren twintig weer worden
opgericht - en de samenwerkende vennootschap is uiteindelijk begin 1917 ontbonden.21
De debuutbundel van Firmin van Hecke, Verzen, is in 1912 als eerste uitgave van
Dixon & Co gerealiseerd. Greshoff was hoogstpersoonlijk verantwoordelijk voor de
typografische vormgeving. Net als de Verzamelde gedichten 1906-1912 (1912) van
Th. Van Ameide is de bundel door Greshoff eigenhandig gezet bij drukkerij F.E.
MacDonald (Nijmegen).22 Verzen omvat 26 gedichten, en is gedrukt in een oplage
van 51 exemplaren. De bundel is zeer gunstig onthaald, en ook de nestor van de
Vlaamse dichters Van de Woestijne sprak over het ‘nobel stoïcisme [van] een
ongewoon dichter’ en noemde de bundel ‘de vergeestelijkte autobiografie van een
vroeg-rijp gemoed, aanhoudend aangevreten door de gedachte’.
De klassiek vormgegeven poëzie van Jan van Nijlen en Firmin van Hecke, beiden
behorend tot ‘de generatie van 1910’ (P.H. Dubois), vertoont een opmerkelijke
verwantschap. Het werk van beide dichters bleek, met de woorden van Van de
Woestijne, ‘aangevreten door de gedachte’, ambivalent, voortdurend worstelend met
existentiële vragen. Van Nijlen en Van Hecke behoren met hun poëzie tot de
neoclassicistische, anti-symbolistische richting in de Nederlandse literatuur. Die
tendens, rond de eeuwwisseling in

20

21

22

De eerste reeks van De Witte Mier liep van mei 1912 tot november 1913. De circulaire die
het einde van de reeks aankondigde, is geciteerd in: Chen en Van Faassen (ed.), ‘Beste Sander,
Do it now!’. Briefwisseling J. Greshoff-A.A.M. Stols, deel 1, 1922-1941 (1990), p. 489-490
(brief 13, noot 5) (Achter het boek, 24).
Deze gegevens zijn ontleend aan Sjoerd van Faassen, ‘“Iedere handelsgeest is ons vreemd”.
Het driemanschap J. Greshoff, M/B.B. Nijkerk en A.A.M. Stols en hun bibliofiele reeks
“Ursa Minor” (1936-1939)’, in: Uitgelezen boeken 9 (2003) 2 (maart), p. 1-56, p. 1-2. Voor
meer specifieke gegevens over de uitgave van De Witte Mier door C.M.B. Dixon & Co, zie
Caroline Gautier, ‘“De behoefte aan het schoone boek”. J. Greshoff en De Witte Mier
(1912-1913)’, in: Jaarboek Letterkundig Museum. Den Haag: Letterkundig Museum, 1994
(deel 3), p. 71-87 en idem, ‘“Hij is gevaarlijk-verslindend, mààr... tast het goede nimmer
aan”. De Witte Mier mei 1912-oktober 1913’, in: Th.A.P. Bijvoet e.a. (ed.), Geboekt in
jaargangen. Anderhalve eeuw boekentijdschriften in Nederland. Utrecht, 1994, p. 54-61.
Chen en Van Faassen (ed.), ‘Beste Sander, Do it now!’. Briefwisseling J. Greshoff-A.A.M.
Stols, deel 1, p. 591 (brief 283, noot 3).

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde. Jaargang 2005

214
Frankrijk ontstaan onder impuls van de école romane (met Jean Morréas en Charles
Maurras), impliceerde een terugkeer naar het klassieke gedicht, vormvaste
dichtvormen, en een natuurlijke, eenvoudige, ongekunstelde zegging. Van Nijlen is
wel eens de enige zuivere vertegenwoordiger van het neoclassicisme in Vlaanderen
genoemd.23 In Nederland werd het debat van de ‘bezielde retoriek’ gevoerd (in Albert
Verweys De Beweging), waarin ook Van Nijlen een rol speelde. In Vlaanderen zou
de volgende jaren het modernisme door die neoclassici worden afgewezen, [het
modernisme] dat eerst in De Goedendag (1915-1918) en De Stroom (1918), later in
Staatsgevaarlik (1919) en vooral in Ruimte (1920-1921), en nog later ook in bladen
als Het Overzicht (1921-1925) en De Driehoek (1925-1926), een forum vond. Het
expressionismedebat, dat tussen 1920 en eind 1923 is gevoerd, was echter niet alleen
een discussie tussen poëticaal andersgestemde schrijvers - neoclassici en
(humanitair-)expressionistische avantgardisten - maar ook tussen modernisten
onderling.24 In het contemporaine literaire spectrum moeten we Firmin van Hecke
tot de strekking van de antimodernisten, of beter: de neoclassici, rekenen. Ofschoon
Van Hecke, net als Van Nijlen en ook de gelijkgestemde Richard Minne, niet deelnam
aan het debat en alle polemiek steeds heeft geschuwd.25
De debuutbundel Verzen - toentertijd een van de zeldzame uitgaven van een Vlaams
dichter in een Nederlands uitgeversfonds - is verschenen in omstandigheden die voor
de dichter tragisch waren. In 1906, toen de classicus Van Hecke zijn eerste gedichten
in het tijdschrift Vlaanderen liet verschijnen, is zijn moeder overleden; tijdens zijn
redacteurschap van De Boomgaard overleed op 19-jarige leeftijd zijn zus Elvire en
in het jaar van zijn debuutbundel vernam hij dat zijn broer Philibert in toenmalig
Belgisch Congo was gestorven. Die omstandigheden verklaren wellicht het
zwaarmoedig karakter van deze eerste gedichten. En die gedichten is hij bijna een
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24
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Anne Marie Musschoot, ‘“In de enge cel van 't middelmatig lot”. Op zoek naar de poetica
van Jan van Nijlen’, in: Yves T'Sjoen en Hans Vandevoorde (red.), Op voet van gelijkheid.
Opstellen van Anne Marie Musschoot. Gent, 1994, p. 155-173. (Studia Germanica Gandensia,
36).
Buelens, Van Ostaijen tot heden, p. 159-209.
Voor een beoordeling van Van Heckes poëzie, zie Bert Decorte, ‘Firmin Van Hecke’, in:
Monografieën over Vlaamse letterkunde (Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur),
nr.33. Antwerpen: Helios, 1964, p. 5-18, Remi van de Moortel, ‘Firmin van Hecke’, in:
Oostvlaamse literaire monografieën (deel 3), Kultureel Jaarboek voor de Provincie
Oost-Vlaanderen. Gent, 1980, p. 3-32, p. 3-5 (Bijdragen Nieuwe Reeks, nr.12) en Musschoot,
Van ‘Arm Vlaanderen’ tot ‘De voorstad groeit’, p. 248-249. De biografische data in de teksten
van Decorte en Van de Moortel zijn niet steeds correct (zie volgende noot).
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kwarteeuw blijven bewerken, wijzigen en aanvullen. Enkele jaren nadat Van Hecke,
gesteund door Karel van de Woestijne,26 was tewerkgesteld op het ministerie van
Oorlog (mei 1919) en begin jaren twintig op het ministerie van Kunsten en
Wetenschappen, bij minister Jules Destrée (tot oktober 1921),27 en korte tijd later
redacteur-vertaler van Beknopt Verslag van de Belgische senaat was, werd hij in
opvolging van Van de Woestijne benoemd tot onderdirecteur, later directeur, van de
Dienst van Schone Kunsten en Letteren in het ministerie van Kunsten en
Wetenschappen. De ambtenaar Firmin van Hecke zou overigens tot aan zijn pensioen
in 1947, zoals vele van zijn schrijvende generatiegenoten (zoals Jan van Nijlen en
Karel Jonckheere), op het ministerie blijven werken.28 In 1925 verscheen de tweede
en vermeerderde druk van Van Heckes debuutbundel in het fonds van De Sikkel in
Antwerpen. De dichter voegde 33 gedichten aan de eerste 26 toe. Het merendeel van
de nieuwe gedichten was voorgepubliceerd in de opvolger van De Boomgaard, Het
Roode Zeil (maart-oktober 1920), het estheticistische Brusselse tijdschrift dat hij
onder meer met Karel van de Woestijne mee redigeerde, en in het gematigd
traditionalistische Gents-Brusselse periodiek 't Fonteintje (1921-1924). Voor het
eerste nummer van Het Roode Zeil, dat op 15 maart 1920 is verschenen, heeft Van
Hecke het prospectus ontworpen.
Voor de tweede druk, die als Gedichten is verschenen, ontving Firmin van Hecke in
1925 de Prijs van Brabant en de Nederlands-Amerikaanse Van Loon-prijs, en in
1926 de Belgische staatsprijs, die toen nog jaarlijks werd uitgeschreven zonder
onderscheid in genre. De oud-Van Nu en Straksers Vermeylen, Van de Woestijne29
en Teirlinck, de Boomgaarder en latere Roode Zeil-redacteur Arthur Cornette en
Joris Eeckhout, die in zijn Litteraire Profielen (II) het uitvoerigste opstel over Van
Heckes poëzie heeft gepubliceerd, maakten deel uit van de jury. In 1936 is bij dezelfde
uitgeverij De Sikkel de derde vermeerderde druk van Verzen als Gedichten uit-
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Brief, Karel van de Woestijne aan Firmin van Hecke, 02/02/1919 (privécollectie P. van den
Abbeel). Voor de gegevens over Van de Woestijnes ambtenarenbestaan op de ministeries,
mijn dank aan Peter Theunynck.
Jules Destrée (1863-1936), van 1919 tot 1921 minister van Kunsten en Wetenschappen.
(Chantal Kesteloot, ‘Jules Destrée’, in: Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging.
Tielt: Lannoo, 1998, deel 1, p. 921-922).
Voor een overzicht van Firmin van Heckes activiteiten, zie Van de Moortel, ‘Firmin van
Hecke’, p. 3-5.
Zie brief Karel van de Woestijne aan Firmin van Hecke, [ongedateerd] (privécollectie P. van
den Abbeel).
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gegeven: in vergelijking met Gedichten (1925) zijn hier drie gedichten toegevoegd.
Opmerkelijk is dat Van Hecke maar twee dichtbundels heeft uitgegeven: Verzen (en
dus de twee herziene Gedichten) en in 1951 - tien jaar vóór zijn overlijden - de
berustende belijdenisbundel Lazarus (Antwerpen: Orion). Voor het overige is het
bij vele plannen gebleven, onder meer voor een reeks van 166 kwatrijnen bij
houtsneden van Frans Masereel in Mein Stundenbuch.30 In de nalatenschap van de
schrijver worden 59 kwatrijnen bewaard, waarvan sommige onvoltooid.31
In het tweede deel van mijn bijdrage wil ik kort ingaan op enkele overgeleverde
archivalia (documentaire bronnen en brieven) die een licht werpen op het ontstaan
en de drukgeschiedenis van Firmin van Heckes gebundelde poëzie, meer bepaald
van de tweede druk Gedichten (1925), die in het najaar van 1925 in een oplage van
366 exemplaren is gedrukt.32 Naast enkele kladjes, gecorrigeerde netafschriften en
typoscripten omvat de literaire nalatenschap, die gedeeltelijk in het
AMVC-Letterenhuis wordt bewaard, gecorrigeerde drukproeven van losse gedichten
(die in tijdschriften zijn voorgepubliceerd)33 en verschillende versies van de bundel
Gedichten (1925), dat is de vermeerderde en herziene herdruk van het poëziedebuut
Verzen (1912). Opmerkelijke documentaire bronnen zijn een cahier met ongelinieerd
papier, in een bruine gekartonneerde omslag, getiteld ‘Epitome’, met daarin veertien
handgeschreven gedichten, met correcties in bruinig-zwarte inkt. Oorspronkelijk is
die reeks van veertien romeins genummerde gedichten geconcipieerd als een aparte
bundel, maar nooit als dusdanig uitgegeven.34 Enkele van die
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Van de Moortel, ‘Firmin van Hecke’, p. 12.
Fotokopie brief, Irma Haegeman-Thiery aan Frans Masereel, 12/05/1963. (Collectie Firmin
van Hecke (H383/H), AMVC-Letterenhuis). De kwatrijnen zijn overgeschreven door mevrouw
Haegeman-Thiery.
Van de oplage zijn acht romeins genummerde exemplaren gedrukt op keizerlijk Japans papier
en 150 op featherweight (nr. 209-nr. 358), die niet voor de handel bestemd waren. Voor dit
onderzoek maakte ik gebruik van een exemplaar op featherweight (nummer 179), en een van
de 200 genummerde exemplaren op Hollandsch papier van Gelder Zonen (nummer 309).
Zo zijn van de reeks ‘Magui Parentes’ (met ‘I. Gelijk de perel in het barenbed’ en ‘II. Toen
scheen die zon, en dronk mijn ziel de weelde’), gepubliceerd in Vlaamsche Arbeid, de
kopijhandschriften overgeleverd. Van de gedichten ‘Héloïse I-IV’ (Lazarus, p. 48-51), ‘De
Sulamiet’ (Lazarus, p. 43-45) en ‘Akte van hoop’ (Lazarus, p. 81-84) zijn de drukproeven
van de publicatie in het Nieuw Vlaams Tijdschrift bewaard.
Epitome omvat ‘Horatius...’, ‘In den dierentuin’, ‘Lied’, ‘Invitus invitam...’, ‘Nocturne’,
‘Musset’, ‘Bach’, ‘Abraham’, ‘Atride’, ‘Zuster Anna’, ‘Salvan fae...’, ‘“Lors tu seras bien
vieille...”’ en ‘Epitome I-II’.
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gedichten zijn later gebundeld in Van Heckes tweede afzonderlijke bundel Lazarus
(1951).35
Voor dit onderzoek zijn naast een bundel met typoscripten en opgekleefde zetproeven
van voorgepubliceerde gedichten van Gedichten, die dienst heeft gedaan als
ontwerpbundel, ook een bundel met enkele netafschriften van gedichten die later in
Gedichten zijn gebundeld,36 en vooral ook het kopijhandschrift met correcties in
zwarte inkt van belang. Die laatste bron is een nethandschrift met correcties (in zwarte
inkt), op keizerlijk Japans papier, met als opdracht: ‘Aan F. Toussaint van Boelaere/dit
handschrift mijner “Verzen”/Ertvelde December 1913/Firmin van Hecke’.37 Van
Hecke heeft dit handschrift na uitgave van zijn debuutbundel aan Toussaint
geschonken, wellicht uit erkentelijkheid - Toussaint introduceerde hem bij een
gereputeerd Brussels boekbinder (cfr. infra) - en ook wel om opportunistische redenen.
Van Hecke was op dat moment op zoek naar een vaste baan, en hij had tevoren bij
Toussaint, directeur van de vertaaldienst op het ministerie van Justitie, waar in die
tijd veel schrijvers aan de bak kwamen, al geïnformeerd naar een vacature.
Opmerkelijk is dat alle brieven uit die periode afsluiten met ‘tot wederdienst bereid’.38
Uiteindelijk zal Van Hecke in november 1914 naar Engeland vertrekken, en vanaf
1916 in Cardiff (Wales) worden aangesteld als tolk voor de Franse admiraliteit. Die
schenking (die vóór

35
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In het cahier komen de volgende gedichten voor die in Lazarus zijn gebundeld: ‘Invitus
invitam’ (p. 39-42), ‘Musset (p. 36), ‘Bach (p. 37), ‘Abraham’ (p. 38), ‘Zuster Anna’ (p. 55)
en ‘Epitome’ (p. 77). Van de gedichten ‘Trampschip’ (Lazarus, p. 72-73) en ‘Huis-ten-Halve’
(Lazarus, p. 80) zijn typoscripten, en van het eerste gedicht ook verschillende handschriften
(klad en netafschrift) en drukproeven overgeleverd. Van het gedicht ‘Meetjesland’ (Lazarus,
p. 70-71) is een handschrift overgeleverd, opgedragen aan Stijn Streuvels (bij een brief,
Firmin van Hecke aan Stijn Streuvels, 01/01/1948). In de gedrukte versie is het gedicht
opgedragen aan Jos. De Maeght, kapelmeester van de Sint-Baafskathedraal in Gent. Het
handschrift van ‘Arlekijn’ (Lazarus, p. 33) is als bijlage meegestuurd met een brief aan
Streuvels (Firmin van Hecke aan Stijn Streuvels, 31/12/1946).
De documentaire bron met dit nethandschrift van enkele gedichten uit Gedichten (met name
‘Kent gij de foltering dier nachten’, ‘Vondt gij het paradijs voor havelooze zielen’, ‘Laat mij
wanhopig bidden voor mijzelf’ en ‘Samson en Dhelila’) is een cahier met gelinieerd
schoolschriftpapier (rood op snee), met gedichten in zwarte inkt, en correcties in zwarte en
blauwe inkt.
Op de versozijde van de titelpagina staat gecalligrafeerd (door Van Hecke, later doorgehaald):
‘Dit boek werd gedrukt op <vijftig>tien exemplaren keizerlijk Japaansch/papier; en op vijftig
exemplaren Roma-papier uit de/fabrieken van Pietro Miliani te Fabriano/Alle exemplaren
door den schrijver genummerd en/geteekend./Nr. I’.
Zie o.a. brieven Firmin van Hecke aan F.V. Toussaint van Boelaere, [ongedateerd] en
25/06/1913. (Collectie Firmin van Hecke, H383 resp. nr. 38596/193 en nr. 38596/198,
AMVC-Letterenhuis).
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Kerstmis 1912 heeft plaatsgevonden)39 is de enige handgeschreven versie van Verzen
die is bewaard gebleven. Het ontstaan van alle andere primaire documentaire bronnen
die worden bewaard, moet vòòr de publicatie van Gedichten (1925) en Lazarus
(1951) worden gedateerd.
Ik wil hier even de aandacht vragen voor het overgeleverde epistolaire materiaal dat
ons in staat stelt beter zicht te krijgen op de drukgeschiedenis van Verzen én op Van
Heckes plan een vermeerderde en herziene druk van Verzen te realiseren. Zoals
gezegd omvatte Verzen 26 gedichten, de latere druk Gedichten 59, en de derde
vermeerderde druk 62.40
Eerst de drukgeschiedenis van Verzen, in zoverre achterhaalbaar. Blijkens een
briefkaart die Firmin van Hecke stuurde naar André de Ridder, toen nog
redactiesecretaris van Vlaamsche Arbeid, bestond al in het voorjaar van 1908 het
plan voor een uitgave van de bundel Verzen.41 Uiteindelijk is die uitgave er pas vier
jaar na datum gekomen. Voor de uitgave van zijn Verzen heeft Van Hecke meermaals
een beroep gedaan op zijn Gentse vriend en grote voorbeeld Karel van de Woestijne,
met wie hij vanaf 1909 correspondeerde. Eind 1911 gaf Van de Woestijne advies
over de wijze waarop een bibliofiele uitgave kon worden gerealiseerd, en hij refereerde
daarvoor aan ‘hetgeen Boutens doet met al de eerste drukken van zijn boeken’. Ook
vroeg hij of ‘éen van [zijn] gedichten’ aan hem zou kunnen worden opgedragen; Van
Hecke heeft hieraan gehoor gegeven: de openingsafdeling ‘Nox’ is opgedragen aan
de meester zelve. Rond Pasen 1912 was Firmin van Hecke nog steeds zinnens de
bibliofiele uitgave van zijn gedichten zelf te bekostigen. Van de Woestijne gaf hem
zelfs raad voor de aanvraag van een subsidie ter bekostiging van die uitgave. In een
latere brief van Van de Woestijne, nadat
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Briefkaart, Firmin van Hecke aan F.V. Toussaint van Boelaere, 24/12/1912, Collectie Firmin
van Hecke, H383 nr. 38596/187, AMVC-Letterenhuis.
In Gedichten (1936) zijn de gedichten met de beginregels ‘Verzonken in 't moorddadig leven,’
(XIII, p. 78), ‘Ik ben ons beider huis voorbij getogen,’ (XIV, p. 79) en ‘Lang vóór een
manende belslag viel’ (XV, p. 80) opgenomen. Ze maken deel uit van de afdeling ‘In
memoriam G.H. Bruinsma’, en zijn tussen XII ‘Dwaalt hij die in zijn handen houdt’ (p. 77,
in: Gedichten (1925), p. 77) en XVI ‘Misschien ben ik het dichtst bij U wanneer’ (p. 81, in:
Gedichten (1925) genummerd XIII, p. 78). Voor een vergelijking van de inhoudsopgaven
van de drie drukken, zie bijlage 3.
Briefkaart, Firmin van Hecke aan André de Ridder, 17/05/1908. (Collectie Firmin van Hecke
H383/B nr.68562/1096, AMVC-Letterenhuis). Ook in een brief van Karel van de Woestijne
aan Firmin van Hecke, vermoedelijk eind 1909, is sprake van ‘uw pracht-exempl. der
“Verzen”’ (privécollectie P. van den Abbeel). Mogelijk betreft het hier het kopijhandschrift
op Roma-papier dat in 1912 door Greshoff is gebruikt voor de Apeldoornse druk. Zie noot
37.
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Van Hecke zijn voornemen van een eigen financiering had te kennen gegeven, is
sprake van de ‘kunstenaar-boekbinder’ Charles des Emblans [sic], bij wie Toussaint
Van Hecke zou introduceren en ‘den “prix d'artiste”’ zou regelen. In die brief legt
Van de Woestijne enkele vragen voor die duidelijk maken dat Greshoff nog niet in
het vizier was: ‘1o Laat gij uw boek zelf drukken/Zoo ja:/ 2o Bij welken drukker?/3o
Wat rekent hij?/4o Voor welk getal bldz., welk papier, welken letter, welk getal
exemplaren?/5o Hoe geschiedt de betaling?/6o Kunt gij mij niet een proefblad
toonen?/7o En wilt gij mij dit alles omgaand berichten?’42 Korte tijd later moet
Greshoff zich hebben aangemeld.
Dat er wel degelijk een plan heeft bestaan voor de uitgave van Van Heckes Verzen
in De Zilverdistel meen ik te kunnen afleiden uit een briefkaart die Van Hecke naar
André de Ridder stuurde. Daarin lezen we: ‘ik hoop toch met het begin van 't seizoen
een bundel klaar te hebben. Heeft V. Eyck u nog niet geantwoord? Ik zit er niet veel
mee in, en zou al zoo geern bijna op mijn kosten uitgeven op een zeer beperkt getal
exemplaren’.43 Wat dat antwoord van P.N. van Eyck inhield, is onbekend, maar in
elk geval leidde Van Eyck op dat moment, na het ontslag van Greshoff en Bloem in
1912, de reeks De Zilverdistel. Zoals u inmiddels weet heeft Greshoff de bundel
uiteindelijk bezorgd in het fonds van C.M.B. Dixon en Co. Op grond van een brief
van Van Hecke aan De Ridder, verstuurd kort vóór de Conscience-feesten in
Antwerpen in 1912, kunnen we de these van een geplande Zilverdistel-uitgave verder
onderbouwen: ‘Mijn bundel ligt gereed: ik had aan Gresshoff [sic] geschreven voor
den Zilverdistel en die meneer heeft mij niet eens geantwoord: ik had ook vergeten
een postzegel in den brief te steken! - 'k Ben bij Buschmann geweest en zal vòòr
November wel gedrukt zijn. Slechts op 60 exemplaren, zoo zullen er weinig last van
hebben. 'k Laat u bij 't verschijnen er een geworden’.44 Uiteindelijk heeft niet de firma
Buschmann in Antwerpen maar wel G.W. van der Wiel & Co (Arnhem) - die ook
De Zilverdistel-uitgaven drukte - de bundel gedrukt. Blijkens een ongedateerde brief
aan De Ridder heeft Van Hecke zijn Antwerpse vriend bij de supervisie van de
zetproeven

42
43
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Alle citaten komen uit de brieven van Karel van de Woestijne aan Firmin van Hecke
(privécollectie P. van den Abbeel). De gereputeerde Brusselse boekbinder is Ch. de Samblanx.
Briefkaart, Firmin van Hecke aan André de Ridder, [ongedateerd]. (Collectie Firmin van
Hecke, H383/B nr. 68562/1087, AMVC-Letterenhuis).
Brief, Firmin van Hecke aan André de Ridder, [ongedateerd]. (Collectie Firmin van Hecke,
H383/B nr.68562/1077, AMVC-Letterenhuis).
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betrokken: ‘Hierbij zend ik U de proef welke v[an] d[e] W[oestijne] goedkeurt. Het
vierkant geeft den bladspiegel. Hij vraagt of het niet mogelijk zou zijn een blauwe
letter als Hoofdletter voor ieder gedicht te hebben. Dat zou de kosten zeker wel
werkelijk verhoogen, niet waar.’45 Kort samengevat: de plannen voor een
Zilverdistel-druk, voor een door Van Hecke gefinancierde bibliofiele uitgave, de
concrete adviezen van Karel van de Woestijne, de betrokkenheid van André de Ridder
en uiteindelijk de inspanningen van J. Greshoff zijn de gegevens die ik, wat de druk
van Verzen betreft, kon achterhalen.
Datzelfde scenario van lang gekoesterde plannen heeft zich herhaald. Geruime tijd
vóór publicatie in 1925 vatte Van Hecke het plan op zijn ‘oude verzen’ in een nieuwe
dichtbundel onder te brengen. Het plan voor een nieuwe bundeluitgave is hem
voorgelegd door Emmanuel de Bom in mei 1919. Uit een antwoord van Van Hecke
weten we dat De Bom nieuw dichtwerk wilde onderbrengen bij De Wereldbibliotheek.
Emmanuel de Bom, voormalig stadsbibliothecaris van Antwerpen, leidde op voorstel
van Leo Simons vanaf 1920 de reeks ‘Vlaamsche Bibliotheek’ van De
Wereldbibliotheek.46 Die reeks in het uitgavenprogramma van De Wereldbibliotheek
moest voor een grotere afzetmarkt zorgen in het Zuiden. Al in 1917-1918 maakte de
vroegere Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur plannen voor zo'n Vlaamse
reeks. In 1920 verscheen in de eerste reeks onder meer De Witte van Ernest Claes.47
De Bom wilde per se ook de dichter Van Hecke in zijn reeks. Op 19 mei 1919 schreef
De Bom aan Claes: ‘Dus is ook Firmin van Hecke, van wiens heerlijke verzen ik
zooveel houd, ook van de partij! Voortreffelijk. Ik schrijf hem dadelijk. Ge begrijpt
dat ik er prijs op stel de serie Vl. Bib. in te wijden met goed werk. Ik ben U zeer
dankbaar me bij hem indachtig te hebben gemaakt. Ik begin er een goed oog op te
krijgen. Laat hem alvast weten, dat ik op hem reken. -’48 De Bom voegde het woord
bij de daad, en schreef diezelfde dag naar Van Hecke, die in die tijd in Brussel
woonde:

45
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Brief, Firmin van Hecke aan André de Ridder, [ongedateerd]. (Collectie Firmin van Hecke,
H383/B nr.68562/1110, AMVC-Letterenhuis).
Frank de Glas, Nieuwe lezers voor het goede boek. De Wereldbibliotheek en ‘Ontwikkeling’/De
Arbeiderspers vóór 1940. Amsterdam: Wereldbibliotheek, 1989.
Ludo Simons, Geschiedenis van de uitgeverij in Vlaanderen. Deel II: de twintigste eeuw.
Tielt: Lannoo, 1987, p. 74 en p. 106-107.
Brief, Emmanuel de Bom aan Ernest Claes, 19/05/1919, Kopieerboek XI
(19/05/1919-07/10/1919). (Collectie Emmanuel de Bom, B708B (11), AMVC-Letterenhuis).
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Waarde Heer van Hecke,
De heer Claes schrijft me, dat hij met U gesproken heeft over de Vl.
Bibliotheek, een nieuwe afdeeling die L. Simons tot stand brengt als
onderdeel van de WB, en waar ik de leider van ben. Het zal me
buitengewoon aangenaam zijn als gij me uw medewerking wilt verleenen
en me een bundel voor die verzameling ter uitgave wilt afstaan. Is het
nieuw werk? Zijn uw verzen, door de Zilverdistel uitgegeven, wel tot een
groot publiek doorgedrongen? Ge weet, hoop ik, dat ik er zeer mede
ingenomen ben. Laat me eens spoedig hooren, of ge iets klaar hebt. Indien
ik waarlijk zakelijk wat kan verrichten, zou ik er een Brusselsche reis op
wagen om met U beiden nader over alles te spreken. 'k Verwacht dus een
levensteeken van U!
Met hartelijke groeten,
Uw EdeBom.49
Van Hecke antwoordde: ‘Ik heb een bundel verzen gereed welke zou bestaan uit
mijn oude verzen, welke slechts op 50 [ex]p. gedrukt werden, en eenige nieuwe’.50
Hij voegde daaraan toe dat hij al vóór het initiatief van De Bom ‘in onderhandeling’
was met een uitgeverij. Het is niet bekend met welke uitgeverij. Van dat voorstel
van De Bom is niets terecht gekomen, mogelijk omdat het aantal ‘nieuwe gedichten’
nog relatief beperkt was in 1919. Waarschijnlijker heeft het uitstel te maken met de
moeilijkheden waarmee De Wereldbibliotheek begin jaren twintig te kampen kreeg.
Kort nadien is de ‘Vlaamsche Bibliotheek’ ook stopgezet.51 Nog vóór de piste
Wereldbibliotheek is verlaten, was een nieuwe poëzieuitgave van Van Hecke in het
fonds van De Sikkel al in het vizier. Mogelijk heeft Van Hecke zelf dat contact
gezocht. Toussaint, van wie in datzelfde jaar Het Gesprek in Tractoria door De Sikkel
en C.A. Mees (Santpoort) is uitgegeven, is door De Bock benaderd voor literair
advies: ‘Zou u het bijv. niet geschikt achten, in de nieuwe serie een dichtbundeltje
van Firmin van Hecke op te nemen? Hij heeft er een
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Brief, Emmanuel de Bom aan Firmin van Hecke, 19/05/1919, Kopieerboek XI
(19/05/1919-07/10/1919). (Collectie Emmanuel de Bom, B708B (11),
AMVC-Letterenhuis). Over de vriendschap tussen Leo Simons en Emmanuel de Bom,
zie Willem van den Steene, Oog voor Vlaanderen. Leo Simons (1862-1932) en de
Vlaamse Ontvoogdingsstrijd. Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en
Letterkunde, 2001.
Briefkaart, Firmin van Hecke aan Emmanuel de Bom, 21/05/1919. (Collectie Firmin van
Hecke H383/B nr. 91843/15, AMVC-Letterenhuis). De Bom wilde spoed zetten achter het
initiatief. Zie brief, Emmanuel de Bom aan Firmin van Hecke, 25/05/1919, Kopieerboek XI
(19/05/1919-07/10/1919). (Collectie Emmanuel de Bom, B708B (11), AMVC-Letterenhuis).
Simons, Geschiedenis van de uitgeverij in Vlaanderen, p. 106-107.
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gereed’.52 Van Hecke wedde op twee paarden. Immers, op 8 mei 1923 schreef Van
Hecke aan De Bom, alsof er geen vier jaar lag tussen deze brief en de vorige. Uit de
brief blijkt dat hij de penibele situatie van De Wereldbibliotheek niet kende én hij
gaf in elk geval voor niet op de hoogte te zijn van het plan van Eugène De Bock,
sinds 1919 uitgever van De Sikkel in Antwerpen:
Eindelijk ben ik met een bundel verzen klaar (30 gedichten +/- 50 blz.).
Ik zou die willen uitgeven tezamen met de 26 vroeger in prachtuitgave
verschenen op slechts 51 ex.53 Alles is dus voor zooveel onbekend, en zou
dan een boekje vormen van een 100 blz. Ik heb een aanbod van twee
uitgevers, waaronder een Antwerpsche. Echter heb ik steeds, meen ik, een
halve afspraak met U en wensch U eerst te raadplegen. Wilt gij dus zoo
goed zijn mij te laten weten of er kans is op een spoedige uitgave bij De
Wereld[bibliotheek] - de Vlaamsche - of de N[ederlandsche] B[ibliotheek].
En de voorwaarden?54
Zeventien dagen later herhaalde een merkbaar ongeduldiger Van Hecke zijn vraag.55
Ook dat plan is niet gerealiseerd. In een ongedateerde brief van Karel van de
Woestijne aan Firmin van Hecke uit diezelfde periode is sprake van een bundel met
de (werk)titel Madeliefjes. Van de Woestijne stelde Van Hecke de staatsprijs voor
poëzie in het vooruitzicht:
Wij reserveeren ons voor den dag van de ‘retrait des dix mille’, en
natuurlijk in Uwe aanwezigheid. Gij zult zien dat het nog uitloopen zal
op een fijnen feuilleton in de ‘Royale’. In de vergadering zullen bijzonder
worden opgemerkt: Mevr. en den heer Firmin van Hecke, grand prix voor
het Jaar 1925 voor zijn bundel ‘Madeliefjes’, en
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Briefkaart, Eugène de Bock aan F.V. Toussaint van Boelaere, 13/03/1923. (Collectie De
Sikkel, S614 nr. 160832/75, AMVC-Letterenhuis).
In het colofon van Verzen (1912) staat het volgende: ‘De uitgave van dit boek werd
voor de uitgevers C.M.B./Dixon en Co. Te Apeldoorn bezorgd door J. Greshoff.
Het/werd gedrukt door de firma G.W. van der Wiel en Co. Te/Arnhem met de
Hollandsche Mediaeval van S.H. de Roos./De oplage bedraagt een en vijftig
exemplaren, waarvan vier,/genummerd van 1-4 op Oud-Chineesch, zeven
genummerd/van 5-11 op het Keizerlijk Japansch Tykoon Jokohama/en veertig
genummerd van 12-51 op handgeschept Roma-/papier uit de Cartiere Pietro Miliani
te Fabriano. Alle exem-/plaren zijn door den schrijver geteekend. Dit is nummer [25]’.
Dit exemplaar was in het bezit van F.V. Toussaint van Boelaere (AMVC-Letterenhuis,
nr. 36102).
Brief, Firmin van Hecke aan Emmanuel de Bom, 08/05/1923. (Collectie Firmin van
Hecke H383/B nr. 103517/70, AMVC-Letterenhuis).
Brief, Firmin van Hecke aan Emmanuel de Bom, 25/05/1923. (Collectie Firmin van Hecke
H383/B nr. 103517/4a, AMVC-Letterenhuis).
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Mevr. en d.h. K.v.d.W., bekroond voor het jaar 1924. [...] En wanneer
verschijnen nu bewuste ‘Madeliefjes’? Gij zult u moeten haasten, vriend!56
Blijkbaar was er dus nog een andere titel voor Gedichten in omloop. Daar zou snel
verandering in komen.
Uiteindelijk ging Van Hecke in op een voorstel van Eugène de Bock. Wellicht heeft
De Bom, die tijdens de oorlog als stadsbibliothecaris het diensthoofd van de jonge
klerk Eugène de Bock was, bij zijn vriend-uitgever bemiddeld. Zowel De Bom als
De Bock zijn overigens op beschuldiging van activistische sympathieën na de oorlog
uit hun ambt ontzet. Er is een brief overgeleverd, gedateerd 2 augustus 1925, waarin
de dichter melding maakt van een drukke werkagenda en gezondheidsproblemen,
maar waarin Van Hecke De Bock vooral belooft ‘einde dezes week, geheel
gedactylografieerd’ de bundel te zullen insturen.57 Revelerend is een brief van eind
1925 waarin Van Hecke De Bock concrete aanwijzingen geeft voor typografie en
zetwerk. Vermoedelijk is de eerder vermelde bundel met typoscripten en opgekleefde
zetproeven van gedichten de bron waaraan in die brief wordt gerefereerd. Maar de
uitgave liep - zacht uitgedrukt - niet van een leien dakje. Van Hecke vroeg na nazicht
van de proef nog een tweede drukproef aan, omdat ‘de pagineering [...] al te
erbarmelijk’ was. Hij insisteerde zelfs op een derde proef, die De Bock dan maar in
hoogst eigen persoon moest nazien. Van Hecke voegde er nog aan toe dat de
titelpagina ‘eenvoudig affreus’ was. En hij schreef verder: ‘Een eenvoudig opschrift
met een groote letter zou beter met den inhoud overeenkomen. Kan dat niet? Ik reken
natuurlijk op U om 't boek een behoorlijk uitzicht aan te schaffen. Het handschrift
zooals ingezonden was hoegenaamd niet bedoeld als gevend een bladspiegel’.58
Firmin van Hecke was dus ontevreden over het zetwerk, de typografie en de
vormgeving. Dat is hij des te meer geweest na de publicatie van Gedichten. Zoals u
in bijlage 1 kan zien, leverde een drukvergelijkend onderzoek van Verzen en
Gedichten een hele reeks zetfouten op,59 en de paginering in de inhoudsopgave is
een absolute ramp. Al vanaf het

56
57
58
59

Brief, Karel van de Woestijne aan Firmin van Hecke, [ongedateerd], (privécollectie
P. van den Abbeel).
Brief, Firmin van Hecke aan Eugène de Bock, 02/08/1925. (Collectie Firmin van Hecke
H383/B nr. 86342/219, AMVC-Letterenhuis).
Brief, Firmin van Hecke aan Eugène de Bock, 16/12/1925. (Collectie Firmin van Hecke
H383/B nr. 86342/218, AMVC-Letterenhuis).
Zie drukvergelijkend onderzoek, bijlage 1.
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tweede gedicht ‘Artis Sacerdos’ correspondeert de vermelding achterin de bundel
niet met de eigenlijke paginering. Volgens de inhoudsopgave zou de bundel 66
pagina's omvatten, terwijl dat er 95 zijn. Uitgever De Bock minimaliseerde die
tekstcorruptie. In een brief aan De Bom, wellicht bemiddelaar voor de uitgave bij
De Sikkel, schreef hij: ‘De bundel van Van Hecke zend ik u eerstdaags. Ik heb alle
ex. terug moeten trekken omdat het laatste vel schandelijk misdrukt was’.60 Het minste
dat je kan opmerken, is dat De Bock over heel wat zetfouten heeft heen gelezen, dat
een van zijn luie redacteuren zich met die taak heeft bezig gehouden en niemand van
de uitgeverij De Sikkel zich de moeite heeft getroost die pagina's van de zetproeven
aandachtig na te kijken.61 Voor een eertijdse Boomgaard-dichter als Van Hecke, die
verwend was door Greshoff met de uiterst verzorgde ‘prachtuitgave’ van Verzen,62
moet die erbarmelijke uitgave van zijn poëzie een ware beproeving zijn geweest.
Onze dichter liet het hier niet bij. Op 26 november 1926 schreef hij aan André de
Ridder: ‘Ik moet mij verschoonen U nog geen vriendenexemplaar van mijn bundel
te hebben aangeboden. De reden ligt hierin dat de heele oplage werd ingetrokken
omdat de inkleeding er niet door kon. De Bock schrijft mij dat het boek thans klaar
is. Zoodra ik mijn exemplaren ontvang zal ik mij 't genoegen veroorloven U & Gust
[van Hecke] den vriendschapstol te brengen. De enkele ex. welke thans in de
wandeling kwamen zijn monsters not fit to be seen!’63 Ik trof een exemplaar van
Gedichten (1925) aan waarin een lijst met (21) errata achteraan is toegevoegd,64 en
met een aangepaste inhoudsopgave. Het betreft een druk uit dezelfde eerste oplage
waar gewoon een blanco pagina is ingevoegd, en de pagina met de oorspronkelijke
inhoudsopgave is weggesneden. Het moet voor Van Hecke een magere troost zijn
geweest dat De Sikkel er in 1926 die armzalige mouw aan paste. Op de titelpagina
van het bijgewerkte exemplaar, die op het eerste gezicht identiek is, staat dus ook
1925 als verschijningsjaar.

60
61

62
63

64

Brief, Eugène de Bock aan Emmanuel de Bom, 23/02/1926. (Collectie Eugène de Bock,
B655/B nr. 84636/38, AMVC-Letterenhuis).
De opmerking dat ‘[m]ede door [de] inbreng [van illustratoren] het fonds van De Sikkel van
in het begin ook in grafisch en typografisch opzicht op een voor Vlaanderen ongewoon hoog
peil [stond]’, moet ik wat Van Heckes Gedichten (1925) betreft tegenspreken. (Simons,
Geschiedenis van de uitgeverij in Vlaanderen, p. 78).
Voor het variantenapparaat van Verzen (1912) - Gedichten (1925), zie drukvergelijkend
onderzoek, bijlage 1.
De druk met het erratumlijstje is dus later verschenen dan De Bock in zijn brief aan De Bom
te kennen had gegeven (zie noot 60). Brief, Firmin van Hecke aan André de Ridder,
26/11/1926. (Collectie Firmin van Hecke, H383/B nr. 68562/1117, AMVC-Letterenhuis).
Naast de vermelde errata trof ik nog enkele onopgemerkte zetfouten aan (zie bijlage 2).
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De derde druk van Gedichten, ook bij De Sikkel verschenen, oogde alvast beter,
ofschoon ook weer enkele zetfouten - weliswaar minder in aantal - de gedichten
ontsieren. Afgezien van die tekstcorrupties, blijkt uit het variantenapparaat dat Van
Hecke is blijven slijpen en schaven aan zijn gedichten: talrijk zijn, naast interpunctie-,
spelling- en kapitaal/onderkast-varianten, de woordvarianten die materiaal leveren
voor verder onderzoek.
Deze korte samenvatting van mijn literair-historisch en tekstgenetisch respectievelijk
drukvergelijkend onderzoek levert nieuwe onderzoeksvragen op. Er moet bijvoorbeeld
studie worden verricht naar de positie van Van Heckes poëzie in het contemporaine
literaire landschap (van de jaren tien, twintig en dertig van de vorige eeuw). In die
decennia hebben de normen en conventies van het literaire systeem grondige
wijzigingen ondergaan. Er hebben zich in de modernistische jaren in Vlaanderen
(tijdens en vooral na de Eerste Wereldoorlog) nieuwe strekkingen ontwikkeld, er is
een literair-historisch belangwekkend debat gevoerd tussen traditionalisten en
modernisten, en tussen modernistische dichters onderling. In verschillende bijdragen
is de coherentie van Van Heckes poëzie beklemtoond, die helemaal zou beantwoorden
aan het classicistisch normerend principe van evenwicht (of harmonie) van vorm en
inhoud. Zo stelt Weisgerber: ‘Hoewel in zeer uiteenlopende jaren ontstaan, worden
F. van Hecke's Gedichten gekarakteriseerd door een eenheid die er aan te danken is
dat zij allemaal betrekking hebben op de problematiek van de dichter en dat de kern
van deze problematiek door al die jaren heen dezelfde is gebleven’.65 In welke mate
heeft Van Heckes literaire persoonlijkheid - de ‘zoekersnatuur door metafysische
angst gekweld’ (Weisgerber) - daar invloed van ondergaan, en kan het
variantenmateriaal inzicht verschaffen in mogelijke verschuivingen in de als
neoclassicistisch (of als monolithisch) geboekstaafde auteurspoëtica?
Een tweede vraag kan betrekking hebben op de associatie van Van Hecke en De
Boomgaard. In literair-historische studies is gewezen op de unieke positie van Van
Heckes poëzie in dit neodecadentistisch tijdschrift.66 Uit een studie van de werkwijze
van de dichter, en bij uitbreiding van het poëticale denken, kan die solitaire status
worden becommentarieerd, en vanuit een

65

66

Weisgerber, De Vlaamse literatuur op onbegane wegen, p. 110. Vergelijk Decorte, ‘Firmin
van Hecke’, p. 14: ‘tussen de verzen uit de eerste en de tweede periode [is er] geen verschil;
een evolutie heeft hij op dat stuk niet doorgemaakt’.
Weisgerber schetst een beeld van ‘De Boomgaard-aesthetica’, zonder de karakterisering van
Van Hecke als ‘authentiek dichter’ verder uit te werken. Zie De Vlaamse literatuur op
onbegane wegen, p. 49-70.
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onderzoek naar tendenties in de variante lezingen van gedichten feitelijk worden
onderbouwd. Van Hecke benadrukte in een kritische bijdrage aan De Boomgaard
de persoonlijkheid als ‘allereerste vereischte van 't dichterschap’,67 in overeenstemming
met de latere opvattingen van Forum (1931-1935), terwijl André de Ridder
aristocratische, precieuze kunst als de openbaring van dat individualisme beschouwde.
In welke mate was Van Hecke een buitenbeentje onder de Boomgaarders?
Een derde vraag, ten slotte, moet zich richten op de invloeden die Van Heckes poëzie
heeft ondergaan. Welke is de impact van Van de Woestijnes poëzie op die van Van
Hecke? Van Hecke stond als jong dichter nadrukkelijk onder de invloed van Van de
Woestijne, zoals zovele dichters in Vlaanderen (Van Nijlen, Minne, Roelants, Van
de Voorde, Herreman, Leroux, Vriamont e.a.). Zoals voor Van Ostaijen dringt zich
een gelijkaardig onderzoek naar de nawerking van Van de Woestijnes poëzie in
Vlaanderen en Nederland op. En in welke mate moeten we in Van Heckes poëzie
op voornamelijk baudelairiaanse invloeden wijzen? De variantenstudie kan ook op
dit punt materiaal leveren voor verdere thematische bronnenexploratie.
Tekstgenetisch onderzoek is geen specialisme op zich. Het hangt samen met archief-,
analytisch-bibliografische en literair-historische studie, met poëticaal onderzoek,
inzicht in contemporaine literaire tendensen, cultuurgeschiedenis, kennis van het
literaire systeem, veldonderzoek. En het opent perspectieven voor een verder
doorgedreven poëticaal, compositorisch, thematisch, receptiehistorisch, biografisch
en ander onderzoek. Daarenboven maakt het peilen naar of achterhalen van de
auteursintentie nieuwe, of andere (complementaire), interpretaties van een literaire
tekst mogelijk. Dat onderzoek naar Van Heckes poëzie kan een aanvang nemen.

67

Firmin van Hecke, ‘De Gedichten’, in: De Boomgaard 1 (1909-1910), p. 514-517, p. 516.
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Bijlage 1
Drukvergelijkend onderzoek Verzen (1912) - Gedichten (1925)
[Variantenapparaat]
p.9

r.16

waterval? - > waterval?...

p.10

r.22

torscht > torst

p.11

r.7

dóór > door

p.11

r.13

latre > laetre

p.[13]

[opdracht]

AAN KAREL VAN DE
WOESTIJNE >
Aan Karel Van de
Woestijne.

p.15

[geen reekstitel] > NOX

p.15

r.4

die de ouden > die ouden

p.15

r.7

vrouwe > vrouw

p.16

r.20

vóór > voor

p.16

r.21

machtig > machtig,

p.17

r.1

daalt > valt

p.18

r.6

doodgedoken > dood
gedoken

p.19

r.13

geborsten > gebarsten

p.19

r.15

vrees > borst

p.22

r.21

toe > moe

p.22

r.27

onvervalste >
onvervalschte

p.22

[onder gedicht]

1910. > 1911

p.23

r.1

mijzelf > mij zelf

p.23

r.15

't verstand > verstand

p.23

r.15

't hart > hart

p.[25]

[boven gedicht]

II > II SAUL

p.27

[titel]

SAÜL > SAUL

p.27

[opdracht]

AAN MIJN BROEDER
HYACINTE >
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Aan mijn Broeder
Hyacinthe
p.27

r.7

hun > haar

p.27

r.8

hun > haar

p.28

r.10

Dat > Dat,

p.28

r.12

eens één stond nog > eens,
één stond, nog

p.28

r.13

gevloôn, > gevloôn;

p.30

r.9

zóó > zoo

p.31

r.8

knield' > knielt

p.31

r.15

u-zelf, gesloten > u-zelf
gesloten

p.[33]

[opdracht]

AAN DR RANKE > Aan
Dr. Ranke.

p.35

r.2

zich > zicht [zetfout]

p.37

r.5

de valk > den valk

p.37

r.10

droomen > droomer
[zetfout]
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p.37

r.13

ik > ik,

p.37

r.13

de wake > de leiding

p.39

r.17

schip > schip,

p.40

r.9

de roes > den roes

p.41

r.8

schoonheid > heelal

p.41

r.12

Voor wie der schoonheid
liefde door zijn ziel liet
stroomen. >
Voor wie een harden geest
liet door zijn hart
vervromen.

p.41

r.14

schoon > 't schoon

p.42

[motto]

SHIPS THAT PASS IN
THE NIGHT >
Ships that pass in the night

p.42

r.7

zeeën > zeeên

p.42

r.8

weeën > weeên

p.45

r.1

leed omgloord >
leed-omgloord

p.45

r.3

Maar > Doch

p.45

r.18

wisslend > wisselend

p.46

r.27

weêrgekomen; >
weêrgekomen

p.46

r.30

gespaard, > gespaard.

p.46

r.32

luistren > luisteren

p.48

r.7

aanzicht > aangezicht

p.48

r.12

't langste > het langst

p.49

r.19

den waan aan hem > den
waan eraan

p.49

r.22

bekommering > bekomring

p.50

r.7

dievelen [zetfout] > die
velen

p.52

r.9

Maar uw mij lief gelaat >
Maar uw, mij lief, gelaat

p.53

r.7

niet > geen

p.54

r.21

een > uw
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p.54

r.22

úw > ùw

p.55

r.2

wilde > alle

p.55

r.3

schoonst > 't schoonst

p.57

r.8

woeld'! > woeld'.

p.58

[onder gedicht]

[ontbreekt] > ERTVELDE
1904-1912
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Bijlage 2
Drukvergelijkend onderzoek Gedichten (1925) - Gedichten (1936)
[Variantenapparaat]
p.7

r.4

gauw > snel

p.7

r.4

in > na

p.8

r.21

weten, > weten

p.13

r.7

vrouw > vrouwe

p.16

r.3/4

[witregel] > [geen witregel]

p.20

r.24

gezworven: > gezworven;

p.21

r.1

mij zelf > mij-zelf

p.25

[opdracht]

Broeder > broeder

p.26

r.12

stond, nog ruste > stond
nog, ruste

p.27

r.7

kus, die > kus die

p.28

r.13

gij > ge

p.33

r.2

zicht [zetfout] > zich

p.35

r.4

trotsch > trots

p.35

r.10

droomer [zetfout] >
droomen

p.35

r.13

ik, > ik

p.36

r.9

heldre > heldere

p.36

r.16

doodendans?... >
doodendans?

p.36

r.17

schip, > schip

p.38

r.8

trotsch > trots

p.39

r.1

mij (x3) > me (x3)

p.39

r.9

mij > me

p.41

r.10

oude > ouden

p.42

r.30

gespaard. > gespaard:

p.42

r.35

hoofd > heen

p.46

r.9

uw, mij lief, gelaat > uw
mij lief gelaat

p.46

r.11

lijk > als
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p.47

r.5

Treed [zetfout] > Treedt

p.49

r.2

brand [zetfout] > brandt

p.50

r.15

't [zetfout] > 'k

p.53

r.16

mannenpassie >
mannen-passie

p.55

r.9

smetlos [zetfout] >
smetloos

p.55

r.14

Weerde wel 't hard [2
zetfouten] > Weende wel 't
hart

p.56

r.17

zoo soms > soms zoo

p.57

[titel]

SAPPHO > SAPHO

p.58

r.14

medoogenloos [zetfout] >
meedogenloos

p.59

r.18

woelen herstdag [2
zetfouten] > woelgen
herfstdag

p.59

r.25

licht > gloed
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p.61

r.17

ging > ging,

p.62

r.13

Beide > Beiden

p.63

r.8

wanklend > wankelend

p.64

r.1

Eens > Eens,

p.64

r.2

komen, > komen

p.64

r.7

gaan > gaan:

p.64

r.12

mijn > mijne

p.65

r.10

liefdedâan > liefdedaân

p.65

r.15

zij dansten > ze dansen

p.67

r.4

vreugt [zetfout] > vreugd

p.67

r.8

bood [zetfout] > bood.

p.69

r.7

komt > komt,

p.70

r.4

deur- [zetfout] > deur,

p.70

r.5

... Of >... Och

p.71

r.5

woord waar, [zetfout] >
woord, waar

p.71

r.6

heengaan [zetfout] >
heengegaan

p.73

r.4

't neuren > neuren

p.74

r.3

erinneringen >
herinneringen

p.75

r.8

eeuwgheid [zetfout] >
eeuwigheid

p.76

r.8

thans, > thans

p.77

r.6

verleden.’ > verleden’.

p.78

[gedichtnummer]

XIII > XVI

p.78

r.2

eindelooze [zetfout] >
eindlooze

p.78

r.11

onzichtbaar. [zetfout] >
onzichtbaar,

p.79

r.2

ik ik [zetfout] > ik

p.79

r.2

aangzicht [zetfout] >
aangezicht

p.79

r.3

levend [zetfout] > leven

p.79

r.10

moet > moest
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p.81

r.2

zee > zee,

p.81

r.3

schaduw > schaduw,

p.83

r.1

starrenacht [zetfout] >
starrennacht

p.85

r.3

Droomen > Doomen
[zetfout]

p.85

r.4

much [zetfout] > musch

p.87

r.29

eeuwge > eeuwige

p.87

r.36

Wel eens heb ik > Ik heb
wel eens

p.87

r.42

't breken > breken

p.87

r.49

Geen vrees voor wespen
die rond bloemen zoemen:
>
De slangen vreest het niet
die zich verschuilen

p.87

r.50

De levensvolle grijpt naar
al de bloemen. >
De schoonste bloemen
plukt het voor zijn tuilen,

p.88

r.51

dooden, > dooden
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p.88

r.53

Zijn zij het die den slanken
boeg van 't leven >
Zijn zij het die in stilt den
slanken steven

p.89

r.83

uw [zetfout] > uwe

p.89

r.87

leeuwerikken [zetfout] >
leeuweriken

p.89

r.95

neuriënde > neuriênde

p.89

r.97

licht doortrilde >
licht-doortrilde

p.90

r.120

De zege van den goeden
wil boven de smart. >
Den zegen van de goedheid
boven smart.

p.90

r.134

ombestemd [zetfout] >
onbestemd

p.91

r.149

tezelvertijd > terzelfdertijd

p.91

r.155

gehesschen [zetfout] >
geheschen

p.91

r.164

verovren [zetfout] >
veroovren

p.92

r.179

zijn, > zijn

p.92

r.186

golven > levensgolven
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Bijlage 3
Bundelcompositie Verzen (1912) - Gedichten (1925) - Gedichten (1936)

(reeks)titels en beginregels

[Paginering]
Verzen

Gedichten
(1925)

Gedichten
(1936)

[basistekst: Verzen]
Suum Cuique

p.9-10

p.7-8

p.7-8

Artis Sacerdos

p.11

p.9

p.9

I

Nox

I.

‘Wanneer ik
p.15-16
eenzaam ga en
met het hoofd
gebogen,’

p.13-14

p.13-14

II.

‘Nu de avond
daalt, weer
weemoed
daalt,’

p.17

p.15

p.15

III.

‘Hoor door den p.18
zwaren nacht
dat oergeweldig
kraken,’

p.16

p.16

IV.

‘Kent gij de
foltering dier
nachten’

p.19-20

p.17-18

p.17-18

V.

‘Vondt gij het
paradijs voor
havelooze
zielen,’

p.21-22

p.19-20

p.19-20

VI.

‘Laat mij
wanhopig
bidden voor
mijzelf,’

p.23-24

p.21

p.21

‘De nacht is
een gevang,

p.27

p.25

p.25

II
Saül I.
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waar tusschen
koude muren,’
II.

‘Muziek over p.28-29
mijn hart, totdat
ik, dronken’

p.26

p.26

Samson aan Dhelila

p.30

p.27

p.27

Aan Lucretius

p.31-32

p.28-29

p.28-29

III

Secum solus

I.

‘Gelijk een
p.35
zware wijn
versterkt mij de
eenzaamheid,’

p.33

p.33

II.

‘Als wolken
drijven de
avonden’

p.36

p.34

p.34

III.

‘Hoe hebt gij
mij
vereenzaamd,
die gestorven
zijt,’

p.37

p.35

p.35

IV.

‘Een schip zie p.38-39
'k henen varen’

p.36

p.36

V.

‘Ik alleen mag p.40
uw gloedvolle
oogen kussen,’

p.37

p.37

VI.

‘Soms richt
p.41
zich machtig op
in mij de
kunstenaar’

p.38

p.38

VII.

‘Gij kent mij p.42-44
niet, gij die mij
ziet, gij kent
mij niet:’

p.39-40

p.39-40

VIII.

‘Gij, zwijger,
die met leed
omgloord
gelaat,’

p.45-47

p.41-42

p.41-42

IX.

‘Ik heb het
recht bitter te
spreken,’

p.48-49

p.43-44

p.43-44

X.

‘Wist gij het
puur genot

p.50-51

p.45

p.45
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slechts kind te
zijn,’
XI.

‘Als de adem p.52
van den dood
mijn voorhoofd
zal verbleeken,’

p.46

p.46

XII.

‘Mijn liefste,
dit zijn witte
rozen’

p.47-48

p.47-48

XIII.

‘Machtige
p.55
levenszang,
winden en zee,’

p.49

p.49

p.50

p.50

p.53-54

[p.56]
Carmen finale

p.57-58
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[basistekst: Gedichten]
[opdracht]

[p.51]

[p.51]

‘Mijn hand is zeker, doch mijn slapen slaan,’

p.53-54

p.53-54

In vanum

p.55-56

p.55-56

Sappho

p.57

p.57

November

p.58-59

p.58-59

Voor Monique en Françoise

p.60

p.60

I

‘Na doelloos jagen kwam p.61
't geweer’

p.61

II

‘Imperial Bar’

p.62

p.62

III

‘Voor den voetzeeren
zwerver doemt op de
avondkroeg’

p.63

p.63

IV

‘Eens als mijn reis ten
eind zal zijn,’

p.64

p.64

p.65

p.65

I

‘Hij was een minnaar van p.66
de melodie, de maat,’

p.66

II

‘Den uchtend met den
avond wegen’

p.67

p.67

III

‘Herhaal niet vaak dat
alles gaat voorbij,’

p.68

p.68

IV

‘Gij, die mij reeds zijt
voorgegaan,’

p.69

p.69

V

‘Waarom mij thans
gezocht, verdriet,’

p.70

p.70

VI

‘Menschen van dezen tijd p.71
vragen niets meer: zij
nemen’

p.71

VII

‘In 't sparrewoud suist de p.72
avondwind’

p.72

VIII

‘De zondagtafel staat
gedekt,’

p.73

p.73

IX

‘Terwijl de lucht nog
p.74
zangrig is van 't tampen’

p.74

Taveernen

Dans
In memoriam G.H. Bruinsma
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X

‘Het stappen der gezellige p.75
uren’

p.75

XI

‘De onvatbre tijd, de
onzichtbre lucht’

p.76

p.76

XII

‘Dwaalt hij die in zijn
handen houdt’

p.77

p.77

XIII

‘Verzonken in 't
moorddadig leven’

[ontbreekt] p.78

XIV

‘Ik ben ons beider huis
voorbij getogen,’

[ontbreekt] p.79

XV

‘Lang vóór een manende [ontbreekt] p.80
belslag viel’

XIII/XVI

‘Misschien ben ik het
dichtst bij U wanneer’

Homini ignoto

p.78

p.81

p.79-80

p.82-83

Carpe diem

Carissimae

I

‘De dageraad ontluikt in p.81
perelmoer’

p.84

II

‘Laat spoelen rusten op 't p.82
getouw van 't leed:’

p.85

III

‘De zee zingt en de
starrenacht is blauw’

p.83

p.86

IV

‘En zoo de winter komt en p.84
de ouderdom’

p.87

V

‘Het avondt en de
nachtegaal zal slaan;’

p.85

p.88

p.86-92

p.89-95
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Receptie als onderdeel van de ontstaansgeschiedenis.
Stijn Streuvels' Levensbloesem
Marcel De Smedt, K.U.Leuven
- .... Maar 't gruwelijkste, het verdoemelijkste, dat ik nog niet vergeten
kan: terwijl ik alzoo overweldigd was, verraads1 gepakt, mij verweerde en
schreemde2 van spijt, terwijl ik zienlijk3 het ongeluk en de schande vóór
mijn oogen zag, in mijn razenden afkeer, doorkriebelde heel mijn lijf van
lust en genot! Tegen wil en dank moest ik er de deugd van onderstaan!4
Dat was mijn eerste ongeluk! Ik was zeventien jaar - tot aan mijn zestiende
was ik nog nuchter5 en wist niet wat een manmensch was - aan mijn
zeventiende zat ik met een kind op den schoot! Eens mijn maagdom
geroofd, kon 't me niets meer schelen; met de schande is meteen ook de
schaamte voorbij - eens er van geproefd, kunt ge 't niet meer laten - ik heb
het dan gedaan voor mijn plezier, om 't even met wie, maar geen kinders
meer, want die loeders van venten laten er u toch mede zitten; ze hebben
mij in 't verderf gebracht, maar nu kan ik het ook: ik heb er al eenige naar
den dieperik geholpen en er in gelapt, - dat is om mij te wreken over dien
eersten, die 't me aangedaan heeft tegen mijnen wil: ze moeten het nu maar
bekoopen, want 't zijn zwijns, erger dan zwijns, allemaal! (1ste druk, p.
114; 132-133. Zie fig. 1)6
Deze alinea uit Streuvels' roman Levensbloesem zal U tevergeefs zoeken in de uitgave
van het Volledig Werk uit 1972. Ze hoort tot een passage van een

1
2
3
4
5
6

verraads: onverhoeds
schreemde: stille tranen weende
zienlijk: zichtbaar
onderstaan: doorstaan
nuchter: onschuldig, ongerept
Naast de pagina-aanduiding van de eerste druk (Amsterdam: Veen, 1937), geven we
telkens cursief de paginaverwijzing naar: Stijn Streuvels, Levensbloesem. Bezorgd
door Marcel De Smedt. Tielt: Lannoo, 2004 (Jaarboek 9 (2003) van het Stijn
Streuvelsgenootschap).
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[Figuur 1]
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drietal bladzijden waarin enkele buurvrouwen de boreling van Lieveke Glabekes zus
Febronie komen bezoeken, en aldra in enkele ruwe en rauwe taferelen hun
wederwaardigheden uit het verleden vertellen; Streuvels schrapte bij de voorbereiding
van de tweede druk van 1943, de uitgave in de Lijsternestreeks, omzeggens de hele
passage. De auteur heeft inderdaad nogal wat wijzigingen - o.a. schrappingen aangebracht voor de tweede druk, waarop trouwens alle latere uitgaven gebaseerd
zijn.
Aan het schrijven van de roman heeft Streuvels een drietal jaren gewerkt. En dat hij
op het werk gezwoegd heeft mag blijken uit een paar illustraties uit het eerste
handschrift (zie fig. 2 en 3).
Reeds in De Standaard van 5 december 1934 verscheen een fragment van het eerste
hoofdstuk; Streuvels formuleert er tevens de thesis waarop hij in Levensbloesem een
antwoord zal geven:
is het een geluk, ofwel een ramp voor kinderen van lageren stand, die om
reden hunner buitengewone begaafdheid, aanleg of talent, omhoog
geholpen worden en tot hoogeren rang in de samenleving geroepen zijn?
Hoe maken zij zich los uit de banden die hen, door eigen aard, afkomst,
omgeving, familie, altijd weer in de laagte neertrekken?
Het boek kwam pas in november 1937 van de pers. Levensbloesem is het verhaal
van Lieveke Glabeke, die als begaafd meisje uit een arm gezin dank zij het ‘Fonds
der Meestbegaafden’ kan studeren, lerares wordt, zelfs naar de universiteit kan gaan.
Door de roddel van een mevrouw uit haar dorp raakt ze haar plaats als lerares in een
pensionaat kwijt. Wanneer een van haar broers in de gevangenis terechtkomt wegens
moord, kan ze een plaats in het onderwijs überhaupt vergeten. Teruggeworpen in
haar milieu, trouwt ze tenslotte met de lelijke ‘slechterik’ Fiel die ze tot dusver steeds
heeft gemeden.
Verscheidene fragmenten van de roman verschenen in voorpublicatie in diverse
tijdschriften.7 Over één ervan, ‘Lieveke Glabbeke's wedervaren’, dat in januari 1937
in Dietsche Warande en Belfort verscheen, spreekt Streuvels' correspondent en vriend
sedert vele jaren Emmanuel De Bom zich heel lovend uit in een brief van 24-25
januari 1937. Het gaat om het fragment dat in de roman hoofdstuk IX zal worden,
en dat de vriendschappelijke omgang van Lieveke met notarisdochter Josephine
uittekent. ‘Waarlijk het is geurig

7

Het gaat om een zestal fragmenten. Voor een opsomming ervan: Rob. Roemans en Hilda
van Assche, Bibliografie van Stijn Streuvels. Werk in boekvorm. Antwerpen-Utrecht, 1972,
p. 207.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde. Jaargang 2005

238

[Figuur 2]
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[Figuur 3]
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werk’, meent De Bom, ‘er stijgt een malsche walm uit op; als dat heele boek daar
zoo van doordrongen is gaat het een olie zijn, iets uit de diepe bronnen.’8
De Bom heeft, nog vooraleer het boek gepubliceerd werd, de drukproeven van het
geheel ter lectuur gekregen van Streuvels; bij het terugsturen van de laatste bladzijden
formuleert hij in een brief van 6 oktober 1937 een aantal opmerkingen. Hij prijst de
sterke kanten van de roman, o.a. de schildering van de ‘Leegemeersch’, het gehucht
van Lievekes afkomst, de ontmoeting tussen Lieveke en notariszoon Roger in het
park, de schoolervaringen, enz. Maar De Bom heeft ook enkele punten van kritiek;
met name met het slot, het huwelijk van Lieveke met Fiel, heeft hij problemen:
ik stem niet toe in 't huwelijk met Fiel, zóo iets snap ik niet, tenzij Lieveke
totaal tot stumperigheid ware vervallen, zij die voortdurend Fransche
aphorismen citeert, die hoogeschool-discussies voert, - nu met dien
Teirlinckachtigen dégénéré! Innerlijk begrijp ik die slotwending niet. De
‘Wendingen’ zijn, ondanks een haast te zware uitstalling van psychologie
(ze is vaak héél goed!), niet verklaard.
Verder meent De Bom o.m. dat het verleden van Lievekes moeder Leonie, die in
haar diensttijd op het kasteel destijds zowel met de oude als met de jonge notaris een
verhouding heeft gehad, nooit meer naar boven komt, en dat Streuvels zijn personages
soms spoorloos laat verdwijnen, zo b.v. de oude notaris Lagae. Ook had De Bom
liever een tiental pagina's uitweidingen geschrapt gezien. Slotsom: ‘Voor de ¾ is 't
van het Edel Vat. 't Overige... wat verwaterd.’
Streuvels' reactie bleef niet lang uit. Op 11 oktober deelt hij De Bom mee dat de
proeven naar de drukker zijn, en dat ‘het volledig archief van den roman, naar het
Museum van Vl. Letterkunde te Antwerpen [is], om er begraven te liggen of om
besnuffeld te worden door een candidaat filoloog... later!’9
Streuvels geeft toe dat er soms al te breedvoerige uitweidingen zijn, maar, zegt hij,
‘ik schrijf ook een beetje voor mijn eigen plezier, en jeune mij daarin... om àlles te
zeggen wat er over 't geval te zeggen valt.’ En wat de citaten betreft: je bent jarenlang
bezig met het onderwerp, en eens je aan 't schrijven bent, meen je alles te moeten
gebruiken wat je verzameld hebt. De

8
9

Brieven van De Bom aan Streuvels in het AMVC-Letterenhuis, nr. B 708.
De brieven van Streuvels aan De Bom in het AMVC-Letterenhuis, nr. S 935.
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citaten (in 't Frans dan nog wel) zijn brokstukken ‘die in de herinnering van lectuur
en gesprekken in 't hoofd mijner personages zijn blijven hangen.’
Over het onopgemerkt verdwijnen van sommige personages, b.v. van de notaris,
heeft Streuvels zijn antwoord klaar:
Als wij, laat ons zeggen 80 à 85 jaar oud zullen zijn, zal niemand het
vreemd vinden als we verdwijnen; dàt mag toch ook in een roman? De
notaris is oud, hij wordt ziek, sterft en wordt begraven - daar mocht ik
toch geen bladzijden lang over uitwijden [sic] - ik had hem ten ander niet
meer noodig: hij moest verdwijnen.
En wat het (niet meer aan bod komend) verleden van Leonietje Glabeke betreft:
haar verleden? Maar ze loopt er heel het boek door mede onder den druk,
angstig genoeg om het voor hare kinders en voor alle menschen verdoken
te houden. Zij juist is de draagster van het bijzonderste motif:
jeugd-bloesem die vergaat in het deftig-worden bij de dorpsbevolking.
Het sensueele vergaan - vergeten - voor het werkelijke, materieele
noodzakelijke van het bestaan.
Op de belangrijkste opmerking van De Bom, het onverklaarbare huwelijk van Lieveke
met Fiel, antwoordt Streuvels het volgende:
Fiel is, buiten zijn hazenlip, een flinke persoon en hoegenaamd geen
dégénéré (wààr haalt ge 't?) Het is een ‘teruggedrongene’ een jongen met
tempérament, die lijdt omdat zijn leelijkheid hem allen toegang tot meisjes
onmogelijk maakt, en dààruit ontstaan zijne ‘bezetenheden’ meest altijd
ook [...]. Die wending leek - en lijkt me de éénig mogelijke. Van Lieveke's
kant is het geen stumperigheid, - 't staat er toch duidelijk gemotiveerd,
van de eerste tot de laatste blz. v.h. boek: hare ‘gespletenheid’: drang naar
hooger, in strijd met trek naar haar eigen ras en afkomst, - en door de
omstandigheden gedwongen, èn ook door haren innerlijken aard er toe
genoopt, geeft zij toe aan dien drang: in plaats van stumperigheid, is 't
eerder zelfopoffering.
Wanneer De Bom in november het gepubliceerde boek in handen krijgt, is hij vol
lof over de uiterlijke vorm van ‘deze codex van 334 welgevulde bladzijden!’, over
de levenswijsheid die uit het boek spreekt, de poëzie die het vervat, alsmede ‘een
door wijsheid verhelderd leed om 't noodlot der menschen.’ Ook in de laatste
bladzijden ziet De Bom nu ‘sympathieke beelden’: ‘Fiel die Lieveke in de lucht
steekt.’ Kortom, ‘'t is alles bij mekaar een groote levende phantasmagorie.’ (Brief
van 4 november 1937).
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In januari 1938 schrijft priester-dichter Camille Melloy (1891-1941) in een brief aan
Streuvels zijn indrukken neer bij de lectuur van Levensbloesem.
Hij weet dat Streuvels ‘met wierook alleen niet gediend’ is, en hij wijst op de goede
en minder goede kanten van het werk. De verschillende milieus zijn nauwkeurig-juist
uitgebeeld, de beschrijvingen zijn prachtig, en ‘op psychologisch gebied’ verdient
het boek veel lof: ‘'t Is allemaal diep uitgepluisd (soms wel wordt er de handeling
zeer door vertraagd).’ Melloy heeft er wel moeite mee dat ‘hier en daar het
determinisme te veel belang krijgt’, en hij vindt het jammer dat Streuvels' taal meer
algemeen Nederlands geworden is: ‘de sappige gewestwoorden die ze nog
doorspekken kijken ietwat verwonderd op naar die “rijke broers” die ze niet
herkennen.’ Ook gaat Levensbloesem als ‘tendenzroman’ Melloy te ver. Lieveke is
een uitzondering: ‘hoe dikwijls gebeurt het dat een kind dat studeert met het fonds
der meestbegaafden uit zoo'n ellendig milieu voortkomt?’. En bovendien: ‘dat Lieveke
trouwt met zoo'n leelijken vent, dat is toch eene àl te groote ontgoocheling.’
Streuvels' antwoord volgt prompt. In een schrijven van 22 (?) januari 1938 aan Melloy
gaat hij in op diens opmerkingen.10
Wat de taal betreft wijst Streuvels erop dat het taalgebruik moet overeenstemmen
met de beschreven situatie:
als ge't wilt nagaan, zult Gij kunnen vaststellen, dat de taal van de
hoofdstukken die in den Leegemeersch spelen, fel verschilt van de taal
waar Lieveke met haren Notaris'zoon aan 't poëtizeeren is, - vandààr ook
die fransche aanhalingen, omdat die twee personen... in 't fransch denken,
[...].
Wat Melloys opmerking i.v.m. Levensbloesem als ‘tendenzroman’ betreft, verwijst
Streuvels naar de stofwikkel van het boek, waar duidelijk staat dat het hier om één
geval uit duizend gaat,11 en dat het dat geval en die situatie is die hij wil beschrijven:
‘de 999 andere gevallen van meisjes die van het fonds studeeren en niet uit zulk laag
midden komen, interesseeren mij niet’,

10

11

De brieven van Streuvels aan Melloy berusten in het AMVC-Letterenhuis onder nr. S 935;
die van Melloy aan Streuvels onder nr. M 457. De brieven Streuvels-Melloy zijn kopieën,
en op de kopie van deze brief is de dagdatum vrijwel volledig weggevallen; vandaar het
vraagteken na ‘22’ januari.
Cfr.: ‘Eén geval uit duizend gaf aanleiding tot het ontleden van dit karakter, het nagaan bij
het ontluiken en openbloeien van de begaafde kweekelinge Lieveke Glabeke, die bij het
opklimmen naar hoogeren stand door toevallige omstandigheden haar roeping niet kan
vervullen en na een langen omweg eindelijk komt waar ze wezen moet.’
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aldus Streuvels, ‘en dààr is geen roman over te schrijven - met uitzonderlijke gevallen
alleen is iets te doen, [...]’.
En net zoals tegenover De Bom wil Streuvels ook tegenover Melloy Lievekes huwelijk
met Fiel verantwoorden:
En over den persoon èn het karakter van dien jongen wordt door den lezer
valsch geoordeeld - 1o is hij flink van postuur - een gladde kerel. Denk
aan de aantrekkelijkheid van het leelijke door vele meisjes - Ik heb hier
voorbeelden aan de hand. 2o Is het zedelijk leelijke bij dien jongen 't gevolg
van zijn leelijkheid - het afgestooten worden - het geïsoleerde, die hem
telkens tot wanhoop brengt. - En, aan leelijkheid went men - Zie rond u:
huwelijken met leelijke, of mismaakte menschen zijn doorgaans gelukkiger
dan tusschen schoone menschen. Lieveke moest eenvoudig terugkeeren
tot haar uitgangspunt - De rest kan me niet schelen, en het kon niet anders.
Tenslotte wil Streuvels ook nog een paar woorden kwijt over ‘de architectuur van
het boek’. Immers, de lezers zijn het niet eens over de structuur van het werk: ‘de
eenen voelen dat er eenheid ontbreekt, de anderen vinden het retrospectieve deel
juist het beste en goed aangebracht.’
Streuvels doelt hier op de structuur van de eerste hoofdstukken van het werk, die
inderdaad op het eerste gezicht enigszins problematisch kan overkomen. In het eerste
hoofdstuk wordt ons Lieveke voorgesteld als verstandig kind dat wordt uitverkoren
om naar de kostschool te gaan. Het hoofdstuk eindigt met Lievekes aankomst in de
‘witte stilte’ van het pensionaat. Vanaf hoofdstuk twee neemt Streuvels ons mee in
de tijd, de tijd van Seevie de Binder, de vondelinge Mie Binders met haar twee
bastaardzonen Naarden en Elias, de oude notaris Lagae, Ivo Glabeke en zijn dochter
Leonietje. Na haar dienst bij de notaris op het kasteel trouwt Leonietje met Naarden,
die omdat zijn moeder niet in de burgerlijke stand was ingeschreven, zelf ‘bij vonnis’
de naam van zijn echtgenote krijgt toegewezen. Pas vanaf het zesde hoofdstuk komen
we terug in het verhaal van Lieveke, het dochtertje van Leonie en Naarden.
De auteur rechtvaardigt dit flashback-procédé als volgt:
Het eerste hoofstuk [sic] is bedoeld als de ‘Ouverture’ gelijk in eene
symphonie, waar alle elementen van het verder verloop in vereenigd zijn
en geëxposeerd - de motieven die moeten uitgewerkt worden - <- om in
cap.II en volgende om den toestand der hoofdfiguren te motiveeren:
afkomst, midden en ras, - om bij Lieveke b.v. aannemelijk te maken het
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complexe, de dualiteit van natuur & karakter - het impulsieve (overgeërfd)
en de verdringing van de impulsen door hare opvoeding.
De thematiek die in de correspondentie van Streuvels met De Bom en met Melloy
i.v.m. Levensbloesem aan bod komt, komt eveneens tot uiting in de contemporaine
receptie, in de recensies die kort na de publicatie van het boek verschenen.
In de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 11 februari 1938 schreef D[oede] Th[iesses]
Jaarsma een vrij negatieve recensie over het nieuwe boek van Streuvels. Hij heeft
het over breedvoerigheid, overdreven liefde voor details, herhalingen, kortom ‘in
hart en nieren een ouderwetsch boek.’ En er is het fatum dat al te nadrukkelijk in het
werk aanwezig is, en waardoor de begaafde hoofdfiguur als gevolg van haar afkomst
en milieu in haar ‘opgang’ steeds naar beneden wordt getrokken. Zodat de
vooropgezette mening over de quasi-onmogelijkheid dat iemand uit een laag milieu
hogerop kan geraken, bewaarheid wordt. Jaarsma kan bezwaarlijk aannemen dat een
meisje ‘dat zelfs de universiteit bezocht, met een allesbehalve gewonen boer, een
foeileelijk iemand, grof, onontwikkeld, en ten deele 'n zatlap en 'n woesteling’ trouwt.
Met dat determinisme in de roman heeft ook Toussaint van Boelaere problemen. In
het NRC Handelsblad van 6 mei 1938 merkt hij op dat er heel wat voorbeelden te
geven zijn van kinderen uit arbeiderskringen die zich tot een hogere stand hebben
opgewerkt, ‘en velen onder hen hebben zelfs in dit nieuwe milieu een toonaangevende
of leidende rol gespeeld.’
De recensent van Boekengids vindt Levensbloesem een sterk werk met haarscherpe
psychologische ontleding van de hoofdfiguur, maar heeft dan weer moeite met de
breedvoerigheid, ‘de gedetailleerde uitbeelding van tallooze nevenfiguren’ en ‘de
weergave van 'n overdaad van bizonderheden, die de locale kleur en atmosfeer moeten
dienen.’ Bovendien vindt ook hij het huwelijk van Lieveke problematisch:
't is immers moeilijk te aanvaarden dat 'n meisje, verstandelijk
buitengewoon gunstig bedeeld, en door 'n studiebeurs aan haar
keutermidden ontrukt, na jaren studie en na 'n welgelukt regentaat, ter
wille van enkele tegenheden, zonder veel omhaal besluit te trouwen met
'n primair uit datzelfde keutermidden van haar kinderjaren!12

12

Boekengids 16 (1938), p. 100.
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Ook Math. Kemp, die overigens Levensbloesem kan ‘waardeeren als een werk onzen
Vlaamschen grootmeester waardig’, spreekt in dezelfde zin. Het verstandige,
sensitieve meisje enerzijds en de deugniet, schavuit, ja booswicht anderzijds: ‘Lieveke
met dit heerschap te laten trouwen past wel in de strekking van het verhaal doch
wordt niet geheel aannemelijk gemaakt.’13
Annie Salomons gaat in De Maasbode van 9 april 1938 in op de structuur van de
roman, en met name op de flashback na het eerste hoofdstuk:
Als we pas zijn begonnen met lezen, hebben we moeite om er in te komen,
want nadat ons het eerste hoofdstuk de uitverkiezing van Lieveke Glabeke
is verteld om in de stad te gaan studeeren, worden we in het volgende
hoofdstuk zonder eenige waarschuwing opeens drie generaties terug
gebracht, [...].
Literair-criticus Joris Eeckhout heeft eveneens een probleem met de structuur van
het werk. Streuvels laat in Levensbloesem twee werelden met elkaar in botsing komen,
de wereld van de ‘Leegemeersch’ en die van de stad. Er zijn zelfs twee romans
volgens hem:
Op meer dan een plaats, loopen de twee romans niet alleen vlak naast
elkaar voort, maar botsen tegen elkander aan. De bouw van
‘Levensbloesem’ is zeer kaduk. Een massa elementen, waarvan de
aanwezigheid in den definitieven roman niet te verantwoorden is, remt
alle vijf voet den gang van het verhaal.14
Hebben derhalve collega-auteurs en recensenten oog voor de schilderachtige
beschrijvingen in het werk en het haarfijne inzicht in de psychologie van het
hoofdpersonage, langs de negatieve kant van de balans staan: de breedvoerigheid,
de ondoorzichtige structuur, en vooral het determinisme met als culminatiepunt het
huwelijk van Lieveke met Fiel dat niet aannemelijk wordt gemaakt.
Nu heeft Streuvels meer dan eens gesteld dat hij na het voltooien van een werk
overstapt naar ander werk en over het voltooide liefst niks meer verneemt. Zo
bijvoorbeeld over Levensbloesem in zijn brief van 11 oktober 1937 aan De Bom:
‘Het ding is, gelijk het is, en daarmeê basta, 't is àf, erledigt, voorbij! Voor mij is er
het plezier nu ook af, en zou liefst... er niets

13
14

Math. Kemp in Limburgsch Dagblad van 30 april 1938.
Joris Eeckhout, ‘Stijn Streuvels’, in: Id., Litteraire schetsen, (Leuven): Davidsfonds,
1940 (Keurboek, nr.23), p. 77-95. Citaten p. 85-89. De tekst is gedateerd op februari
1939.
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meer over hooren.’ Of in zijn schrijven van 22 (?) januari 1938 aan Melloy: ‘eens
het boek gedrukt en uitgegeven, is het mij vreemd geworden, heb ik liefst er niets
meer over te hooren - ik heb het uit mijn geheugen weggevaagd - het behoort tot het
verleden.’
Dit neemt echter niet weg dat Streuvels wel degelijk rekening hield met de kritiek
op zijn werk. Bewijs daarvoor is de soms grondige herwerking van een boek voor
de tweede druk ervan. In het geval van Levensbloesem is het heel duidelijk dat
Streuvels rekening heeft gehouden met opmerkingen en commentaren bij de eerste
druk.
Inderdaad, in de tweede druk van Levensbloesem die in 1943 in de Lijsternestreeks
verscheen, heeft Streuvels een en ander aangepast t.o.v. de eerste druk.
Zo heeft hij bijvoorbeeld het flashbackprocédé verlaten, en de volgorde van de eerste
hoofdstukken omgegooid. Het eerste hoofdstuk van de eerste druk komt in de
Lijsternestuitgave op zijn chronologisch juiste plaats, namelijk als vijfde hoofdstuk
(zie fig. 4).15 Maar ook binnen andere hoofdstukken hebben een aantal structurele
wijzigingen plaatsgegrepen.16
Met het opheffen van de flashbacktechniek heeft Streuvels ook een misslag uit de
eerste druk rechtgezet. Daar kwamen we in het eerste hoofdstuk immers te weten
dat Lieveke als onschuldig kind ‘te Versafels’ bij toeval Cies Pame in volle seksuele
activiteit heeft gezien - in haar onschuld dacht ze zelfs ‘dat Cies Pame er een moord
bedreef.’ (p. 10; 17). Welnu, in het flashbackgedeelte wordt op een dag een boreling
gebracht bij Cies Pame, die door Cies en Klette wordt opgevoed, en die de naam van
Mie Binders zal krijgen, moeder van Naarden en dus grootmoeder van Lieveke!
Chronologisch kan een en ander moeilijk kloppen. In de tweede druk herstelt Streuvels
deze misslag door Lieveke enkel nog te laten schrikken door wat ze te Versafels
gezien heeft, zonder de vermelding van de naam Cies Pame (2de druk (1943), p. 63).
De opheffing van het flashbackprocédé maakt de structuur misschien doorzichtiger,
maar anderzijds blijft die flashback uit de eerste druk een structurele vondst, een die
ons onmiddellijk confronteert met het hoofdpersonage als kind, en pas dan haar
antecedenten uitvoerig nagaat om, zoals Streuvels het zelf formuleert ‘het complexe,
de dualiteit van natuur & karakter’, het

15
16

In de tweede druk zijn de hoofdstukken niet meer genummerd.
Voor een kort overzicht hiervan, cfr. het hoofdstuk Ontstaansgeschiedenis in: Stijn Streuvels,
Levensbloesem (2004), p. 374-391.
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[Figuur 4]
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impulsieve en de verdringing van de impulsen bij Lieveke (cfr. supra), beter te kunnen
verklaren.
Streuvels is in de tweede druk ook tegemoet gekomen aan de opwerping van al te
grote breedvoerigheid. Zo zijn de bladzijden over Lievekes moeder Leonie(tje) als
jong meisje op het kasteel of de gesprekken van de oude notaris met de dorpsfilosofen
fel gereduceerd (1ste druk, p. 45-77; 56-92; 2de druk, p. 36-44), andere minder terzake
doende stukken zoals het kluchtspel op p. 167-168 (193-195) werden geschrapt en
Streuvels schrapte ook enkele al te rauwe passages (cfr. supra).
Maar vooral met de opwerping van het weinig aannemelijk gemaakte huwelijk van
Lieveke met Fiel heeft Streuvels rekening gehouden. Daartoe heeft hij links en rechts
passages en uitlatingen geschrapt die de jongeman in een al te slecht daglicht plaatsten.
We citeren enkele van die passages.
Lieveke verneemt dat Fiel zijn broer met de riek te lijf gegaan is, omdat deze Lievekes
zuster Febronie bedrogen heeft; de geschrapte passage luidt:
zoodat ze hem hebben moeten binden en in 't varkenskot opsluiten. Hij
heeft er zitten brieschen gelijk een wild beest en geroepen dat al geburen
er van opgeschrikt zijn. Daarmede wordt Lieveke voorgoed bang en Fiel
zijn monsterachtig gelaat komt alle nachten spoken in haren droom, - hij
zit haar achterna, dreigt met wilde gebaren dat hij haar hebben moet, en
de meisjes plagen haar weer, gelijk toen ze naar school liep, omdat Fiel
zou gezegd hebben dat hij met Lieveke Glabeke wilde trouwen! (1ste druk,
p. 123; 142. Zie fig. 5)
Of een andere geschrapte passage:
Met Fiel was het nog slechter gesteld: die ging te keer als een wildeman;
als zijn tuimen aankwamen, sloeg hij 't huisraad kapot, bleef weke-zondag
drinken, doolde 's nachts in de kouters en viel bij klaren dage meisjes aan,
langs den openbaren weg. Dan weer werd hij menschenschuw, bleef heele
dagen verdoken zitten op den hooizolder of ging 's nachts aan 't
wildstroopen. (1ste druk, p. 289; 323. Zie fig. 6)
Of nog:
hij staat overal bekend als een sloeber, een schavuit, een deugniet van
d'ergste soort, een rabauw, losbol, schelm, slechterik, gemeen sujet,
straatschender, booswicht, een boef, een verworpeling... (1ste druk, p. 290;
324)
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[Figuur 5]
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[Figuur 6]
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Merkwaardig is tevens dat Streuvels naar het eind van het werk toe de passage
schrapte die als het ware het huwelijk moest verantwoorden:
Wat heeft het te beteekenen dat een nietig deeltje in de algemeenheid zijn
doel mist? Uit hare roeping van opvoedster had Lieveke al lang dienen te
weten - maar nu voelt zij het daadwerkelijk in haar hart: dat het hoogste
geluk bestaat in iemand gelukkig te maken; op gevaar af er het eigen geluk
aan op te offeren, zonder evenwel te denken aan dat gevaar! (1ste druk, p.
332; 370)
De recensent van Boekengids had er namelijk op gewezen dat deze passage ‘als
leitmotiv dienen [kan], niet echter als afdoende verklaring en bewijs voor Lieveke's
besluit, dat hoogstens kan gemotiveerd door een psychische inzinking, of door een
bij zoo'n jong ding kwalijk aanvaardbaar fatalisme’. Hier zit volgens de recensent
de fout van ‘dit schoongebouwde, zware werk: de sluitsteen zit verkeerd’.17
De vraag blijft natuurlijk of het schrappen van enkele al te ruwe of grove passages
i.v.m. Fiel het huwelijk veel aannemelijker heeft gemaakt.
Uit al deze voorbeelden blijkt dat Streuvels bij de herwerking van Levensbloesem
voor de tweede druk duidelijk rekening heeft gehouden met de kritiek op de eerste
druk. Bij het uittekenen van de ontstaansgeschiedenis van het werk is het derhalve
aangewezen de contemporaine receptie in het onderzoek te betrekken, omdat die in
belangrijke mate de verklaring geeft voor de ingrepen die de auteur heeft aangebracht.
Alle latere drukken van Levensbloesem, alsmede de versie in het Volledig Werk van
1972 zijn op de herwerkte versie van 1943 gebaseerd.
Toch geven we in onze editie van Levensbloesem de tekst zoals die in 1937 verscheen
- uiteraard ontdaan van tekstcorruptie - met woordverklaring, ontstaansgeschiedenis,
overlevering en een kapittel over de tekstconstitutie. In zijn algemeenheid is de eerste
druk van een werk belangrijk omdat de publicatie ervan het moment is waarop de
auteur zijn werk waardig heeft bevonden het aan het publiek aan te bieden. In het
geval van Levensbloesem zelfs na een vrij lange incubatieperiode van drie jaar. We
laten in het midden of de bewerkte tekst van 1943 beter is dan die van 1937, feit is
dat sommige passages die geschrapt werden toch in zekere mate functioneel waren
in de roman en node gemist worden; we denken bijvoorbeeld aan de rauwe

17

Boekengids 16 (1938), p. 100.
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gesprekken van de buurvrouwen of aan de discussies van de oude notaris met de
dorpsfilosofen.
In ieder geval hopen we dat deze minder bekende roman van Streuvels, in feite zijn
laatste puur creatief werk, nu opnieuw in zijn originele vorm, de liefhebbers van
Streuvels' proza zal kunnen bekoren.
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De kunst van het schrappen.
De ontstaansgeschiedenis van S. Vestdijks Terug tot Ina Damman
H.T.M. van Vliet
De nalatenschap van Simon Vestdijk (1898-1971) is een van de omvangrijkste
collecties van het Nederlands Letterkundig Museum in Den Haag. Indertijd werd zij
binnengebracht in 73 grote dozen. Nu vullen de vele documenten enkele honderden
zuurvrije mappen en tientallen laatjes in de kelder van het Museum. De meeste
documenten hebben sinds hun eerste beschrijving en catalogisering de kelder nooit
meer verlaten. Alleen de editeurs van Vestdijks Nagelaten gedichten hebben indertijd
alle 73 dozen doorgewerkt op zoek naar ongepubliceerde gedichten.1 Maar
bijvoorbeeld voor de uitgave van de Verzamelde romans van Vestdijk zijn de
documenten in de nalatenschap niet geraadpleegd.2 Deze uitgave verscheen in de
jaren 1978-1985 in tweeënvijftig delen als het product van twee samenwerkende
uitgeverijen: Nijgh & Van Ditmar en De Bezige Bij. De delen van de serie hebben
een stofomslag in verschillende kleuren. De gekozen pasteltinten maakten na
voltooiing van de uitgave in menige boekenkast de indruk van een felgekleurde
zuurstok. En dat is dan tevens het enige positieve dat er over de serie te zeggen valt.
In hun haast te profiteren van de nog bestaande aandacht voor de auteur in de jaren
vlak na zijn dood, hebben de uitgevers het niet nodig geoordeeld een ter zake kundige
editeur in te schakelen. Enkele redacteuren van de twee uitgeverijen brachten de
uitgave tot stand. En dat is te merken. Zo verscheen in 1982 als deel 3 van de serie
de bekende roman Terug tot Ina Damman. De tekst hiervan vertoont tientallen
verschillen met die van de eerste druk van de roman uit 1934. Voor de hand liggende
vragen zijn in dit geval: hoe en wanneer zijn deze verschillen ontstaan en wie is er
verantwoordelijk voor? Heeft Vestdijk

1
2

S. Vestdijk, Nagelaten gedichten. Bezorgd door T. van Deel, G. Middag en H.T.M. van Vliet.
Amsterdam: De Bezige Bij, 1986.
S. Vestdijk, Verzamelde romans. 's-Gravenhage: Nijgh & Van Ditmar; Amsterdam: De
Bezige Bij, 1978-1985. 52 dln.
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zelf in herdrukken van de roman, die tijdens zijn leven zijn verschenen, telkens
nieuwe veranderingen aangebracht, of heeft hij wellicht enkele malen de tekst
ingrijpend herzien? De serie Verzamelde romans geeft geen antwoord op deze vragen;
de afzonderlijke delen bevatten achterin slechts een korte aantekening. Die in Terug
tot Ina Damman luidt: ‘De tekst is gezet naar de dertiende druk en gecorrigeerd naar
de eerste druk.’3 Wie deze beslissing heeft genomen wordt niet vermeld en al helemaal
niet waarom een druk als uitgangspunt is gekozen die maar liefst acht jaar na de dood
van de auteur is verschenen, en waarom die vervolgens, met voorbijgaan aan de acht
drukken die tijdens Vestdijks leven zijn gepubliceerd, gecorrigeerd is naar de eerste
druk. De conclusie moet luiden dat de uitgave van Vestdijks Verzamelde romans in
geen enkel opzicht voldoet aan de eisen die aan een editie gesteld worden, ook als
zij voor een groot publiek is bedoeld. Deze conclusie is niet nieuw en zij geldt voor
vele bestaande uitgaven van moderne auteurs. Maar het blijft toch onthutsend te
moeten vaststellen dat er van de romans van Vestdijk, een auteur die tijdens zijn
leven verschillende malen is genomineerd voor de Nobelprijs, geen wetenschappelijk
verantwoorde editie bestaat.
Gelukkig is er op het gebied van de editiepraktijk in de laatste twintig jaar zowel in
Nederland als in Vlaanderen veel ten goede veranderd. Misstanden en
onverschilligheid komen nog steeds voor,4 maar langzamerhand is het in de kringen
van literatuurwetenschappers en van serieuze literaire uitgevers een algemeen
aanvaard principe geworden, dat een editie gebaseerd moet zijn op wetenschappelijk
onderzoek. En in dat onderzoek dienen alle overgeleverde documenten te worden
betrokken. Een selectie van de relevante documenten moet niet op voorhand, maar
pas na raadpleging van het geheel plaatsvinden. Het uitgangspunt is volledigheid.
Inderdaad, de inhoud van alle

3

4

S. Vestdijk, Terug tot Ina Damman. De geschiedenis van een jeugdliefde. Anton
Wachterromans 3. 's-Gravenhage: Nijgh & Van Ditmar; Amsterdam: De Bezige Bij, 1982.
Verzamelde Romans [dl.] 3, p. 196.
Helaas wordt er nog altijd te weinig gebruik gemaakt van bestaande wetenschappelijk
verantwoorde edities. Zo deed in 2003 de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws een corrupte
uitgave van De Leeuw van Vlaenderen cadeau, terwijl kort tevoren een tekstkritische editie
van de roman onder auspiciën van het CTB was verschenen. (Vgl. Edward Vanhoutte en
Xavier Roelens: ‘Feiten controleren, dat is onze job. Open brief aan de krant Het Laatste
Nieuws.’ 6 oktober 2003. http://www.kantl.be/ctb/pub/2003/lnopenbrief03.htm [12
oktober 2004]).
Onlangs bracht de winkelketen ‘Het Kruidvat’ een cassette met tien romans van Louis
Couperus in de handel. De tekst van deze uitgave is gebaseerd op de Amstel-pockets die
uitgeverij Veen in de jaren zeventig van de vorige eeuw heeft uitgegeven. Door de uitgave
van de Volledige Werken Louis Couperus (1983-1996) zijn die Amstel-pockets echter in
alle opzichten achterhaald.
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laatjes en alle zuurvrije mappen moet de revue passeren. In dit opzicht is er geen
verschil tussen een editeur en een biograaf. Ook de laatste zal eerst kennis willen
nemen van het geheel, alvorens te beslissen wat voor zijn doel bruikbaar is.
Maar hoe zit het in dit verband met de literatuurwetenschapper, in het bijzonder de
literatuurhistoricus en de interpreet? Kan hij of zij volstaan met de weloverwogen
keuze van één gepubliceerde versie van het te bestuderen of te interpreteren werk?
Traditioneel worden handschriften en andere documentaire bronnen gezien als het
werkmateriaal van de filoloog. Met behulp daarvan kan een wetenschappelijk
verantwoorde tekst van het werk worden samengesteld. Voor dat doel worden de
overgeleverde geschreven en gedrukte versies gecollationeerd en varianten verzameld.
In deze visie fungeren varianten als signalen van mogelijke tekstcorruptie. Ze staan
volledig in dienst van de tekstconstitutie. Daarnaast hebben ze in de Duitse
historischkritische editie de functie in het variantenapparaat de genese van het werk
te documenteren. Maar de intrinsieke waarde van varianten blijft veelal buiten
beschouwing.
In Nederland is de Franse critique génétique vrijwel onbekend.5 De idee dat de studie
van een manuscript in al zijn facetten, los van de filologische waarde, inzicht zou
kunnen verschaffen in het creatieve proces, in de werkwijze van de auteur en
misschien wel in de psyche van een moderne schrijver, is nauwelijks doorgedrongen.
In het algemeen speelt handschriftelijk materiaal in het Nederlandse
literatuurwetenschappelijk bedrijf geen rol. Het belang ervan voor een analyse van
het gepubliceerde werk en voor een inzicht in de poetica van de auteur wordt sterk
onderschat. De genese van een tekst, voorzover die is overgeleverd in geschreven
of getypte bronnen, en tekstvarianten in gedrukte bronnen roepen vragen op die een
ander onderzoeksperspectief vereisen. Tegelijkertijd beantwoorden ze ook vragen,
omdat ze door de auteur nagestreefde intenties signaleren. Als bijvoorbeeld Louis
Couperus in het handschrift van De berg van licht een niet-historisch personage
vervangt door een wél historische Romeinse patriciër, leidt de vraag van het waarom
van de verandering naar een analyse van de door Couperus

5

Zie voor de historische achtergronden van de ‘critique génétique’: Geert Lernout, ‘“Critique
génétique” und Philologie.’ in: Rüdiger Nutt-Kofoth, Bodo Plachta, H.T.M. van Vliet &
Hermann Zwerschina (red.), Text und Edition. Positionen und Perspektiven. Berlin: Erich
Schmidt Verlag, 2000, p. 121-142. Een Engelse versie van dit artikel verscheen in: TEXT.
An Interdisciplinary Annual of Textual Studies, 14 (2002), p. 53-75.
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bedoelde rol van het desbetreffende personage in de oorspronkelijke en in de
gepubliceerde versie van de roman.6
In andere gevallen geven de overgeleverde documenten een verklaring voor
opvallende fouten of moeilijk te verklaren passages in gepubliceerde teksten. Opnieuw
kan Couperus hier als voorbeeld dienen. In de jaren 1901-1903 publiceerde hij de
romancyclus De boeken der kleine zielen. Na voltooiing van het tweede boek en na
correctie van de drukproeven daarvan voegde de auteur twee nieuwe hoofdstukken
toe. Zij dragen weinig tot niets bij aan het verloop van het verhaal en formeel gezien
verschillen ze aanzienlijk van de andere hoofdstukken. Ze bestaan bijna geheel uit
dialogen van zeer kleine zinnetjes. Bovendien breien ze voort op een motief dat
eigenlijk aan het einde van het eerste boek al was afgesloten. De reden waarom
Couperus deze twee hoofdstukken heeft toegevoegd, heeft niets te maken met de
structuur of de inhoud van de roman, maar met geld. In mei 1901 had Couperus een
contract met zijn uitgever gesloten voor een serie van vier dikke romans in ruil voor
een aanzienlijk honorarium. De tweede roman bleek echter niet zo dik als de auteur
had gedacht. Daarom zond hij zijn uitgever in wanhoop een aanvullend manuscript
met twee nieuwe hoofdstukken, zeggend: ‘[...] deze hoofdstukjes doen er weêr een
vel bij, en deel II zal het boek wel ophalen, denk ik.’7 De keuze voor korte dialogen
lag daarbij voor de hand. Immers, de korte zinnetjes vullen telkens een regel en
leveren dus met de minste inspanning het hoogste rendement in ruimte op. Dit
opmerkelijke verband tussen omvang en geld staat niet op zichzelf. De Nederlandse
dichter P.C. Boutens, befaamd om zijn geldzucht, aarzelde niet één of twee strofen
aan zijn gedichten toe te voegen om in druk een extra pagina te krijgen, omdat hij
wist dat het tijdschrift hem per bladzijde betaalde.
Deze twee voorbeelden laten zien hoe primaire bronnen, zoals handschriften, en
secundaire, zoals brieven en contracten, gegevens kunnen verschaffen om
raadselachtige elementen in een gepubliceerde tekst te verklaren. Maar het
literatuurwetenschappelijke belang van de geschreven en gedrukte bronnen die samen
de ontstaans- en tekstgeschiedenis van een werk documenteren, gaat veel verder. De
gepubliceerde tekst van een literair werk is geen geïsoleerd fenomeen. Meestal is hij
een van vele teksten van het werk. Samen

6
7

Vgl. H.T.M. van Vliet, Eenheid in verscheidenheid. Over de werkwijze van Louis Couperus.
Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij L.J. Veen, 1996, p. 202-205.
Louis Couperus, De boeken der kleine zielen I en II. Ed. H.T.M. van Vliet et al.
Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij L.J. Veen, 1991. Volledige Werken Louis Couperus [dl.]
19, p. 534.
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vormen zij de tekstgeschiedenis of de ‘context’ van het werk. In deze context heeft
de gepubliceerde versie weliswaar een speciale functie en betekenis, maar zij blijft
verbonden met de gehele voorafgaande geschiedenis. En deze geschiedenis heeft
een interpretatieve waarde. Auteursvarianten binnen één (handschriftelijke) versie
en die tussen de geschreven en gedrukte versies onderling geven inzicht in bepaalde
tendensen en veranderde intenties. Zij kunnen belangrijke indicaties zijn voor de
interpretatie van de gepubliceerde versie omdat zij de aandacht vestigen op cruciale
passages. Volgens Jan Mukařovský, de structuralist van de Praagse School, kunnen
ontstaansvarianten licht werpen op bepaalde structurele principes waarop de voltooide,
gepubliceerde versie is gebaseerd.8 Op deze manier functioneren varianten als
structuursignalen.
Verder onthullen de overgeleverde manuscripten de werkwijze van de auteur. Simon
Vestdijk bijvoorbeeld had een zeer systematische manier van werken. Hij maakte
voor elke roman eerst een schema van de te schrijven delen en hoofdstukken.
Vervolgens vulde hij dat schema met allerlei inhoudelijke aantekeningen. Als het
een historische roman betrof, maakte hij eerst een lijstje van de bronnen die hij van
plan was te gaan bestuderen. Daarvan maakte hij uittreksels en aantekeningen die
vervolgens weer in het schema terechtkwamen. De eerste versie werd meestal in
schriften met een harde kaft genoteerd. Vestdijk schreef het doorlopende verhaal op
de rechterbladzijden; de leeg gelaten linker gebruikte hij later voor correcties en
aanvullingen. Na voltooing van de kladversie werd de kopij in het net overgeschreven
of getypt. Jarenlang gebruikte Vestdijk een typemachine waarvan de letter ‘t’ kapot
was. Met de nauwkeurigheid van een boekhouder voegde hij naderhand met pen alle
ontbrekende ‘t’s toe, een welhaast maniakale bezigheid, want een gemiddelde
Nederlandse tekst telt heel veel woorden met een ‘t’. Ook werden in het typoscript
de correcties en de laatste veranderingen aangetekend. Vervolgens bracht Vestdijk
in de drukproeven naast de correctie van zetfouten nieuwe veranderingen in de tekst
aan. Dan was het werk gedaan en kon aan een nieuw worden begonnen: de lege
achterzijden van de reserve drukproef dienden weer als klad voor een recensie, een
essay, een gedicht of aantekeningen voor een roman. Deze systematische werkwijze
ging samen met een precieze aanduiding van de datering van alle werkfasen.
In veel gevallen onthullen auteursvarianten in manuscripten bepaalde patronen van
stilistische, semantische en structuralistische idiosyncrasies die

8

J. Mukařovský, ‘Varianten und Stilistik.’ in: Poetica, 2 (1968), p. 399-403; i.h.b. p. 403.
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tezamen het persoonlijke literaire idiolect van een auteur vormen. Dorleijn heeft dit
beschreven voor Leopold, Fokkema voor Achterberg en ikzelf voor Couperus.9 De
studie van de ontwikkeling van een tekst door alle overgeleverde versies heen kan
de relatie laten zien tussen het literaire idiolect van een auteur en de algemene literaire
conventies waarbinnen hij werkt. De varianten tonen dan een aanpassing aan het
contemporaine literaire systeem of juist een afstand nemen daarvan. Bijvoorbeeld,
in 1938 publiceerde Hendrik Marsman zijn Verzameld werk.10 Deze uitgave was in
feite een bloemlezing, want Marsman had een strenge selectie gemaakt uit zijn eerder
gepubliceerde poëzie en proza. Bovendien had hij vele gedichten en essays
omgewerkt. Al deze varianten wijzen op de intentie de teksten aan te passen aan het
veranderde literaire klimaat. Marsman stond toen sterk onder invloed van de twee
leidende figuren van het tijdschrift Forum: Du Perron en Ter Braak. Dus in dit geval
kunnen de varianten ook worden bestudeerd als deel van een historisch onderzoek
naar de onderlinge relaties in het literaire veld.
De tijd waarin het tijdschrift Forum verscheen, waren tegelijkertijd de leerjaren van
Vestdijk. De jaren 1930-1935 markeren zijn groei naar een onafhankelijk
schrijverschap, waarbij hij sterk gesteund en gestimuleerd werd door Du Perron en
Ter Braak. Na een aanvankelijke beïnvloeding door het werk van onder andere
Slauerhoff, Rilke, Proust en Joyce ontwikkelde Vestdijk een eigen stijl en inhoud.
De honderden manuscripten uit die jaren tonen zowel die beïnvloeding als die
ontwikkeling. Deze eerste fase in zijn schrijverschap wordt gemarkeerd door de
dichtbundel Berijmd palet uit 1933 en vooral door het romandebuut Terug tot Ina
Damman uit 1934. De bekende roman over de grote jeugdliefde van Anton Wachter
was eigenlijk niet Vestdijks debuut als romanschrijver. De tekstgeschiedenis van Ina
Damman is een duidelijk voorbeeld van een context die van wezenlijk belang is voor
een interpretatie en evaluatie van de gepubliceerde versie. Zeker, de eerste druk uit
1934 kan gelezen en geanalyseerd worden als een zelfstandige publicatie, los van
alle overgeleverde documenten. Maar mét de context erbij worden de lectuur en
analyse rijker, diepgaander en gedetailleerder.

9
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Vgl. Varianten bij Achterberg. Uitgegeven en toegelicht door R.L.K. Fokkema. Amsterdam:
Em. Querido's Uitgeverij B.V., 1973. 2 dln; J.H. Leopold, Gedichten uit de nalatenschap.
Uitgegeven en van editie-technisch en genetisch-interpretatief commentaar voorzien door
G.J. Dorleijn. Amsterdam/Oxford/New York: Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij,
1984. 2 dln. Monumenta Literaria Neerlandica II, 3-4; Van Vliet, Eenheid in verscheidenheid.
H. Marsman, Verzameld werk. Deel I: Poezie; deel II: Proza; deel III: Critisch proza.
Amsterdam: N.V. Em. Querido's Uitgevers-Mij/Bilthoven: De Gemeenschap, 1938. 3 bdn.
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Na de voltooiing van zijn studie medicijnen in 1928 was Vestdijk enige jaren
werkzaam als arts, maar daarin vond hij geen bevrediging. Als gevolg van steeds
terugkerende depressies belandde hij begin 1930 in een crisis. Mede onder invloed
van de hem behandelende psychiater kwam hij tot de conclusie dat creativiteit de
enige remedie tegen de depressies zou zijn.11 Hij besloot van de pen te gaan leven
en in oktober 1930 volgde een eerste vlaag van dichterlijke arbeid die zou duren tot
april 1932, met een uitloop tot mei 1933. Vestdijk schreef toen meer dan zevenhonderd
gedichten.12 Deze enorme productiviteit leidde tot een probleem waarmee Vestdijk
zijn hele leven zou blijven worstelen, namelijk een ‘te veel’ aan materiaal. Het
noodzaakte hem tot het schrappen in teksten en tot het selecteren van teksten.
In de zomer van 1932 verviel Vestdijk opnieuw in een depressie. Hij las toen met
grote bewondering Á la recherche du temps perdu van Marcel Proust. Tijdens de
lectuur maakt hij verschillende aantekeningen.13 Aan het einde van dat jaar herstelde
Vestdijk en was hij langzamerhand weer in staat om zelf te gaan schrijven. Met het
bewonderde voorbeeld van Proust voor ogen begon hij op 16 januari 1933 aan een
omvangrijke autobiografie, getiteld Kind tusschen vier vrouwen. Toen Vestdijk op
6 mei de roman voltooide, had hij zeven cahiers volgeschreven. Tezamen telden ze
940 bladzijden.14 In de eerste maanden had hij tien pagina's per dag geschreven, later
lag het tempo wat lager. De vrienden Ter Braak en Du Perron hadden deze nieuwe
uitbarsting van creativiteit met enige verbijstering vanaf de zijlijn gevolgd. In de
kladversie had Vestdijk al het nodige geschrapt, mede op aanraden van Ter Braak.
Deze schreef op 16 april 1933 aan Du Perron: ‘Ik was Woensdag nog even bij
Vestdijk. Zijn roman is al geweldig dik geworden, maar hij is ook aan het schrappen
gegaan op mijn advies.’15
Al in februari 1933 had Vestdijk voor de uitgave van de roman een mondelinge
overeenkomst gesloten met Doeke Zijlstra, directeur van Nijgh & Van Ditmar, een
van de meest toonaangevende literaire uitgeverijen van het interbellum. De auteur
zou f 500,- honorarium ontvangen.16 Vertrouwend op de
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Hans Visser, Simon Vestdijk. Een schrijversleven. Utrecht: Kwadraat, 1987, p. 138-143.
S. Vestdijk, Nagelaten gedichten, p. 529.
Visser, Simon Vestdijk, p. 161.
Nol Gregoor, Simon Vestdijk en Lahringen. De biografische achtergronden van de Anton
Wachter-romans. Amsterdam: De Bezige Bij, 1968, p. 42-43.
Menno ter Braak/E. du Perron, Briefwisseling 1930-1940. [Ed. H. van Galen Last.]
Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1964. Dl. II, p. 30.
Visser, Simon Vestdijk, p. 172.
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afspraak met Zijlstra begon Vestdijk onmiddellijk na de voltooiing van het klad aan
het persklaar maken van de roman. Met de hulp van zijn moeder en zijn neefje Antoine
werden de schriften in het net overgeschreven. Sommige gedeelten zijn getypt. Begin
juni 1933 was het enorme karwei geklaard. Op tafel lag een kopijhandschrift van
1.119 bladen die Vestdijk alle had gecorrigeerd.17 In de correctiefase had hij opnieuw
passages geschrapt. Aan het einde van de maand volgde de ontnuchtering. Zijlstra
liet Vestdijk weten dat hij de roman niet kon uitgeven. Hij zou meer dan 800
bladzijden worden en f 10,- moeten kosten. Dat durfde Zijlstra in de crisis van de
jaren dertig niet aan.18
Achteraf kon Vestdijk de uitgever alleen maar gelijk geven. Dertig jaar later schreef
hij over de negatieve beslissing van Zijlstra:
Met mijn autobiografische roman heeft hij mij zeer goed geholpen. Niet
dat hij zich dit bewust was: hij dacht veeleer, dat hij mij dupeerde. [...]
Maar na een halfjaar van kloosterlijke inkeer en meditatieve oefeningen
begreep ik, dat hij gelijk had gehad, zij het ook op andere gronden dan die
hij had genoemd. De omvang van een boek is geen criterium, tenzij in
zuiver relatieve zin; maar ik had uitgemaakt, dat alles literair veel en veel
beter kon, en daarom maakte ik er de volgende jaren drie romans van, met
hetzelfde hartebloed, maar in aanvaardbaarder stijl, en door deze splitsing
was toen, voor wie daar nog waarde aan wilde hechten, meteen het
probleem van de omvang uit de wereld.19
Maar op het moment zelf was Vestdijk nog niet in staat tot dit soort rationele
overwegingen. De weigering van Zijlstra stortte hem in een nieuwe depressie die
een half jaar zou duren. Du Perron probeerde Vestdijk op te beuren en schreef hem
in augustus 1933:
Ik kan niet aannemen dat iemand met jouw gevoeligheid en intelligentie,
en met jouw middelen, zich 900 blzn. lang ‘vergist’ zou hebben. Ik denk
dat je je hebt laten verleiden door de lengte en omvang van Proust, dat je
je op dezelfde manier hebt willen laten gaan en toen
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Het kladhandschrift in de cahiers en het nethandhandschrift op losse bladen bevinden zich
nu in het Letterkundig Museum te Den Haag (sig. V. 555 H. 1).
Visser, Simon Vestdijk, p. 181-182.
S. Vestdijk: ‘Mijn betrekkingen tot Nijgh en van Ditmar.’ in: 5 auteurs over hun
uitgever. 1837-1962, 125 jaar Nijgh en van Ditmar. ['s-Gravenhage/Rotterdam: Nijgh
& Van Ditmar, 1962], p. 85-120; citaat p. 110.
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doodgewoon in de specifiek-Hollandsche langdradigheid (of uitvoerigheid)
bent gegleden. Maar er zit misschien een zeer goed boek in die 900 blzn.
Copy, - al was het maar een fragmentarisch boek, iets van nog geen 200
blzn. Leg het MS. weg en lees het over een jaar over, en schrap, schrap
alles wat niet ‘pakt’, en je zult zien dat er nog iets zeer behoorlijks
overblijft, en zeker voor een debuut in proza.20
Tijdens zijn depressie had Vestdijk zich verdiept in het werk van James Joyce. Hij
las de roman Ulysses en schreef er een uitvoerig essay over.21 Zijn eerste bewerking
van het omvangrijke manuscript van Kind tusschen vier vrouwen verraadt deze
preoccupatie met Joyce. De roman Meneer Visser's hellevaart is een duidelijke
Joyce-imitatie. Hij beschrijft één dag uit het leven van wat in het oermanuscript niet
meer dan een bijfiguur was. De vele monologues intérieurs waren overduidelijk
beïnvloed door het werk van de beroemde Ierse schrijver.22 Onmiddellijk na voltooiing
van Meneer Visser's hellevaart begon Vestdijk aan een volgende bewerking die niet
alleen zijn debuutroman zou worden, maar die hem ook in één klap beroemd zou
maken als romanschrijver. Als basis voor zijn debuutroman Terug tot Ina Damman
dienden de laatste 400 bladen van Kind tusschen vier vrouwen; sommige passages
in de roman zijn echter ontleend aan andere gedeelten van Kind tusschen vier vrouwen.
Vestdijk voltooide de bewerking in twee maanden. Half juli 1934 besloot Zijlstra,
met instemming van Vestdijk, eerst Terug tot Ina Damman uit te geven en pas daarna
het eerder geschreven Meneer Visser's hellevaart. De volgorde waarin deze twee
boeken verschenen, geven dus een onjuist beeld van de ontwikkeling van Vestdijks
schrijverschap.23
De bewaard gebleven manuscripten en de gepubliceerde versies van Terug tot Ina
Damman en Meneer Visser's hellevaart laten zien hoe Vestdijk uiteindelijk zijn eigen
stijl, toon en structuur vond door de invloeden van Proust en Joyce niet zozeer van
zich af te schrijven als wel te schrappen. In 1934 wist Vestdijk het schrappen en
herschrijven tot een hogere vorm van kunst te
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E. du Perron, Brieven. [Ed. Piet Delen et al.] Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1978.
Dl. IV, p. 244-245.
S. Vestdijk, ‘Hoofdstukken over Ulysses.’ in: Lier en lancet. Rotterdam: Nijgh & Van Ditmar
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verheffen en zo een in de woorden van Ter Braak ‘zuiver’ resultaat te bereiken en
volgens Du Perron een ‘ongehoord knap’ boek, het beste dat zijn generatie geleverd
had.24 De varianten tussen de verschillende versies geven inzicht in de
ontstaansgeschiedenis van de debuutroman en daarmee in de stijl en de structuur van
het eindresultaat. Met andere woorden: de weg naar het eindproduct verschaft tevens
de aanknopingspunten voor een interpretatie ervan. En dat alles heeft zich afgespeeld
in een tijdsbestek van anderhalf jaar.
Het manuscript van Kind tusschen vier vrouwen ademt inderdaad geheel de stijl en
opzet van À la recherche du temps perdu. Dezelfde bladzijdenlange alinea's, dezelfde
uitgesponnen details en dezelfde associatieve verbanden. Bij dit laatste speelt de
muziek een belangrijke rol. Voor Anton Wachter is de muziek een soort taal die
gevoelens voor hem oproept en die hij met personen kan verbinden. Verschillende
personen associeert hij met een bepaald muziekstuk. Denkend aan het muziekstuk
wordt dan de persoon voor hem opgeroepen. In de chronologie van het
autobiografische verhaal rijgen de herinneringen zich aaneen. Als bijvoorbeeld de
kleine Anton thuis vanachter het raam een feestelijke optocht voorbij ziet trekken,
meent hij in een meisje op een van de praalwagens hun vroegere dienstmeisje Janke
te herkennen. Zij blijkt het echter niet te zijn. Deze vergissing brengt een andere
persoonsverwisseling in herinnering en vervolgens keren de gedachten weer terug
naar Janke. Zo roept de ene jeugdherinnering de andere op. En het enige onderlinge
verband is de hoofdpersoon Anton Wachter.
Ter Braak die het ontstaan van Kind tusschen vier vrouwen van nabij heeft gevolgd,
schreef op 29 april 1933 aan Du Perron: ‘Sommige stukken uit zijn roman zijn erg
goed. Ik heb een idee, dat het op Proust moet lijken [...].’25 Over de invloed van Proust
heeft Vestdijk zelf later opgemerkt:
Die ging niet veel verder dan de aandrift om iets dergelijks over m'n eigen
jeugd te schrijven, maar het is toch iets totaal anders geworden. Omdat ik
me veel meer bepaalde tot m'n prille jeugd, terwijl Proust al heel gauw
overstapt via een verhaal dat hij in z'n familie heeft gehoord, naar de
periode na de puberteit en daarna. Verder heb ik van Proust de psychologie
geleerd. Ik heb me van het freudianisme afgewend, dat ik waarschijnlijk
nog wel min of meer in me had. [...] En
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het was voor mij aantrekkelijk om een werkelijk bijzonder goede en
degelijke en daarbij zeer onderhoudende en ongelooflijk charmante
psychologie te hebben die niet gefreudianiseerd was. Dat is voor mij de
grootste aantrekking van Proust geweest. En verder zal ik inderdaad wel
van hem overgenomen hebben die kwestie van de herinnering, die zo
concreet wordt opgewekt door voorwerpen, door geur en zo. Al die geuren
en dergelijke waren bij mij wel authentiek aanwezig in mijn jeugd, maar
die hebben niet zo prompt gewerkt als bij Proust, en misschien bij Proust
zelf ook niet.26
In De laatste kans, het laatste deel van de Anton Wachter-cyclus, laat Vestdijk zijn
alter ego Proust lezen. Hij is ‘verrukt van Proust’; voor hem is de Franse schrijver
‘niet alleen een groot romancier [...], maar de romancier.’ Onder invloed van het
bewonderde voorbeeld overweegt Anton ook een autobiografie te schrijven, als de
‘secretaris van je eigen verleden’.27 Hiermee is de cyclus rond: in het laatste deel
wordt het schrijven van de autobiografie aangekondigd die de lezer op dat moment
bijna uit heeft.
Het belangrijkste verschil met Proust was volgens Vestdijk de vertelde tijd: hijzelf
had zich meer beperkt tot de prille jeugd, terwijl Proust het vooral heeft over de
periode na de puberteit. Kind tusschen vier vrouwen beschrijft tien jaar uit het leven
van Anton Wachter: van zijn zesde tot zijn zestiende. Door de vele verwijzingen
naar realia, zoals de Russisch-Japanse oorlog van 1904-1905 en de 300-jarige
herdenking van Michiel de Ruyter in maart 1907, is het verhaal vrij exact te dateren.
Het speelt zich af in het eerste decennium van de twintigste eeuw.
Het verhaal wordt beheerst door drie motieven: angst, vriendschap en liefde. Deze
drie hangen nauw samen met het motief van de ontluikende seksualiteit dat als een
rode draad door de gehele roman loopt. Vestdijk die de gewoonte had zelf zijn
flapteksten te schrijven, maakte ook een prospectus voor Kind tusschen vier vrouwen.
Hierin omschreef hij het thema van de roman als ‘ontgoocheling door al het
wereldsche beleven, en desalniettemin trouw aan
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[Bladzijden uit cahier VII van het kladhandschrift van Kind tusschen vier vrouwen met strepen en
aantekeningen voor de bewerking tot de bewerking tot Terug tot Ina Damman. (Collectie Letterkundig
Museum, Den Haag)]
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[Blad uit het kopijhandschrift van Kind tusschen vier vrouwen met latere veranderingen voor Terug
tot Ina Damman. (Collectie Letterkundig Museum, Den Haag)]
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[Bladzijde uit cahier II van het kladhandschrift van Terug tot Ina Damman met het begin van het
tweede deel, de eerste beschrijving van Ina Damman. (Collectie Letterkundig Museum, Den Haag)]
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[Bladzijde uit cahier III van het kladhandschrift van Terug tot Ina Damman met het slot van de roman.
(Collectie Letterkundig Museum, Den Haag)]
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het ideaalbeeld’.28 In de roman groeit Ina Damman uit tot het ideaalbeeld. Van de
vier vrouwen uit de titel vertegenwoordigt zij voor Anton de ideële liefde waaraan
hij blijkens het slot zijn leven lang trouw zal blijven. Toen Vestdijk na de weigering
van de uitgever het oermanuscript ging omwerken, lag het voor de hand dat hij zou
kiezen voor het Ina Damman-gedeelte. Niet alleen was dit verreweg het
bestgeschreven deel, maar ook vormde het de kern van de oorspronkelijke roman.
De ontmoeting met en de verliefdheid op Ina Damman vormen de apotheose van
Kind tusschen vier vrouwen. Tegelijk is de episode gemakkelijk uit het grote geheel
los te maken, omdat zij niet oorzakelijk met de voorafgaande delen verbonden is.
De levensloop van de jonge Anton Wachter loopt uit op de liefde voor Ina Damman,
maar er is geen oorzakelijk verband. Passages uit andere gedeelten van Kind tusschen
vier vrouwen gebruikte Vestdijk alleen als achtergrond voor zijn nieuwe roman en
voor de psychologische tekening van zijn hoofdpersoon.
In mei 1934 stond Vestdijk voor de taak meer dan vierhonderd bladzijden manuscript
in te dikken tot een samenhangende, zelfstandige roman van beperkte omvang en
met één duidelijk thema, namelijk ‘De geschiedenis van een jeugdliefde’ zoals de
ondertitel van Terug tot Ina Damman luidt. Om dat te bereiken was het onmogelijk
gedeelten uit het oorspronkelijke manuscript letterlijk over te nemen. De uitgesponnen,
gedetailleerde stijl van Kind tusschen vier vrouwen was niet te handhaven. Maar ook
de structuur moest geheel veranderen. Vestdijk bereikte zijn doel door een combinatie
van schrappen en toevoegen. In deze tijd ontwikkelde hij een veel kernachtiger stijl
die als vanzelf leidde tot het weglaten van alle overbodige details en uitweidingen.
Op andere punten waren juist nieuwe uitwerkingen nodig, bijvoorbeeld om een
romanfiguur in de nieuwe context beter uit de verf te laten komen. Dit is onder andere
gebeurd met de leraren Greve en Horsting. Vooral Greve is in Terug tot Ina Damman
uitgegroeid tot een legendarische leraar. De reden voor deze uitbreidingen is dat
Terug tot Ina Damman in tegenstelling tot Kind tusschen vier vrouwen zich geheel
en al in de middelbare-schooltijd afspeelt. De school en alles wat daarbij hoort spelen
dus een veel grotere rol.
Vestdijk begon met het doorlezen van de kladcahiers van Kind tusschen vier vrouwen.
Met een rood kleurpotlood streepte hij in de marge van de linkerbladzijden de passages
aan die hij bruikbaar achtte. In pen voegde hij daar ook allerlei aantekeningen en
instructies aan zichzelf toe. Vervolgens
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maakte hij een schema voor de nieuwe roman. Vestdijk koos voor een structuur van
drie delen, met elk vijf hoofdstukken. Daardoor heeft Terug tot Ina Damman een
evenwichtige opbouw met qua omvang drie ongeveer gelijke delen. In de driedeling
had Vestdijk een voor hem ideale structuur gevonden. Zij komt opvallend vaak voor
in zijn romanoeuvre. Niet alleen bestaan alle acht Anton Wachterromans uit drie
delen, maar bijvoorbeeld ook Juffrouw Lot, Het glinsterend pantser, De arme Heinrich
en De schandalen. De driedeling in Terug tot Ina Damman correspondeert met de
vertelde tijd; elk deel beslaat één jaar middelbare school van Anton Wachter. De
beperkte vertelde tijd, gecombineerd met de drie delen, geeft het boek een heldere
en strakke structuur.
In Terug tot Ina Damman hebben de delen een titel, maar de hoofdstukken niet. De
deeltitels zijn: ‘Het woord’, ‘Ina Damman’ en ‘De overwinning’. De eerste titel, ‘Het
woord’, heeft betrekking op het scheldwoord ‘vent’ waarmee Anton vanaf zijn eerste
dag op de H.B.S. wordt gepest. Het was het koosnaampje dat zijn vader altijd
gebruikte, maar in de mond van de schoolkinderen wordt het een veroordeling. Anton
is onmachtig zich tegen de pesterijen te verzetten. Het gehate woord ‘vent’ en uiteraard
Ina Damman komen ook in Kind tusschen vier vrouwen uitvoerig aan de orde, maar
door de driedeling in Terug tot Ina Damman worden de twee motieven direct met
elkaar verbonden: de obsessie voor het woord ‘vent’ uit het eerste deel, wordt in het
tweede deel vervangen door de obsessie voor het meisje Ina Damman. En de
overwinning in het derde deel heeft dan ook betrekking op de beide voorafgaande
motieven: Anton overwint zijn lafheid en daarmee het scheldwoord ‘vent’ door een
vechtpartij met een klasgenoot en ten slotte wordt Anton zelf ‘overwonnen’ door
zijn ideële liefde voor Ina Damman die dan niet meer met de reële figuur te maken
heeft. De vechtpartij komt in Kind tusschen vier vrouwen op een geheel andere plaats
voor en dateert niet uit de Ina Damman-periode. Het is een voorbeeld van hoe Vestdijk
het diverse materiaal van het oermanuscript heeft gebruikt om een nieuwe
samenhangende roman te schrijven. En die geïntendeerde samenhang komt men op
het spoor door bestudering van de ontstaans- en tekstgeschiedenis.
Het meest opvallend blijven toch de stilistische verschillen tussen het oermanuscript
en de latere Anton Wachterromans. Ter Braak sprak indertijd terecht van
‘kleinmalerei’.29 En Vestdijk zelf moet achteraf ook snel hebben

29

Ter Braak/Du Perron, Briefwisseling, dl. II, p. 70.
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ingezien dat de sterk realistische, soms naturalistische beschrijvingen in Kind tusschen
vier vrouwen te overdadig en dikwijls te langdradig waren. Daarom ontwikkelde hij,
na het korte Joyce-intermezzo van Meneer Visser's hellevaart, in enkele maanden
een veel bondiger, puntiger stijl. Het is lang niet altijd een kwestie van de hoeveelheid
woorden, maar eerder van een directere manier van zeggen, zoals blijkt uit de eerste
beschrijving van Ina Damman:
Sierlijk in haar bewegingen, - en het donkere haar boven de matte
gezichtskleur gaf een aardige tegenstelling. Daarin dan lichtblauwe oogen,
verrassend van kleur. Iets uitsteekende jukbeenderen. Een rond glad
gezichtje, dat ook best lachen kon, doch tegelijk zoo koel, zoo onbewogen,
dat haar jeugd alleen af te lezen viel aan haar figuur, haar frischheid, haar
kleeren, - niet aan de uitdrukking, die dat gezicht droeg. Een dikke
boekentasch rustte in haar armboog. - (Kind tusschen vier vrouwen,
nethandschrift, blad 866).
Een dikke boekentasch rustte op haar heup en in haar armboog. Onbestemd
keken de lichtblauwe oogen voor zich uit; het donkere haar boven de matte
gezichtskleur gaf een aardige tegenstelling; men kon zien dat haar
bewegingen sierlijk moesten zijn. Onmerkbaar staken de jukbeenderen
iets uit in het ronde, gladde gezicht, en dat besliste over een zekere indruk
van koelheid en onbewogenheid, die alleen daarom niet aan het woord
kwam, omdat haar figuur en kleeren zeiden: een meisje van dertien jaar,
- dus lachbuien en zorgeloosheid... (Terug tot Ina Damman, eerste druk
1934, p. 91).
Deze passage is kenmerkend voor het verschil in stijl tussen de twee romans. In Kind
tusschen vier vrouwen lijken vele beschrijvingen te bestaan uit een reeks losse
mededelingen zonder directe inhoudelijke verbanden. Dit geldt in het bovenstaande
voorbeeld voor de elliptische zin ‘Iets uitsteekende jukbeenderen.’ De zin is niets
meer dan een onderdeel van een opsommende beschrijving van Ina Damman. In de
herschreven versie van deze passage zijn de jukbeenderen opgenomen in de
beschrijving van het gezicht en zijn ze de oorzaak van de koele indruk die het meisje
maakt. Met andere woorden: de uiterlijke beschrijving en de karaktereigenschappen
die de verteller het meisje toedicht, zijn nu inhoudelijk verbonden.
Opvallend is ook de veranderde volgorde: in de herschreven versie heeft Vestdijk
de ‘boekentasch’ die oorspronkelijk als een wat overbodige (losse) mededeling op
de beschrijving van het meisje volgde, vooropgeplaatst. Daardoor zijn de boekentas
en de wijze waarop Ina haar vasthoudt, de eerste
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dingen die in het blikveld vallen. Zij zijn ook de zaken die logischerwijze van enige
afstand het eerste opvallen. Maar belangrijker is nog, dat de veranderde plaats van
de boekentas een duidelijke vooruitwijzing is naar de prominente rol die zij in het
dagelijkse ritueel van Anton en Ina zal spelen. Elke dag dat Anton na schooltijd Ina
naar de trein brengt, neemt hij haar tas over en draagt die tot aan de ingang van het
station. Door deze en andere vooruitwijzingen heeft Vestdijk de samenhang binnen
het verhaal versterkt.
Volgens Maarten 't Hart is Kind tusschen vier vrouwen ‘lichter van toon dan de
AW-romans. Het is warmer, directer, levendiger, lyrischer. De zinnen zijn korter, er
zit licht en vaart in het boek [...].’ Door de weigering van de roman zou Vestdijk het
idee hebben gekregen, ‘dat hij “literairder” te werk moest gaan. En vervolgens
ontstond die savant-veelledige stijl, die niet iedereen appreciëren kan.’30 Ik kan de
mening van 't Hart niet delen. Juist door het proces van schrappen en herschrijven
heeft de stijl van Vestdijk aan zeggingskracht en beeldend vermogen gewonnen.
Vergelijk bijvoorbeeld de beschrijving van de middelbare school van Anton in
Lahringen waarmee de roman Terug tot Ina Damman opent:
Een langwerpig, met blauw-grijze materie bestreken gebouw van twee
verdiepingen, plat en glad. Een gebouw, waarvan alles af scheen te zullen
glijden, zoo weinig houvast vond men er. Geen portiek, geen zichtbare
bijgebouwen, nauwelijks uitspringende kozijnen. Vroeger was het een
pakhuis geweest voor de walvischvaart; dit had geen merkteekenen
achtergelaten. De kalk schilferde, de roode stoep was wat uitgesleten.
Achter de deur met zijn blauw-groene ijzeren krullen voor het glas
verscheen soms het roestkleurige hoofd van den concierge Peek, die den
schooltijd met een hysterisch jankenden bel in- en uitluidde. Naast de trap
aankondigingen van korfbalmiddagen. De benedengang, donkerblauw
gesteend, weerkaatste koel het geluid, de bovengang was van ongemaskeerd
hout; breede ramen keken uit op den tuin, waar nooit iemand kwam,
behalve wanneer meneer Karels er met zijn wanordelijk troepje 3e of 4e
klassers rondliep om meeldraden te tellen, een vruchtbeginsel te lijf te
gaan. De bovengang boog aan den linkerkant om naar het teekenlokaal,
dat in een bijgebouw lag; dit liep niet door tot het eind van den tuin; en
wat eronder was wist niemand, het zou evengoed in de lucht kunnen
zweven. (Kind tusschen vier vrouwen, nethandschrift, blad 772).

30

Br. Corstius & 't Hart, Het gebergte, p. 17-18.
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Het had niet eens een portiek, zoo plat was het. Niets vond er houvast,
alles zou er afgegleden zijn, te pletter op de lange, roode, ingesleten stoep.
Bijna leek het, alsof een van de drie dimensies zoek was geraakt, en met
die eene dimensie alles wat een grijsgekalkte steenklomp een voor
menschen bewoonbaar huis doet zijn. En daar er zelfs geen magere
schooljongen in de vensterbanken had kunnen zitten, had men er maar een
H.B.S. van gemaakt, van dit oude gebouw met zijn twee verdiepingen, dat
in vroeger eeuwen iets met de handel uitstaande had gehad, naar men
elkaar nog wel vertelde in Lahringen.
Jongens en meisjes, joelend en dringend, de leeraren met hun geveinsd
spottend lachje, traden er nu dus over de drempel, voorbij den
roestkleurigen concierge Peek, die vier maal per dag aan een wanhopig
jankende bel trok, de pauze niet meegerekend. Zij liepen dan de koele
benedengang in, waar de stappen hol op de steenen weerkaatsten, of naar
boven, over de krakende trap, na eerst een blik terzijde geworpen te hebben
op de aankondigingen van korfbalmiddagen die daar hingen. In de
bovengang openden breede ramen op een vrij verwilderde tuin met
botanische hoekjes, waar nooit iemand kwam, omdat meneer Karels in
zijn lokáal al geen orde kon houden. (Terug tot Ina Damman, eerste druk
1934, p. 7-8).
De nieuwe openingszin is kort, krachtig en beeldend. De rode stoep is nu inhoudelijk
verbonden met de platheid van het gebouw. En de weinig zinvolle detaillering van
de ‘walvischvaart’ is terecht vervangen door een vagere omschrijving. De soort
handel is niet van belang. Het gaat erom te benadrukken dat het gebouw weinig
geschikt is als H.B.S. Na een verkorte beschrijving van het gebouw volgen
logischerwijze de bewoners en daarmee werd het openingsfragment in twee alinea's
gesplitst. De lezer ziet de kinderen en leraren voor zich. Te midden van hen heeft de
concierge Peek nu zijn functionele plaats gekregen, evenals de aankondigingen van
de korfbalmiddagen. En binnen de context van de school past een ‘wanhopig
jankende’ als beeldspraak beter dan een ‘hysterisch jankenden’ schoolbel.
Door zo de stilistische en structurele varianten tussen Kind tusschen vier vrouwen
en Terug tot Ina Damman te bestuderen kan het literair idiolect van de jonge Vestdijk
beschreven worden. Het resultaat daarvan kan vervolgens getoetst worden aan de
latere romans. Dit is slechts een van de vele vormen van wetenschappelijk onderzoek
die met behulp van het overgeleverde geschreven en gedrukte materiaal kan worden
uitgevoerd. Het is dus alleszins de moeite waard de ontstaans- en tekstgeschiedenis
van literaire werken te betrekken in het literair-historisch onderzoek.
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Minnehandel of Liebesspiel.
De genese van de Duitse vertalingen van Stijn Streuvels' werken aan
de hand van de briefwisseling met zijn Duitstalige uitgevers.
Joke Debusschere, Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie van de
Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
Ik kan het niet met absoluut cijfermateriaal aantonen, maar de West-Vlaamse schrijver
Stijn Streuvels (1871-1969) had wellicht heel veel lezers in Duitsland. Het eerste in
het Duits vertaalde werk van Stijn Streuvels, Sonnenzeit - een vertaling door Martha
Sommer - verscheen al in 1903. Uiteindelijk zag Streuvels in Duitsland meer dan
100 van zijn werken in vertaling verschijnen tegen 20 in Frankrijk en 6 in Engeland.1
17 vertalers en vertaalsters2 hebben zich uitermate om Streuvels' werk bekommerd,
maar ook meer dan 10 Duitstalige uitgevers hebben zich met het werk van deze
schrijver uit Ingooigem ingelaten.
Voor de uitgave van Streuvels' werk in Duitsland is vooral Insel Verlag (met Anton
Kippenberg) te Leipzig en Albert Langen-Georg Müller Verlag in München heel
belangrijk geweest. Daarnaast werd Streuvels' in het Duits vertaalde werk ook nog
uitgegeven bij J.C.C. Bruns Verlag te Minden, Verlag von Philipp Reclam te Leipzig,
Otto Quitzow Verlag te Leipzig, Universum te Berlijn/Zürich, Verlag von Georg
Stilke te Berlijn, Fischer Verlag te Berlijn, Wiener Volksbuchverlag te Wenen, enz.
Maar zijn waardering en succes in Duitsland heeft Streuvels voor het allergrootste
deel te danken aan zijn uitgever Adolf Spemann (1886-1964), toenmalig directeur
van de uitgeverij Engelhorn te Stuttgart. Vanuit een commercieel perspectief gezien
had

1

2

H. Speliers, Als een oude Germaanse eik. Stijn Streuvels en Duitsland. Antwerpen: Manteau,
2000, p. 9. Cfr. ook R. Roemans en H. Van Assche, Bibliografie van Stijn Streuvels.
Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel, 1972.
Martha Hartmann-Sommer, Anna Valeton, Rudolf Alexander Schröder, Peter Mertens, Anton
Kippenberg, Severin Rüttgers, Henri Pottmeyer, Nico Rost, Werner Ackermann, Hermine
Schmülling, Karl Jacobs, Heinz P. Kövari, Carl Hanns Erkelenz, Georg Gärtner (zonder
publicatie), Else Otten (zonder publicatie) en A. Van Liere (zonder publicatie).
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Spemann maar één doel voor ogen: de naam ‘Streuvels’ in elke Duitse huiskamer
bekend maken. Om de vertaalde werken van Streuvels in Duitsland verkoopbaar te
maken, adverteerde hij d.m.v. Literarische Flugblätter, publicitaire vlugschriftjes,
waarin o.a. Prütske (1935), Die Männer am feurigen Ofen (1936), Liebesspiel in
Flandern (1936) en Die grosse Brücke (1938) prijkten. De handig gekozen Duitse
titels moesten in de eerste plaats het publiek aanspreken en op die manier de interesse
op de boekenmarkt doen toenemen. Zo lieten ook de eerste bestellingen van
Liebesspiel in Flandern, de Duitse vertaling van Minnehandel, uitschijnen dat de
titel goed gekozen was. En waarom de titel De teleurgang van den Waterhoek niet
letterlijk mocht vertaald worden als Der Untergang des Wasserviertels, vernemen
we uit Spemanns brief aan Streuvels van 18 maart 1937:
ich glaube nicht, daß er sehr stark zum Kaufen anreizt. Ich würde
vorschlagen, statt dessen zu sagen: ‘Die große Brücke’. Die Brücke ist ja
doch im Grunde genommen der Held des Buches, die Triebkraft und der
Anlaß zu allen Verwicklungen, die Ursache aller Folgen in diesem Buche,
also in jedem Betracht die Hauptperson. Der Untergang des Wasserviertels
ist eine dieser Folgen. Dieser Titel /(‘Der Untergang des W.’)/ gäbe
deswegen nur einen Teilausschnitt. Das Schicksal Moritz-Mira wird
dadurch zur Nebensache. Der Titel ‘Die große Brücke’ dagegen klingt
gut, läßt vieles ahnen und ist logisch richtig.3
Streuvels gaf zijn uitgever groen licht en in 1938 werd de Duitse vertaling van De
teleurgang van den Waterhoek inderdaad onder de titel Die grosse Brücke door
Engelhorn Verlag in de handel gebracht.
De editie van de briefwisseling tussen Stijn Streuvels en zijn Duitstalige uitgevers
werd ruim anderhalf jaar geleden als project bij het Centrum voor Teksteditie en
Bronnenstudie (CTB) van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en
Letterkunde (KANTL) te Gent aangevraagd, goedgekeurd en op het getouw gezet,
onder begeleiding van Prof. Marcel De Smedt.

3

Vertaling: ‘ik geloof niet dat hij de koopkracht erg bevordert. Ik zou voorstellen in de
plaats daarvan te zeggen: “Die große Brücke” [“De grote brug”]. De brug is immers
strikt genomen de held van het boek, de drijfkracht en de aanleiding tot alle
verwikkelingen, de oorzaak van alle gevolgen in dit boek, dus in elk opzicht het
hoofdpersonage. De ondergang van de Waterhoek is één van deze gevolgen. Deze titel
/(“Der Untergang des W.”)/ zou daarom enkel een fragment weergeven. Het lot
Maurits-Mira wordt daardoor bijzaak. De titel “Die große Brücke” daarentegen klinkt
goed, doet veel vermoeden en is logisch gezien correct.’ Brief in AMVC-Letterenhuis,
S 935/B2/Engelhorn Verlag.
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Meer dan alleen de inventarisatie van de briefwisseling tussen Stijn Streuvels en zijn
uitgevers werd tegelijk de inhoudelijke ontsluiting en een wetenschappelijk
verantwoorde, elektronisch-kritische editie van het epistolaire erfgoed tot doel gesteld.
Dergelijke editie en studie bewijzen o.a. dat Streuvels beslist niet aan autocensuur
deed wanneer zijn werk voor het Duitse publiek werd klaargemaakt. Wanneer
Spemann bijvoorbeeld op 23 december 1937 Streuvels het aanbod deed om een
Duitse vertaling van Levensbloesem (1937) op de markt te brengen, stelde hij een
jaar later, op 7 december 1938, zelf ‘eine Kürzung um etwa 30%’ (‘een inkorting
van ongeveer 30%’) voor, ofwel ‘10 Zeilen auf jeder Seite des Manuskripts’ (‘10
regels op elke bladzijde van het manuscript’). Streuvels, die moest leven van zijn
pen, verklaarde zich hiermee akkoord.
Zoals dit korte voorbeeld al aangeeft, brengen de brieven, gewisseld tussen de auteur
en zijn uitgever, ongetwijfeld meer duidelijkheid in de voor literatuurhistorici
belangrijke ontstaans- en publicatiegeschiedenis van Streuvels' literaire werken of
talrijke herdrukken en vertalingen ervan en de concrete moeilijkheden en perikelen
die daarmee soms gepaard gaan. Ik neem opnieuw de Duitse vertaling van
Levensbloesem als voorbeeld.
Eind 1936 kwam Spemann voor het eerst in contact met dit werk waaraan de auteur
al sinds 1934 bezig was en dat uiteindelijk in 1937 door de Amsterdamse uitgeverij
L.J. Veen zou gepubliceerd worden. Op 18 december 1936 berichtte Spemann dat
hij ‘die freundlichst übersandte Probe’ (‘de vriendelijk toegestuurde proef’) uit
Streuvels' roman Levensbloesem had ontvangen en drukte tegelijk zijn hoop uit
genoeg kennis van het ‘Vlaams’ te bezitten om Streuvels' tekst te begrijpen. Anna
Valeton, vertaalster van o.m. Pallieter van Felix Timmermans, verklaarde zich bereid
de vertaling te verzorgen en zou, zo kondigde Spemann op 23 december 1937 aan,
Streuvels nog een bezoek brengen om ‘über schwierige Einzelheiten zu sprechen
und um die Erlaubnis zu einigen Kürzungen zu bitten’ (‘over moeilijke bijzonderheden
te spreken en om de toestemming tot enkele inkortingen te vragen’). Het moet
inderdaad geen sinecure geweest zijn de betekenis van talrijke regionale woorden
en van vreemde gebruiksvoorwerpen, Streuvels' voorkeur voor archaïsmen, zijn
talloze ontleningen uit vreemde talen en bastaardwoorden, neologismen en eigen
formaties naar het Duits om te zetten. Wat moest een vertaler bijvoorbeeld doen met
de namen ‘Leegemeersch’, ‘Vossenhol’, ‘Bullebukkersberg’ en ‘Zonke’ aan het
begin van het tweede hoofdstuk van de eerste druk van Levensbloesem? Lijken dit
voor de vertaler echte namen die onvertaald moeten blijven of zijn dit uitvindingen
van Streuvels?
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Bij diezelfde brief van 23 december, waaruit het voornemen blijkt om de tekst in te
korten, stak Spemann nog een contract, waarmee Streuvels het alleenrecht afstond
aan de Stuttgarter uitgeverij om Levensbloesem in het Duits te vertalen. Spemann,
die uiteindelijk moest toegeven dat hij er niet in geslaagd was het werk in het
Nederlands te lezen, maar enkel de Duitse vertaling van Valeton, feliciteerde Streuvels
een jaar later, op 7 december 1938, met ‘diesem bedeutenden Werk, das [...] Ihr
Lebenswerk um ein besonders gewichtiges Stück vermehrt und das auch in
Deutschland sicherlich beträchtliches Aufsehen erregen wird’ (‘dit belangrijke werk,
dat [...] Uw levenswerk met een erg belangrijk stuk aanvult en dat ook in Duitsland
beslist aanzienlijk respect zal afdwingen’). Voor deze positieve uitlating baseerde
de uitgever zich op het feit dat ‘das Problem des begabten Mädchens aus armen
Kreisen an keine Zeit oder Epoche gebunden [ist] und immer interessieren [wird]’
(‘het probleem van het begaafde meisje uit arme kringen aan geen tijd of tijdperk
gebonden [is] en altijd belangstelling [zal] wekken’). Eén iets stootte hem wel tegen
de borst, namelijk:
daß Lieveke mit all ihrem Streben letzten Endes nicht aus inneren Gründen,
sondern eigentlich durch unglückselige Zufälle, nämlich besonders durch
den von ihrem Bruder begangenen Mord, gezwungen wird, ihrer Laufbahn
zu entsagen und wieder in das heimatliche Dorf zurückzukehren. Da das
ganze Werk mit einer so vollkommenen psychologischen Logik
durchkonstruiert ist, wirkt diese Wendung nicht unbedingt überzeugend,
ja man hat beinahe das Gefühl, daß der Dichter diesen Zwischenfall
sozusagen provoziert, um /dem Mädchen/ Lieveke zu zeigen, wo sie
eigentlich hingehört. Aber ich kann mir nicht helfen, Lieveke tut mir leid,
und ich hätte ihr doch ein etwas besseres Los oder zum mindesten einen
ganz und gar prächtigen Mann gewünscht statt eines so problematischen
Burschen, von dem sie vermutlich noch problematischere Kinder
bekommen wird.4

4

Vertaling: ‘dat Lieveke met al haar streven uiteindelijk niet om innerlijke redenen,
maar wel door rampzalige toevalligheden, vooral namelijk door de door haar broer
gepleegde moord, gedwongen wordt haar loopbaan op te geven en opnieuw naar haar
geboortedorp terug te keren. Aangezien het hele werk met een zo volmaakte
psychologische logica samengesteld is, werkt deze wending niet per se overtuigend,
ja men heeft bijna het gevoel dat de dichter dit incident zogezegd provoceert, om /het
meisje/ Lieveke te tonen waar ze eigenlijk thuis hoort. Maar ik kan er niets aan doen,
ik betreur Lieveke, en ik had haar toch liever een beter lot of ten minste een op-en-top
prachtige man gewenst in plaats van zo een problematische vent, van wie ze
vermoedelijk nog meer problematische kinderen zal krijgen.’ Brief in
AMVC-Letterenhuis, S 935/B2/Engelhorn Verlag.
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Ook Valetons vertaling zelf vond Spemann ‘vaak wat onbeholpen en weinig
aangenaam om te lezen’ en hij stelde Streuvels voor het manuscript volledig te
herwerken. Voor de volledige bewerking van de Duitse vertaling moest een door
Streuvels ingekort Vlaams exemplaar dienst doen. Drie weken later, op 29 december
1938, liet Streuvels weten dat hij van mening was dat het boek kon en moest
omgewerkt worden, maar, merkte hij terecht op:
cela ne se fait pas en un tour de main. Je compte me mettre à l'ouvrage de
suite après les vacances de la nouvelle année. Je pense bien faire en laissant
le texte de la traduction de coté [sic] et de faire le travail sur un exemplaire
de l'original et de m'entendre ensuite avec Frau Valeton pour le reste.5
Het door Streuvels herwerkte en fel ingekorte originele exemplaar van de eerste
Nederlandstalige druk uit 1937 zou Spemann in maart 1939 in handen krijgen. Eén
opmerking moest de uitgever nog van het hart, zoals we in zijn brief van 3 januari
1939 kunnen lezen. De lezer zou namelijk naar zijn mening in het begin moeilijkheden
ondervinden om ‘den Gang der Erzählung’ (‘het verloop van het verhaal’) te begrijpen.
Hij legt uit:
das erste Kapitel zeigt uns das begabte kleine Lieveke; dann wird die
Geschichte ihrer Mutter erzählt, ohne daß der Leser merkt, daß es sich
jetzt nicht um Lieveke, sondern eben um ihre Mutter handelt, daß also die
Erzählung plötzlich um viele Jahre zurückspringt. Dann aber befinden wir
uns plötzlich wieder bei Lieveke in der Gegenwart.6
en hij stelt voor door één of twee zinnen de lezer in te lichten. Het antwoord op de
vraag of Streuvels zijn tekst in die zin herwerkte, is niet terug te vinden in de brieven.
Spemanns opmerking was zelfs het laatste wat in die periode over de uitgave van de
Duitse vertaling van Levensbloesem op papier werd gezet. Wat volgde - en dit vonden
we wel terug in de correspondentie - was een persoonlijk onderhoud tussen Streuvels
en Spemann, waarin de publicatie van de Duitse vertaling van Levensbloesem door
laatstgenoemde

5

6

Vertaling: ‘dat doe je niet in een handomdraai. Ik neem me voor om me achtereen aan
het werk te zetten na de vakantie van het nieuwe jaar. Ik denk er goed aan te doen de
tekst van de vertaling aan de kant te laten liggen en te werken op een origineel
exemplaar om het daarna voor de rest eens te worden met mevrouw Valeton.’ Brief
in AMVC-Letterenhuis, S 935/B.
Vertaling: ‘het eerste hoofdstuk toont ons het begaafde kleine Lieveke; dan wordt het
verhaal van haar moeder verteld, zonder dat de lezer merkt, dat het hier niet om Lieveke,
maar wel om haar moeder gaat, dat het verhaal dus plots enkele jaren terugkeert. Dan
bevinden we ons plots weer bij Lieveke in het heden.’ Brief in AMVC-Letterenhuis,
S 935/B2/Engelhorn Verlag.
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van de hand werd gewezen omdat ‘Charakter der Personen im Verlauf der Handlung,
nicht stimmten mit der Politischen Tendenz der Deutschen Zensur’ (‘het karakter
van de personages in het verloop van de handeling, niet overeenstemde met de
politieke tendens van de Duitse censuur’), d.i. de Blutund-Boden-literatuur. De
vertaling van Anna Valeton zou aan de kant worden geschoven en negen jaar later
door haar advocaat opgeëist worden. Maar daarop kom ik zo dadelijk nog terug.
Pas zes jaar na het persoonlijke onderhoud waarin Valetons vertaling door Spemann
van de hand werd gewezen, rook Streuvels zijn kans om Levensbloesem toch nog
aan het Duitstalige taalgebied aan te bieden. Op 4 december 1945 had Heinz Kövari,
vertaler en bemiddelaar van de Weense uitgeverij Wiener Volksbuchverlag, zich
achter zijn typmachine gezet om Streuvels het voorstel over te maken voor de Duitse
vertaling van één van Streuvels' werken, waarvan de rechten nog vrij waren. Hij
typte in zijn Nederlands, dat - toegegeven - ‘niet het beste’ was:
De oorlog, de zware bommenbeschadigingen, die vele van de oude Duitse
uitgevershoofdplaatsen moesten lijden, in de op de oorlog in het algemeen
gevolgde verschijnselen hebben het noodzakelijk gemaakt, de Duitse
uitgeverij op heelemaal nieuwe grondlagen te stellen. Een van de plannen
tot weeropbouw van de [sic] Duitse boekhandels- en uitgeversbedrijf
beoogd [sic] de oprichting van nieuwe middelpunten der uitgeverij, en het
is de wens van beslissende kringen, dat de stad Wenen in deze [sic] opzicht
in de toekomst een nog grooter [sic] rol zal moeten toekomen dan tot
dusver. [...] Een van de nieuwe stichtingen, die gemeenschappelijk met
de weder opgerichte onafhankelijke lezersvereeniging ‘Büchergilde
Gutenberg Wien’ en onder het patronaat van officieuse kringen de taak
op zich heeft genomen, niet enkel de Oostenrijkse maar de lezers van het
heele Duitse taalgebied met de beste levende schrijvers en de beste werken
van de moderne wereldliteratuur bekend te maken, is de WIENER
VOLKSBUCHVERLAG. Deze uitgeverij heeft mij last gegeven, sommige
Vlaamse en Hollandse schrijvers - er onder ook U, zeer geachte Heer
Lateur - tot medewerking beleefd uittenoodigen [sic]. Ik weet natuurlijk
wel, dat U al lang met Uwe Duitse uitgevers en vertalers Uwe contracten
heeft gesloten, en ik wens heelemaal niet mij tussen U en Uwe Duitse
vrienden te stellen. Zou echter de oorlog en zijn gevolgen in deze
verhoudenissen [sic] een wijziging hebben gebracht, of heeft U door toeval
het een of ander van Uwe werken nog vrij, zouden wij het zeer op prijs
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stellen, als U de Duitse vertaling voor de Wiener Volksbuchverlag en de
Büchergilde Gutenberg, Wien, aan mij wilde toevertrouwen. Dat erbij alle
Uwe belangen in literaire en ook financiele opzicht [sic] in de beste handen
zouden zijn, kan ik U verzekeren.7
Streuvels zag er geen graten in de uitgave van de Duitse vertaling van Levensbloesem,
aan Wiener Volksbuchverlag over te laten. Hij zou immers tot 28 januari 1946, de
dag waarop voor het eerst sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog opnieuw een
brief vanuit Stuttgart naar Ingooigem vertrok, geen nieuws van zijn uitgevers uit
Duitsland ontvangen en hij zou tot dan ook niet weten of er nog één in leven was en
al evenmin of er aan verder uitgeven of exploiteren van zijn Duitse vertalingen kon
of zou voortgedaan worden. Uit beleefdheid, maar wel 10 maanden na het mondelinge
akkoord met Wiener Volksbuchverlag, bracht Streuvels Engelhorn Verlag, die in
1937 immers het alleenrecht op de Duitse vertaling van Levensbloesem had verworven,
op de hoogte van de geplande uitgave. Nog eens 6 maanden later, op 6 april 1947,
antwoordde Adolf Spemann op Streuvels' brief als volgt:
Dass Sie Herrn Kövari Ihr Buch LEVENSBLOESEM angeboten haben,
halte ich für eine recht glückliche Idee. Zwar weiss ich nicht, ob Herr
Müller [dir. Engelhorn Verlag] nicht selbst auf dieses Werk Wert legt,
aber andererseits war es bisher immer etwas schwierig, Ihre Werke in
Oesterreich zu verkaufen, ebenso wie in Bayern; vielleicht könnte durch
LEVENSBLOESEM der Bann gebroche/n/ werden und <-a>>es käme
dann auch den übrigen Büchern zugute, sobald wieder ein Handel mit
Oesterreich möglich ist.8
Streuvels drong er vervolgens bij Wiener Volksbuchverlag op aan dat Engelhorn
Verlag het werk in Duitsland mocht exploiteren en de onderhandelingen tussen beide
uitgeverijen voor de ‘Lizenz’-overname in Duitsland kwamen geleidelijk op gang.
Op 9 september 1947 werden definitieve afspraken gemaakt wat uitmondde in de
ondertekening van een onderlinge overeenkomst.

7
8

Brief in AMVC-Letterenhuis, S 935/B2/Kövari, Heinz.
Vertaling: ‘Dat u de Heer Kövari uw boek LEVENSBLOESEM hebt aangeboden,
vind ik echt een heel goed idee. Weliswaar weet ik niet, of mijnheer Müller [dir.
Engelhorn Verlag] niet zelf waarde hecht aan dit werk, maar anderzijds was het tot
dusver altijd moeilijk uw werken in Oostenrijk te verkopen, net zoals in Bayern;
misschien kan door LEVENSBLOESEM de ban gebroken worden en het zou dan ook
de andere boeken ten goede komen, van zodra weer handel met Oostenrijk kan gedreven
worden.’ Brief in AMVC-Letterenhuis, S 935/B2/Engelhorn Verlag.
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Over de Kövari-vertaling van Levensbloesem zelf, waarvan Kövari op 13 januari
1947 het eerste kwart van zijn typoscript naar Streuvels stuurde, was de auteur zeer
te spreken.9 In de vertaling, die gebaseerd was op de Lijsternestuitgave van
Levensbloesem (1943), staken wel nog wat onregelmatigheden, die Streuvels op een
afzonderlijk notitieblad en op het typoscript van Kövari afwisselend met rood en
grijs potlood aanduidde. Het is bekend dat Streuvels' vertalers voor de typisch
Streuveliaanse stijl, de gecompliceerde gelaagdheid van zijn literaire taal met zijn
stroeve syntax, kort-gekapte zinnetjes en de vele onvertaalbare nevenschikkingen
vaak hun toevlucht moesten zoeken tot een aantal transformaties. Zo ook Kövari,
die voor bepaalde zinswendingen, die volgens hem ‘in een bijzonder Vlaams
geschreven’ waren, gebruik moest maken van ‘typisch Duitse uitdrukkingen’ om
dezelfde sfeer en stemming te behouden die het Vlaamse verhaal uitdrukt.
Ter illustratie:
De volgende passage:
De woningen - hoevetjes, hutten, koeiplekjes, krotstulpen en aankladden
uit stroo en leem, met doorzakte daken en scheve wanden, liggen tegen
beide hellingen aangeplakt, of zitten in de diepte tusschen 't hout verscholen
[...]
werd door Kövari vertaald als:
Die Wohnstätten der Menschen, kleine Gehöfte, armselige Buden,
wackelige Luderhütten, klägliche, windschiefe Häuschen, zerfallende
Bauwerke aus Stroh und Lehm mit eingesunkenen Dächern und
überhängenden Wänden, kleben wie Schwalbennester an dem abschüssigen
Boden zu beiden Seiten oder halten sich schüchtern im dichten Gehölz
verborgen [...]
In zijn brief aan Streuvels van 17 februari 1947 verduidelijkt Kövari het door hem
gekozen Duitse alternatief:
Als er een klein huisje, dat op een helling staat, zo dicht aan de grond is
gebouwd, dat het met zijn omgeving bijna samengegroeid schijnt te zijn,
zeggen wij soms, het ‘klebt wie ein Schwalbennest’ op de grond.10

9
10

Dit typoscript wordt bewaard in het AMVC-Letterenhuis, H 23.
Brief in AMVC-Letterenhuis, S 935/B2/Kövari, Heinz.
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De volledige vertaling werd bij de uitgever na inzage goedgekeurd en aanvankelijk
aangenomen zonder enige opmerking, maar op het moment dat ze naar de drukkerij
moest, kreeg Streuvels vanwege de uitgeverij het ‘beleefd verzoek’ enkele wijzigingen
in de tekst aan te brengen. Ter verantwoording van de ‘Abänderungsvorschlage zu
dem Werk’ schreef Franz Latal van Wiener Volksbuchverlag op 19 september 1947
aan Streuvels:
Obwohl das österreichische Volk in seiner Mehrheit katholisch ist, liebt
es unsere Leserschaft meist nicht, in der belletristischen Literatur
religiös-konfessionelle Tendenzen allzusehr in den Vordergrund gestellt
zu sehen. Verschiedene Anzeichen scheinen uns darauf hinzudeuten, daß
es im heutigen Deutschland und in der deutschen Schweiz nicht anders
ist. Um Ihre<-r> Arbeit, deren hohe sittliche Qualitäten wir gerne
anerkennen und schätzen, bei einem Teil des deutschsprachigen Publikums
nicht vielleicht in einem falschen Licht erscheinen zu lassen und die
Verbreitung des Romans in weitesten Kreisen zu fördern, möchten wir
Ihnen einige kleine Abänderungen vorschlagen, meist nur wenige Worte
umfassend, die den Inhalt des Werkes völlig unangetastet lassen, es aber
von jedem falschen Verdacht irgendwelcher konfessioneller Tendenz
befreien würden. Wir legen eine kleine Liste unserer
Abänderungsvorschläge hier bei.11
De lijst wordt nog steeds bij de brief in het AMVC-Letterenhuis bewaard en we
kunnen erop zien dat o.a. volgende zinnen uit de vertaling moesten geschrapt worden:
- ‘und viele derabgelegenen kleinen Häuschen erinnern unwillkürlich an
den Stall zu Bethlehem’ (p. 61)
- ‘Wir müssen all unser Leid Gott überlassen, in christlicher Demut ihm
vertrauen: die Wege der göttlichen Vorsehung sind unergründlich.’ (p.
251)

11

Vertaling: ‘Hoewel de meerderheid van het Oostenrijkse volk katholiek is, houden
onze lezers er meestal niet van in de belletristische literatuur religieus-confessionele
tendensen al te zeer op de voorgrond gesteld te zien. Verschillende tekens lijken er op
te wijzen, dat het in het huidige Duitsland en in het Duitstalige Zwitserland niet anders
is. Om uw werk, waarvan we de hoge zedelijke kwaliteiten graag waarderen en
appreciëren, bij een deel van het Duitstalige publiek niet in een vals daglicht te stellen
en de verspreiding van de roman in de breedste kringen te bevorderen, zouden wij u
graag enkele kleine veranderingen voorstellen, meestal slechts enkele woorden, die
de inhoud van het werk volledig onaangetast laten, maar het van elke valse verdenking
van om het even welke confessionele tendens zou bevrijden. We steken hier een kleine
lijst met onze voorstellen tot verandering bij.’ Brief in AMVC-Letterenhuis, S
935/B2/Wiener Volksbuchverlag.
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Streuvels was met deze wending allerminst tevreden en bracht zijn uitgever Spemann
van de ‘voorstellen tot verandering’ op de hoogte. Spemann weet het voorval aan de
‘verrotting van de moraal door de oorlog’ en raadde zijn auteur op 22 oktober 1947
aan:
dem Verlag, damit ganz klare Verhältnisse geschaffen werden, einen
kurzen und sehr deutlichen Brief [zu] schreiben, in dem Sie ihm einen
Termin für die Annahme Ihrer Bedingung (‘Keine Ände/r/ung, keine
Kürzung’) stellen; andernfalls laufen Sie Gefahr, dass die Leute Ihr
Stillschweigen als Zustimmung deuten. Dann würde plötzlich das Buch
in verstümmelter Form herauskommen und das wäre doch das
Ärgerlichste.12
Zo gezegd, zo gedaan. Zowel de Weense uitgeverij als haar vertaler Kövari kregen
in december 1947 een brief van Streuvels, waarin hij uitlegde waarom hij de
‘volzinnen’ weigerde te schrappen. Het zou inconsequent geweest zijn, 1o omdat het
de psychologie van zijn roman zou vervalsen, 2o omdat het weglaten van de
aangehaalde volzinnen niets aan de vermelde bezwaren van de uitgever zou
veranderen. Volgens Streuvels zou dan zelfs 2/3 van het boek moeten weggelaten
of herschreven worden. Hij vervolgde:
mijn roman speelt immers in een katholiek milieu en met godsdienstig
opgevoede menschen! [...] Luister hier: Mijn boek bevat geen tendenz
noch godsdienstige strekking[.] Onder het schrijven van een boek denk ik
niet aan mijn /publiek of/ mogelijke lezers of aan hun religieuze of
anti-religieuze opvatting, en allerminst aan den verkoop v.m. boek. [...]
Als de uitgever aanmerkingen te maken had over den inhoud v.m. boek,
kon hij dat gedaan hebben bij het aanbod en indien hij het ongeschikt vond
voor zijn publiek, had hij kunnen weigeren het op te nemen. En dat is nu
nog niet te laat: ik sta er op dat de duitsche vertaling van Levensbloesem
integraal gedrukt worde naar den voorgelegden oorspronkelijken tekst
[d.i. de door Streuvels herwerkte Lijsternestuitgave] - anders ben ik dadelijk
bereid het contract terug te sturen en de zaak ongedaan te maken.13

12

13

Vertaling: ‘opdat duidelijke verhoudingen zouden geschapen worden, de uitgeverij
een korte en zeer duidelijke brief [te] schrijven, waarin u haar een termijn voor de
aanvaarding van uw voorwaarde (“geen verandering, geen inkorting”) stelt; anders
loopt u gevaar, dat die mensen uw stilzwijgen als een toestemming interpreteren. Dan
zou het boek plots in verminkte vorm verschijnen en dat zou toch het vervelendste
zijn.’ Brief in AMVC-Letterenhuis, S 935/B2/Engelhorn Verlag.
Brief in AMVC-Letterenhuis, S 935/B1.
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Wiener Volksbuchverlag besloot Des Lebens Blütezeit ongewijzigd te drukken, omdat
‘ieder mensch van zijn kinderen [houdt]- ook van zijn geestelijken, aan die hij met
opzet een bepaalde gedaante heeft gegeven’, zoals Kövari het zo treffend verwoordde
in zijn brief aan Streuvels van 15 november 1947.
Streuvels, die altijd heel nauwgezet was in al zijn zakelijke aangelegenheden en
dezelfde instelling verwachtte van de mensen met wie hij zaken deed, wenste van
alle onderhandelingen nauwgezet op de hoogte te worden gehouden. En zoals het
een goede uitgever paste en zoals Streuvels het graag had, liet Spemann op 13 maart
1948 weten dat Anna Valeton opnieuw op het toneel was verschenen. Zij had haar
advocaat een bitsige brief laten schrijven, waarin ze de wens uitdrukte haar eigen
vertaling van Levensbloesem te zien verschijnen. Dit was volgens Spemann een
verlangen dat men maar moeilijk naast zich neer kon leggen,
da sie durch den damaligen Vertrag ein Anrecht besitzt. Sie ist zwar durch
eine gewisse Summe von mir abgefunden worden, aber man kann vielleicht
ein <-geiww> gewisses moralisches Droit de traducteur beanspruchen.14
De uitgeverijen konden misschien de gulden middenweg nemen door in Duitsland
de vertaling van Valeton, in Oostenrijk die van Kövari te laten verschijnen? Streuvels
vond de hele situatie zo verward en besloot ‘alles te laten loopen en er [zich] niet
meer van aan te trekken’. Hij merkte op - en ik citeer hier uit zijn brief aan Spemann
van 30 maart 1948:
het brengt maar nuttelooze moeite mede, en het is mij onverschillig wat
er mede gebeur<-d>t. [...] Ik heb het ten ander aan Valeton geschreven:
zij is betaald geworden voor haar werk (ik niet!) en het moet haar
onverschillig laten of die vertaling al of niet verschijnt - gezien de
omstandigheden die zich met dat boek hebben voorgedaan.15
Van de Kövari-vertaling van Levensbloesem, getiteld Des Lebens Blütezeit, is in
1949 bij Wiener Volksbuchverlag een keurige uitgave verschenen,

14

15

Vertaling: ‘omdat zij door het toenmalige akkoord aanspraak maakt. Zij is weliswaar
door een bepaalde som schadeloos gesteld geworden, maar men kan misschien een
zeker moreel “Droit de traducteur” claimen’. Brief in AMVC-Letterenhuis, S
935/B2/Engelhorn Verlag.
Brief in AMVC-Letterenhuis, S 935/B1.
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gedrukt op een degelijke papierkwaliteit, en typografisch uitstekend verzorgd, met
een evenwichtige lay-out. Hoewel in vroegere bijdragen al meermaals werd
aangetoond hoe nauw Stijn Streuvels betrokken was bij de materiële en grafische
vormgeving van zijn werken, toch had de uitgever dit keer blijkbaar de vrije hand.
Geen enkele raadgeving of bijzondere wens werd vanuit Ingooigem naar Wenen of
aan het adres van Spemann gestuurd. Over het feit of er al dan niet illustraties in deze
uitgave moesten opgenomen worden, was er geen enkele discussie. Het boek bevat
geen verluchtingen en wordt enkel versierd met een eenvoudige, maar volgens Kövari
‘prachtige prent’ van de hand van Bruno Schwatzek: ‘Seevie, de Binder, met zijn
lange, haveloze jas, zijn oude hoed en schoenen, een beetje te korte broek, met zijn
schalmei en zijn ransel op de rug’. Eén jaar later zou Engelhorn Verlag met een
titeluitgave van de vertaling van Kövari, weliswaar voorzien van een nieuwe
bandtekening van Hela Seewald, de Duitse markt bevoorraden. Valeton eiste haar
eigen vertaling op en dat is vermoedelijk ook één van de redenen waarom dit
manuscript nergens nog te bespeuren is.
Door de ontstaans- en publicatiegeschiedenis van de Duitse vertaling van
Levensbloesem te reconstrueren aan de hand van de briefwisseling tussen Streuvels
en twee van zijn uitgevers heb ik willen illustreren hoe onmisbaar dit primaire
bronnenmateriaal is voor de weergave van de genese van om het even welk literair
werk. Correspondenties, contracten e.d. worden trouwens des te belangrijker wanneer
noch manuscripten, noch typoscripten of drukproeven bewaard gebleven zijn. Dit is
bijvoorbeeld het geval met de Duitse vertalingen van Minnehandel en De teleurgang
van den Waterhoek, twee vertalingen waaraan Marcel De Smedt telkens een uitgebreid
en diepgaand artikel wijdde.16 Aan de hand van de briefwisseling van Streuvels met
Spemann en zijn vertalers heeft De Smedt één en ander kunnen reconstrueren. Ik
schets hier nog even kort welke hindernissen voor deze vertalingen genomen moesten
worden.
Nadat van Minnehandel al in 1919 in Berlijn bij Georg Stilke Verlag een Duitse
vertaling van de hand van Heinrich Pottmeyer was verschenen,

16

M. De Smedt, ‘De Duitse vertaling van Streuvels' Minnehandel (1936).’ in: Spiegel der
Letteren, 43 (2001), 2, p. 101-120. En: M. De Smedt, ‘Die grosse Brücke. Aus der
Entstehungsgeschichte eines Romans des flämischen Autors Stijn Streuvels (1871-1969).’
in: Edition und Übersetzung. Zur wissenschaftlichen Dokumentation des interkulturellen
Texttransfers. Beiträge der Internationalen Fachtagung der Arbeitsgemeinschaft für
germanistische Edition, 8. bis 11. März 2000. Hrsg. von Bodo Plachta und Winfried Woesler.
Tübingen: Niemeyer, 2002, p. 243-251.
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zorgde Valeton in 1936 voor een nieuwe Duitse versie. Meteen staken hier problemen
de kop op: Valeton steunde zich voor haar vertaling blijkbaar op de eerste druk van
Minnehandel die in 1903 bij Veen was verschenen, terwijl Streuvels zijn
oorspronkelijke tekst grondig herwerkt had voor de tweede druk van 1921 en van
mening was dat die versie werd gebruikt voor de Duitse vertaling. Bovendien bevatte
de vertaling een aantal fouten die met de hulp van Streuvels moesten worden
weggewerkt voor de tweede oplage van 5.000 exemplaren (‘6.-10. Tausend’), die er
in juni 1936 kwam en die uiteindelijk acht bladzijden meer telde dan de eerste oplage
van februari 1936.
De strubbelingen naar aanleiding van de Duitse vertaling van Minnehandel hebben
op hun beurt gevolgen gehad voor de manier waarop o.a. met de vertaling van De
teleurgang van den Waterhoek werd omgesprongen. Nadat Streuvels op voorstel van
Adolf Spemann al behoorlijk (10 tot 15%) had geschrapt in de eerste druk van zijn
roman, suggereerde Spemann op 11 juli 1936 aan Streuvels Die grosse Brücke (d.i.
de Duitse vertaling van De teleurgang van den Waterhoek van de hand van Karl
Jacobs) nog met een twintigtal pagina's (‘680 Zeilen’) in te korten om op die manier
dezelfde omvang te verkrijgen als bij Liebesspiel in Flandern. Streuvels weigerde
en reageerde geprikkeld op 17 juli:
Vous m'avez demandé d'enlever 45 pages - ce que j'ai fait [...] on ne coupe
pas dans un roman comme le tailleur coupe dans le drap d'un costume [...]
et l'encadreur ne demandera jamais au peintre de réduire son tableau parce
qu'il ne rentre pas dans une série de cadres faits sur la même dimension.17
Wel suggereerde hij in diezelfde brief van 17 juli dat de vertaler dat dan desgevallend
maar moest doen, maar: ‘si l'on touche à des parties essentielles du livre, alors je
préfère autant de renoncer à la traduction d<e>>u roman’ (‘als men aan essentiële
delen van het boek raakt, verkies ik af te zien van de vertaling van de roman’). Maar
Spemann had zijn lesje wel geleerd: ‘der Dichter hat das letzte Wort! [...] Ausserdem
möchte ich nach den bei “Liebesspiel” gemachten Erfahrungen eine solche Sache
unter keinen Umständen dem Übersetzer überlassen’ (‘de schrijver heeft het laatste
woord! [...] Bovendien wil ik zoiets na de bij “Liebesspiel” opgedane ervaringen
onder

17

Vertaling: ‘U hebt me gevraagd 45 bladzijden weg te laten - wat ik heb gedaan [...]
men snijdt niet in een roman zoals een kleermaker in de stof van een pak snijdt [...]
en de omlijster zal nooit aan de schilder vragen zijn schilderij te verkleinen omdat die
niet in een serie van kaders past die op eenzelfde formaat gemaakt zijn.’ Brief in
AMVC-Letterenhuis, S 935/B1.
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geen beding aan de vertaler overlaten’), schreef hij op 18 juli 1936. Het bleef daarom
bij de reeds gemaakte schrappingen, die - het moet gezegd - talrijk zijn.
Ik heb geprobeerd met dit artikel een lans te breken voor de uitgave en een
wetenschappelijk verantwoorde bestudering van de correspondentie tussen een auteur
en zijn uitgevers resp. vertalers. Ongeveer 600 brieven zullen in de editie worden
opgenomen, maar dat is slechts een peulschil als je bedenkt dat de totale omvang
van Streuvels' bewaarde correspondentie wordt geschat op ongeveer 10.000 stuks.
Ik kan dus enkel hopen dat dit project geen eindpunt zal betekenen in de
wetenschappelijke ontsluiting van de briefwisseling van Streuvels of een ander auteur.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde. Jaargang 2005

287

Genetic, Electronic, and Critical: An Edition of Beckett's Last Works
Dirk Van Hulle, University of Antwerp
A crucial aspect of genetic editing is the distinction between compositional (or
genetic) variants and transmissional variants. Crossing out a word and replacing it
by another one is such a self-evident element of the writing process that we tend to
overlook the complexity of this act. With hindsight, each cancelled word seems to
be a road not taken. We tend to forget that there was a moment when the author did
take that road, but that this road turned out to be a dead end. In many cases the author
had to make a U-turn, retrace his steps, and find an alternative route. In this respect
Samuel Beckett's writing practice is remarkable in that he - paradoxically - seems to
have needed, and even actively looked for, dead ends in the composition process in
order to go on, not only on the level of the word, but also on the level of larger textual
units. Consequently, it will be important to try and find an adequate way in a genetic
edition to offer users the possibility to examine these dead ends. The solutions
suggested in this essay are based on the prototype of an electronic genetic edition of
Beckett's penultimate work, Stirrings Still / Soubresauts.

1. Genetic and electronic
The advantage of encoding the transcriptions of the manuscrips (e.g. in XML) is the
resulting flexibility of the textual material. In the case of Stirrings Still, the dozens
of manuscripts can be presented in at least six different ways:
1. The documents - most of which are kept at the Beckett Archive of the University
of Reading - can be studied in the order of their catalogue numbers.
2. For a chronological approach it was necessary to rearrange this numbering. This
is important because one of the greatest dangers of manuscript research is the
neglect of passages that did not make it into the final version.
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3. The rearrangement per language is necessary since Beckett often switched
between French and English during the writing process; switching to another
language was one of his means to find a way out of a dead end.
4. Since Beckett sometimes switched languages, a distinction has to be made
between a version that was written directly in French and a French version that
was translated from an originally English version, for Beckett already made
translations during the writing process.
5. According to Almuth Grésillon a genetic edition in the true sense of the word
presents the complete texts of all the documents in chronological order and ‘in
their entirety’ or - to use le mot juste - ‘exhaustivement’.1 But evidently a
considerable problem with editing prose fiction is not to overburden the users
with a mass of texts.

The challenge is to find an adequate way to compare a particular passage in one
version with the corresponding passage in another version. The question then is:
what is a passage? What is the size of the unit an average reader wishes to compare?
Is that a whole chapter, or just one sentence? Or a paragraph, as in the electronic
Streuvels edition by Marcel De Smedt and Edward Vanhoutte? The problem is the
‘average reader’ does not exist. Because composition histories tend to be quite
complicated every user has to find her own method to deal with the material. Every
reader focuses on different things. So it may be useful to allow for different sizes of
textual units to compare, for instance small, medium, large and extra large, i.e. the
levels of the sentence, the paragraph, the section and the whole text. This is possible
by means of a numbering system in the XML encoding. If one presents the texts in
chronological order - as Grésillon suggests - this only allows for comparison of
successive versions. The electronic format allows the user to separate two (not
necessarily successive) versions of her choice from the chronological list and view
them in parallel presentation.2
But the deeper the user enters into the manuscript labyrinth the greater the danger
of getting lost. Therefore, it is possible to consult the scheme of the genesis or ‘genetic
stemma’ at all times. In the case of Stirrings Still such a survey clearly shows for
instance that the first phase of the genesis was a period of hesitation: Beckett did not
know whether he was going to write his

1
2

Almuth Grésillon, Eléments de critique génétique: lire les manuscrits modernes. Paris:
Presses Universitaires de France, 1994, p. 188.
To this end Vincent Neyt has engineered a pipelined system of XML-related technologies
(XSLT, XQUERY) and Java-related languages.
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text in French or in English. After a few tentative paragraphs, he wrote four French
versions of a section that eventually did not make it into the published text, and later
on he elaborated another section that was eventually aborted after four versions. It
is important not only to visualize these dead ends schematically, but also to make
the texts of these abortive sections available.
6. To this end a sixth approach enables the user to study these dead ends or abortive
sections. After identifying the abortive sections in the avant-texte, the last version
in each dead end can serve as the starting point for a more detailed analysis of
the abortive section in question. Within this text a user can choose a paragraph
or a sentence s/he is interested in and analyse its chronological development,
or compare two versions in parallel presentation.

2. Genetic and critical
This is already a genetic edition, which presents all the texts of all the versions in a
way that is more than mere ‘versioning’ since the users can adapt the size of the unit
they wish to compare and examine. But it is possible to go further and turn it into a
critical genetic edition, which implies that the editor indicates the variants explicitly.
For the transmissional variants, we can simply use the existing systems to make an
apparatus, such as the parallel segmentation method suggested by the Text Encoding
Initiative (TEI). But for the compositional or genetic variants the situation is more
complex. Pierre-Marc de Biasi argues that in the case of modern manuscripts it is
difficult to speak of ‘variants’; instead he uses alternative expressions such as
‘rewritings’ or ‘genetic operations,’ arguing that it is impossible to speak of ‘variants’
if there is no ‘invariant’.3 However valuable this argument is, the notion of ‘variants’
can still be employed to conceptualize a genetic edition. From a pragmatic perspective,
terminological discussions are not always particularly constructive, since they tend
to be ideological and political. It is understandable that genetic criticism - especially
when it still had to define itself a few decades ago - made a special effort to distinguish
itself from textual criticism. Now that it has become a mature discipline in its own
right, it seems a good idea to further the dialogue with textual criticism, especially
since textual ciriticism is

3

Pierre-Marc de Biasi, La génétique des texts. Paris: Nathan, 2000, p. 20.
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increasingly interested in the interpretive consequences of textual research. Unless
genetic critics wish to work in splendid isolation it is important that they make the
textual basis of their findings available to people. That implies editing. So, for
pragmatic reasons it seems useful to employ the notion of ‘variants’ as an umbrella
term - with a distinction between genetic and transmissional variants (and translation
variants in the case of bilingual writings). Even if one does not wish to employ the
term ‘variants’ to designate ‘rewritings,’ one can only visualize them by contrasting
them with another version and highlighting those instances that ‘vary’. Because in
genetic criticism there is not an absolute invariant, not a fixed point against which
the ‘rewritings’ can be measured, my suggestion is to use a system of relative
calibration.4 If there is no invariant to compare the variants with, it is always possible
to compare a variant with another variant, on condition that the editor clearly indicates
which variant he uses as a ‘temporary invariant’.
Every literary genesis is characterized by a dialectic of copied and new elements,
identity and variance, replication and modification. To visualize this dialectic it seems
important to indicate not just the isolated ‘variants’ (as in a traditional apparatus
variorum) but to indicate these modifications in their context, i.e. leaving the structure
of the whole sentence intact. Once the user can view all the successive versions of
a sentence in vertical juxtaposition, the logic of the work in progress implies a natural
interest in the comparison of a version with its predecessor. After all, the modifications
that come to light in this retrospective collation, reflect the reasons why the author
thought it necessary to make a new version in the first place. Except in the case of
the first extant version, the previous version can always serve as ‘temporary invariant’
against which the genetic variants can be measured, even if the writing was eventually
aborted and never published.
If the work did reach the stage of publication, readers may also be interested in
another kind of genetic variants: the difference between a version and the base text.
This teleological perspective requires a prospective collation.
To visualize the oscillation between the pro- and retrospective views I have marked
the rewritings in the XML encoding in two directions by giving them a ‘type’ attribute:
‘retro’ for differences vis à vis the previous version and

4

This suggestion is elaborated in Dirk Van Hulle, ‘Compositional Variants in Modern
Manuscripts,’ in: Andrea Bozzi, Laura Cignoni, Jean-Louis Lebrave (eds.), Digital Technology
and Philological Disciplines. Linguistica Computazionale XX-XXI. Pisa & Rome: Istituti
Editoriali e Poligrafici Internazionali, 2004, p. 513-527.
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‘pro’ for differences vis à vis the edited reading text. The code can be visualized in
different ways; for instance the retrospective variants in italics, the prospective
variants in bold. For bilingual works, the same system can be applied (e.g. using a
type attribute ‘trans’) to indicate variants in the autotranslation.

3. Beckett's Textual ‘Nohow’
This system of relative calibration, comparing variants with variants within the
avant-texte of the same work, suggests the possibility of its counterpart: comparing
invariants within two (or more) different works. In his works Beckett often refers to
his previous works by means of identical phrasings. In some cases this retrospective
intratextuality seems to have been a way for Beckett to move on, harking back to a
previous formulation in order to find the right words for a new work - a textual form
of ‘reculer pour mieux sauter’. Thus, for instance, the first words of the first
manuscript refer to a passage in L'Innommable (where the unnamable in his turn
refers to his predecessor Malone, the title hero of Malone meurt): ‘Malone, lui, paraît
et disparaît avec une exactitude de mécanique, toujours à la même distance de moi’5
- in Beckett's own translation: ‘always at the same remove.’6
‘Tout toujours à la même distance’ - these are the first words of the first manuscript
of Stirrings Still (preserved at the Beckett archive of Reading University, MS 2933/1),
written more than thirty years after L'Innommable. From the first moment onward,
Beckett took advantage of deadlocks, which have determined the dynamics of the
composition history to a significant extent.
Immediately after the first paragraph on the first document of the avant-texte, Beckett
started translating it into English: ‘All always at the same remove’ and he continued
writing in English for a short while. When he was at a deadlock, he changed to French
again. He wrote four versions in French, and arrived at a deadlock again. The last
sentence of the last version of this abortive section is ‘le temps n'était plus à tuer’
[‘time couldn't be killed anymore’]. Beckett then cancelled this sentence. He could
not go on. Since he was not able to kill time in French, he harked back to continue
in English again.

5
6

Samuel Beckett, L'Innommable. Paris: Les éditions de Minuit, 1953, p. 12.
Samuel Beckett, The Beckett Trilogy: Molloy, Malone Dies, The Unnamable. London:
Picador, 1979, p. 269.
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Beckett not only reached several of these deadlock situations in the writing process,
they even become thematic in the text. For instance in the version that ends with the
words: ‘... against a wall. So far.’ (MS 2935/3/2) The protagonist arrives at a wall
and he cannot go on: ‘so far’ and not further. But ‘so far’ is quite ambiguous and
simulaneously emphasizes the provisional character of the situation, as in the
expression ‘so far so good.’ This ambiguous situation reflects Beckett's ambiguous
attitude toward Modernity in general, criticizing in particular the autokinetic
movement for the sake of greater movement that characterizes Modernity. As opposed
to the ‘grand narrative’ of Progress, Beckett seems to be failing deliberately. His
motto was: ‘Fail better.’7
Flaubert tried to find ‘le mot juste’; Beckett looked for ‘the missing word,’ which is
the subject of the last section of Stirrings Still. He knew that he would never find it,
and yet he continued his quest. After the publication of Stirrings Still, in order to
continue, he harked back again to two missing words, two words in the early versions
of Stirrings Still that had not made it into the published text. The two words are:
‘comment dire’ (MS 2933/1). With these two words Beckett summarized his whole
career, which can be described with Beckett's own words as an attempt to eff the
ineffable,8 searching the limits of what can be said. This search becomes the theme
of Beckett's last text.
In Beckett's first novel, Dream of Fair to Middling Women, the protagonist ‘shrank
always from the mot juste.’9 This first novel was written in the early 1930s. More
than half a century later, in 1988, Beckett called his last text Comment dire - or in
his own English translation: What Is the Word. At first sight the text seems to be a
poem, opening as follows:
folie folie que de que de comment dire folie que de ce depuis folie depuis ce [...]10

7
8

9
10

Samuel Beckett, Worstward Ho. In: Nohow On. London: John Calder, 1992, p. 101.
Samuel Beckett, Watt. London: John Calder, 1981, p. 61; see also letter to Avigdor and Anne
Arikha, 27 april 1984, quoted in James Knowlson, Damned to Fame: The Life of Samuel
Beckett. London: Bloomsbury, 1996, p. 697.
Samuel Beckett, Dream of Fair to Middling Women. New York: Arcade Publishing, 1992,
p. 186.
Samuel Beckett, Poems 1930-1989. London: John Calder, 2002, p. 112-114.
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But the text can also be read as a failed attempt to write one single sentence, a
succession of variants, constantly interrupted by the words ‘what is the word’
whenever the author arrives at a dead end in the composition process. In its most
completed form the sentence reads as follows: ‘folie vu tout ce ceci-ci que de vouloir
croire entrevoir loin là là-bas à peine’ - in Beckett's own translation: ‘folly seeing all
this this here for to need to seem to glimpse afaint afar away over there’ - and then
the attempt at finishing the sentence is aborted. The poem ends with the words
‘comment dire.’ These words recur seven times thoughout the poem, not counting
the title and the final repetition of the penultimate ‘comment dire’. If each moment
when the phrase ‘comment dire’ recurs can be regarded as a temporary deadlock,
the text (whose genesis is its subject) can be divided into seven sections. In the first
section, the author is certain of only one word, ‘folie’, but he does not find the right
word to express what it is that he designates as a ‘folly’.
1
folie folie que de comment dire -

In the second section the words ‘que de’ are successively replaced by the alternative
variants ‘depuis,’ ‘donné,’ and finally ‘vu.’
2
folie que de ce [...]
folie vu ce comment dire -

The variant ‘vu’ remains relatively stable, but then the problem is: how to describe
what he is seeing. In the third section this ‘ce’ is elaborated (in three steps: ‘ce ceci,’
‘ce ceci-ci,’ ‘tout ce ceci-ci’) without becoming more specific.
3
folie vu ce ceci [...]
folie vu tout ce ceci-ci que de comment dire -

While ‘seeing all this this here’ remains rather vague, it is left aside and the attention
is focused again on what it is that the author denotes as a folly. The
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first variant ‘voir’ (‘to see’) is replaced and extended to ‘vouloir croire entrevoir’:
4
folie que de voir [...]
folie que de vouloir croire entrevoir quoi comment dire -

Since this ‘need to seem to glimpse’ [Beckett's own translation] is transitive, the
author tries to find a direct object. Because he does not immediately find this direct
object, he starts with the possibly easier question where:
5 et où folie que de vouloir croire entrevoir quoi où comment dire -

In the next section, the demonstrative suggestion ‘là’ (‘there’) is further elaborated,
without however becoming any clearer (‘afaint afar away over there’). The elaboration
has only postponed the search for the direct object:
6
folie que de vouloir croire entrevoir là [...]
folie que de vouloir croire entrevoir loin là là-bas à peine quoi comment dire -

In the last section the other vague description (‘seeing all this this here’) is
reintroduced, further delaying the formulation of the direct object:
7
folie vu tout ce ceci-ci que de voir quoi [...]
folie que de vouloir croire entrevoir loin là là-bas à peine quoi folie que d'y vouloir croire entrevoir quoi comment dire comment dire

This last section is a sort of recapitulation of the writing process so far. But whereas
the penultimate line ‘comment dire -’ still has the potential meaning of ‘so far so
good,’ the final repetition of the phrase (the only line in the poem that is not followed
by a dash) only seems to express the more despe-
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rate meaning ‘so far and not further.’ The vague spatial orientation ‘afaint afar away
over there’ contrasts sharply with the here and now of the premature ending, marked
by the explicit mention of the date (‘29.10.88’) at the end of the text.
In this last text by Samuel Beckett, the product presents itself as production, showing
how crucial the notion of variants can be in the interpretation of literary texts. For
too many decades the notion of variants has been seen as an exclusivity of textual
criticism and scholarly editing, associated with boring nitpicking about commas and
full stops. No matter how one wishes to call them, the rewritings, compositional
modifications or genetic variants are an integral part of the writing. Hence this plea
for more cooperation between genetic criticism, humanities computing and textual
scholarship, in order to find adequate solutions for the genetic, electronic, and critical
representation of textual modifications in modern manuscripts.
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The Text as Product and Process.
History, Genesis, Experiments
Domenico Fiormonte (Università Roma Tre, Dipartimento di
Italianistica, Italy) Cinzia Pusceddu (University of Edinburgh, Division
of European Languages and Cultures, UK)
Il serait très curieux de fixer photographiquement, non pas les étapes d'un
tableau, mais ses métamorphoses. On s'apercevrait peut-être par quel
chemin un cerveau s'achemine vers la concrétisation de son rêve.
Pablo Picasso1

1. A new paradigm of the text
1.1. Crisis and renewal of textual criticism in Italy2
The early 1900s were years of crisis for positivist philology, the science of restitution
of the lost original. In France, Bédier launched the first attack on Lachmann's method,
followed by Quentin shortly afterwards. Bédier's criticism of the subjectivity inherent
in Lachmannian procedure, undermined once and for all the primacy of the German
school, not only as regards restitution of the text, but also, and most importantly, on
a hermeneutic level. The choice to publish the bon manuscrit implied a reduction in
the critical control exercised by the editor, shifting the focus onto the author and onto
the manuscript as a historical document.3

1
2

3

Interview with Cristiane Zervos in: C. Zervos, Picasso 1930-1935. Paris: Editions
‘Cahiers d'art’, 1936.
For a short but incisive overview of the theoretical trends of Italian textual criticism see C.
Fahy, ‘Old and New in Italian Textual Criticism.’ in: R. Modiano, L.F. Searle, & P.
Shillingsburg (eds.), Voice Text Hypertext. Emerging Practices in Textual Studies.
Seattle-London: University of Washington Press, 2004, p. 401-411.
Cf. R. Antonelli, ‘Interpretazione e critica del testo’, in: Letteratura Italiana, IV.
L'interpretazione. Torino: Einaudi, 1985, p. 141-243.
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The crisis of confidence in Lachmann's method had its repercussions in Italy too.
The so-called historical school, headed by Rajna, which had seen the strict application
of this method and had produced a large number of critical editions, began to decline.
The beginnings of a renewal can be seen in the 1930s, and this renewal continued to
develop through the Second World War. Antonelli describes the philology of these
years as ‘material’, thus indicating a new interest in the manuscript as an ‘established’
artefact, in both its historical and physical aspects.4 The seeds of this new direction
were planted by Pasquali5 and Barbi.6 Although they both reconfirmed the value of
Lachmann's method, they also sensed its limits. Barbi recognised the need to consider
documents in their historical uniqueness. Pasquali, a classical philologist, was more
critical, however, and suggested the study of links between codices, without isolating
them from the historical-cultural context.
In this climate of material interest in the manuscript we should not be surprised at
the renewed interest also in authors' drafts, writing sketches and variant texts. In fact
Pasquali dedicated an entire chapter to this phenomenon in 1934, in the same book
in which he suggested a ‘global’ approach to codices. In it, the philologist documented
a significant number of cases of authorial variation in classical texts, and produced
an analysis of the same phenomenon in Italian medieval literature, namely in Petrarch
and Boccaccio's autographs.
While Pasquali was one of the first critics to stress the problem of variants, Santorre
Debenedetti was the first to incorporate them in an actual critical edition. His Orlando
Furioso Frammenti of 1937 shows in its critical apparatus the additions made by
Ariosto in the last version of the poem, as recorded in two manuscripts.7 But it was
in the same year that a brilliant twenty-five year old student of Debenedetti brought
about a radical reassessment of authorial variation, and introduced a new line of
research and methodology in Italian textual criticism.
Obviously we are referring to Gianfranco Contini. It was he who took the decisive
step. Instead of considering corrections as empirical data, he was the first to ask
himself what meaning manuscripts corrected by an author might

4
5
6
7

R. Antonelli, idem, p. 207.
G. Pasquali, Storia della tradizione e della critica del testo. Firenze: Le Monnier, 1934.
M. Barbi, La nuova filologia e l'edizione dei nostri scrittori da Dante al Manzoni. Firenze:
Sansoni, 1938.
S. Debenedetti (ed.), I frammenti autografi dell'Orlando Furioso. Torino: Chiantore, 1937.
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have for the critic, and thus how do we interpret them, and attribute to them a
fundamental function in the process of textual analysis.8 He was the originator of
variantistica, ‘the criticism of variants’, which Benedetto Croce, the most influential
literary theorist of that time, once disdainfully defined critica degli scartafacci
(‘scribble criticism’).
His commentary on Debenedetti's Frammenti in 1937 contained the kernel of his
ideas. Contini pointed out that this edition constitutes ‘clearly and immediately, in
its exact chronology, all the elaborative and corrective work of Ariosto’.9 Thus, he
singles out a temporal sequence in the creative act, measured by the succession of
changes made to the text. A little later, in a famous and much-quoted passage, he
brings his intuition to fulfilment, maintaining that the literary work is to be considered
dynamic, an ‘endless approximation to a [fixed] value’. If the work enters the flow
of time - a diachronic dimension - the task of the critic must be that of restoring the
temporal dimension embraced by the text. This is Contini's methodological, but also
theoretical revolution. The text as an object of critical analysis ceases to be static, to
be a datum, ‘like an object or a result’, and takes on attributes of mobility and fluidity.
The second pillar of the criticism of variants rests on the concept of the textsystem,
which was defined some years later, in 1941. Contini maintains that no variant can
be considered singly, separate from the others and isolated during analysis. All the
variations and revisions, taken together, constitute the text, which therefore comes
to emerge as a system of elements interacting with each other. Each variant is therefore
a shifting of form and sense which reverberates through all the text, a partial and
dynamic representation of its making over time. This implies that each revision and
authorial modification changes aspect and meaning of the text overall and not just
locally. In doing so, Contini incorporates, and at the same time goes beyond Bédier
and Pasquali's contributions. Each single authorial draft is the text, an historically
established and original document, not a reject or a second-rate version, compared
to the ‘perfection’ of the last version produced or desired by the author. Thus the
final result of critical analysis of the variants texts, the

8

9

G. Contini, Varianti e altra linguistica. Una raccolta di saggi (1938-1968). Torino: Einaudi,
1970. The first essay in this collection (‘Saggio d'un commento alle correzioni del Petrarca
Volgare’, p. 8-31) is considered a sort of theoretical manifesto (cf. M. Corti, Principi della
comunicazione letteraria. Milano: Bompiani, 1976-1997, p. 115 and R. Antonelli, o c., p.
222).
G. Contini, idem, p. 232.
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critical edition, becomes an object in time and its apparatus a diachronic record of
the entire evolution of the text.
Contini's elaboration on the new ontological status of the text was influenced by the
cultural movements and ferment of his times. The text as a dynamic and fluid entity,
and the creative act itself as a process, formed the manifesto of a new generation of
modern poets like Mallarmé and Valéry, who were active in those years, while the
concept of system lies at the core of the philosophical reflection of the school of
Tartu. In the former case we can legitimately speak of influence over Contini's ideas,
since Contini himself recognizes it explicitly.10 In the latter it seems to us more
appropriate to speak of suggestions and echoes.11
The variantistica school of criticism was to have for a long time a productive and
fundamental influence on the Italian - and not only the Italian - literary scene. The
new generation of structuralist critics of the 1970s discovered in this methodological
framework a fertile ground on which to base their linguistic and structuralist theories.
As stated by Contini himself, the theoretical field they shared was the concept of
text-system. The links between variant criticism and structuralism were identified
by Benvenuto Terracini and D'Arco Silvio Avalle in the 1970s, and have been recently
commented on by Antonelli and Caprettini. But it was the personal contributions of
those involved in the journal Strumenti Critici, which began in the 1970s, in particular
Cesare Segre and Avalle, along with Maria Corti, who developed and enriched
Contini's revolutionary ideas. While Contini's merit lies in his focus on the
Author-Text segment of the hermeneutic circle, Segre with his conception of
diasystem identified textual movement on the opposite side to that of Contini, i.e. in
the Text-Reader/Critic segment. Whereas variantistica

10

11

‘The poetic school deriving from Mallarmé, which found its theoretician in Valéry, considered
poetry in the making, and interpreted it as a continuously changing, unfinishable work, of
which the historical poem represents one possible version, selected at random, and not
necessarily the last. It represents the viewpoint of the producer, not the user. Except that, if
the critic sees the work of art as an “object”, this constitutes only the objectivity of its working,
the “datum” is the hypothesis of the moral work of its abnegation. And a consideration of
the poetic act will lead her or him to shift dynamically its formulae, to find directions rather
than fixed contours, of poetic energy. The corrections of the authors describe a directive, not
a boundary.’ (G. Contini, o.c., p. 5; our translation).
Cf. C. Perrus, ‘Gianfranco Contini et l'approche de l'oeuvre in fieri.’ in: D. Budor, & C.
Perrus (eds.), Arzanà. Le Texte: genèse, variantes, édition. Paris: Presses de Sorbonne
Nouvelle, 2000, p. 13-29; and G.P. Caprettini, ‘Le strutture e i segni. Dal formalismo alla
semiotica letteraria.’ in Letteratura Italiana, IV. L'interpretazione. Torino: Einaudi, 1985,
p. 495-548.
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identifies dynamism in the writing process, Segre's theory of the diasystem focuses
on the act of reading/criticism and on the text's reception.12

1.2. The writing process: the critique génétique in France
Three decades after Contini's criticism, in the 1970s, a new literary methodology
was developed in Francd that aimed at the study of the process of writing: namely
critique génétique. There seem to have been two crucial events which allow us to
fix a date:
1. The creation inside the CNRS in 1969, of a French-German research group for
an edition of Heine's manuscripts, obtained by the Bibliothèque Nationale. This
group was to constitute the initial core of today's ITEM, Institut des Textes et
Manuscrits Modernes, which became the official body and nucleus of French
genetic criticism.
2. The publication of Bellemin-Noël's volume Le texte et l'avant-texte (Paris:
Larousse, 1971), which introduced the term and concept of avant-texte, the set
of all original textual material which precedes the final version.

According to a large body of literature13 the objective of genetic criticism is to
reconstruct the genesis of a literary work. The origin of the creative act begins with
formless drafts, writing sketches, marginalia, reading notes, outlines, proofs, work
projects, etc. and can be traced in the erasures, rewritings and additions present in
the graphic space of the different documents, until the last (published) version is
achieved by the author. Thus, the avant-texte or genetic dossier constitutes the material
aspect of the author's work as a process, and of its ‘becoming over time. Textual
genesis has mostly focused on contemporary authors, since it is usually only they
who have left behind sufficient documentary evidence; indeed this limitation to such
a narrow temporal band has given rise to many stimulating questions.
The cornerstones of genetic methodology - the conception of the literary work as
evolving over time, the objective of reconstructing the writing process, the return to
the history of the manuscript - are clearly the same as those of variant criticism, as
is now recognized by genetic critics. Falconer describes a single, uninterrupted genetic
movement that unfolds between the

12
13

Cf. C. Segre, Semiotica filologica. Testo e modelli culturali. Torino: Einaudi, 1979.
Cf. A. Grésillon, Élements de critique génétique. Lire les manuscrits modernes. Paris: PUF,
1994; L. Hay (ed.), La naissance du texte. Paris: José Corti, 1989; P.-M. de Biasi, La
Génétique des textes. Paris: Nathan, 2000; and the official journal of ITEM, Genesis.
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1920s and 1970s,14 and the 1995 issue of the Romanic Review, dedicated to textual
genesis, refers to Contini as the forerunner of genetic philology. Of course there are
differences. For example, the different connections which variantistica and genetic
criticism have with structuralism and traditional philology, continuity in the former
case and rupture in the latter.15 However, these critical instruments, although they
both identified the third dimension of the text, and so got nearer to the author by
studying the writing process, also resemble each other in their limitations: both still
represent the movement of the text in a bi-dimensional medium, i.e. the paper edition.16

2. Philology or post-philology?
2.1. Challenges and limits of document digitization
As we have seen, one of the elements that French genetic criticism and Italian
variantistica have in common is the recognition of the multidimensionality of the
written document, or its contextual (psychological, social, etc.) and physical aspects:
handwriting, outils, paper type and texture, deletions, images, and drawings. This
multidimensionality is also recognized by the Anglo-American school of textual
bibliography which is today oriented towards the concept of mobile text.17

14

15

16

17

G. Falconer, ‘Genetic Criticism.’ in: Comparative Literature 45/1 (1995): 1-21. On the
historical and theoretical relationships between critique génétique and critica delle varianti
see M.T. Giaveri, ‘La critique génétique en Italie: Contini, Croce et l'etude des paperasses.’
in: Genesis, 3 (1993): 9-29.
Cf. A. Compagnon, ‘Introduction.’ in: Romanic Review, 86/3 (1993): 393-401, and A.
Grésillon, ‘Philologie et critique génétique: ressemblances et différences’. in: I nuovi orizzonti
della filologia. Ecdotica, critica testuale, editoria scientifica e mezzi informatici elettronici.
Atti del convegno Internazionale dell'Accademia Nazionale dei Lincei in collaborazione con
l'Associazione Internazionale per gli Studi di Lingua e Letteratura Italiana, Roma, 27-29
maggio 1998. Roma: Accademia Nazionale dei Lincei, 1999, p. 53-58.
As Hans Gabler notes referring to the realm of manuscripts representations ‘[...] it may be
said that its auxiliary representations of manuscripts which the généticiens do produce, tend
towards text-edition-type manuscripts editions’ (H.W. Gabler, ‘Editing on the Border Lines
of Manuscript and Text.’ Paper given at the Thirteenth Biennial International Interdisciplinary
Conference of the Society for Textual Scholarship, March 16-19 2003, New York City, New
York University [unpublished]).
‘[...] because the conception of a stable work and a stable text is fundamentally flawed’ (P.
Shillingsburg, Resisting texts. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1997, p. 167). For
a succinct panoramic picture of the connections between genetic criticism, Anglo-American
textual bibliography and the other European philological schools see M. Morrás, ‘Informática
y crítica textual: realidades y deseos.’ in: J.M. Blecua, G. Clavería, C. Sánchez, & J. Torruella
(eds.), Filología e informática. Nuevas tecnologías en los estudios filológicos. Barcelona:
Editorial Milenio-Universidad Autónoma de Barcelona, 1999, p. 189-210.
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We might say that all these theoretical positions make up a new ‘post-textual
sensitivity’.18 Three consequences can be identified: the challenging of the author,
the challenging of the stable text (and the editorial practices deriving from this), and
the shifting of the focus from the product to the process of writing. It would be a
mistake to underestimate this shift, for which there are many causes, but what is
certain is that the computer has accelerated its development.19 The influence of
computing on the text is both practical and theoretical, and appears as a two-sided,
contradictory phenomenon. Perhaps it would be more correct to speak of two specular
‘textual views’ originated by, and incorporated in, computer science. On the one
hand, the computer has provided the conception of the text as informative structure
with powerful tools, such as the search engine and the database. On the other hand,
although it seemed to provide the most solid alliance to the textual world, the computer
revealed (for example with the problem of digital encoding20) the conditioning and
the fragile historicity of its theoretical model and practical implementations. This
crisis is the consequence of the dialogic and processual dimensions and products
inherent in online communication, which offer no support to textual stability and its
relative forms of structured data. Rather, at this level, digital environments favour
the birth of hybrid expressive forms, such as Chat, MUD, SMS, and other electronic
script acts.21 Thus the crisis of philology and textual criticism as instruments of the
reconstruction of the ‘truth’ of the text (a crisis traceable from Joseph Bédier up to
Jerome

18

19
20

21

M. Ricciardi, ‘Le comunità virtuali e la fine della società testuale.’ in: P. Ceri & P. Borgna
(eds.), La tecnologia per il XXI secolo. Prospettive e rischi di esclusione. Torino: Einaudi,
1998, p. 130-155 (130-132).
B. Cerquiglini, Éloge de la variante. Histoire critique de la philologie. Paris: Seuil, 1989,
p. 48.
A lively debate on the theoretical problems of text encoding has been going on in the last
few years; see for example: D. Buzzetti, ‘Diacritical Ambiguity and Markup.’ in: D. Buzzetti,
G. Pancaldi, & H. Short (eds.), Digital Tools and the History of Ideas. London-Oxford:
Office for Humanities Communication, 2004; F. Ciotti, ‘Text Encoding as a theoretical
language for text analysis.’ in: D. Fiormonte & J. Usher (eds.), New Media and the Humanities.
Proceedings of the first ‘Computers, literature and philology’ seminar, Edinburgh, 7-9
September 1998. Oxford: Oxford Humanities Computing Unit, 2001, p. 39-47; and A. Renear,
‘Out of Praxis: Three (Meta)Theories of Textuality.’ in: K. Sutherland (ed.), Electronic text.
Investigations in method and theory. Oxford: Clarendon Press, 1997, p. 107-126.
I have borrowed this expression from Peter Shillingsburg's forthcoming provocative book:
Gutenberg to Google: Electronic Representations of Print Literature. A still valid introduction
to cybertexts is M.-L. Ryan (ed.), Cyberspace Textuality. Computer Technology and Literary
Theory. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 1999. For a recent overview
and anthology of the emerging field of New Media see N. Wardrip-Fruin & N. Montfort
(eds.), The New Media Reader. Cambridge (Mass): MIT Press, 2003.
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McGann22), intersects the current scenario of the new forms of digital communication.
In this new context it is difficult - and perhaps useless - to trace the existence or
predominance of a definite and individual authorial will.
At this moment the interpretative model of the textual world proposed by the
advocates of markup languages based on SGML/XML architecture and the connected
paradigm of textual retrieval (text=information) seems to be the most successful.
Because of the way in which computer science has developed in the last forty years,
the tools and technical solutions it has provided to humanists up to now have been
modelled on (and sometimes flawed by) a pre-digital conception of the text. This
has been considered as a particular kind of ‘data’ (and today, with a slight
improvement, a ‘network of data’), whilst we know that text is also a particular kind
of experience. Consequently, in SGML/XML architecture there has not been up to
now enough space for other elements and dimensions of communication. Three
dimensions stand out: the role of visual knowledge,23 the relationship between time
and text (i.e. how to represent the non-sequential movements of the text through
time), and the dialogical-contextual elements. According to Burnard the scope of
markup is that of representing three basic classes of features: 1) compositional
features, i.e. linked to the external aspect of the text; 2) contextual features; 3)
interpretative features.24 However, he states that a unified approach does not exist,
for there exist as many encodings as there are texts, corresponding to the many
questions we intend to ask of them. Thus, not only is it impossible (or ‘too
complicated’) to ask different questions at the

22
23

24

J.J. McGann, Radiant Textuality. Literature after the World Wide Web. New York: Palgrave,
2001.
The tendency to disregard the various ‘forms’ that a written document may take in different
moments of its historical life, and how these forms can socially and cognitively affect our
reception of the text (‘forms affect meaning’, cf. D.F. McKenzie, Bibliography and the
sociology of texts. London: British Library, 1986), is reflected in the emphasis which markup
languages place on text transmission/preservation, rather than on its use and reception.
Nonetheless, within the Humanities Computing community it is becoming clear that
‘computationally speaking, the divide between image and text remains all but irreconciliable.
[...] This computational divide in turn reflects and recapitulates certain elemental differences
in the epistemology of images and texts.’ M.G. Kirschenbaum, ‘Editor's Introduction:
Image-Based Humanities Computing.’ in: Computers and the Humanities, 36/1 (2002): 3-6
(4). Cf. also A. Goodrum, B.C. O'Connor & J.M. Turner, ‘Introduction to the Special Topic
Issue of Computers and the Humanities: “Digital Images”.’ in: Computers and the Humanities,
33/4 (1999): 291-292.
L. Burnard, ‘On the hermeneutic implications of text encoding.’ in: D. Fiormonte & J. Usher
(eds.), New Media and the Humanities. Oxford: Oxford Humanities Computing Unit, 2001,
p. 29-36.
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same ‘time’, but the analogical tool (the eye or the photograph) is still indispensable
for reading certain multidimensional aspects of reality.
These aspects become more important in modern and contemporary textual criticism,
where the attention shifts from the product to the process. It is probably for this
reason that the French genetic school has been exploring more in recent years the
possibility of visualisation rather than retrieval of the text. And this explains why
the ‘antirealist’ arguments, i.e. those which take to the extreme the
encoding/interpretation paradigm, are supported by those who study contemporary
authors.25 As a result, a tool which tends to reconstruct and map hierarchical relations
is less appropriate for the scope of a genetic edition, or to express ourselves in the
terms of writing science,26 that is to say of a representation of a compositional process.
If we analyse the work as process and not as text and, above all, if we frame it in a
context of interaction with the user/consumer (as it is with certain types of online
writing), we can say about writing that which is said about other media: ‘that which
happens in practice cannot be deduced simply from that which happens in texts and
in structures’.27
Writing is not simply transcription of the spoken word, it also offers us a conceptual
model of the verbal dimension: ‘writing is in principle metalinguistics’.28 Thus,
similarly to writing, digital encoding provides us with a ‘conceptual’ model of the
original text obtained by means of ‘metalanguages’ - the markup languages. Olson,
however, writes that ‘knowledge of those aspects of linguistic structure for which
our script provides a model,

25

26
27
28

I am referring here to Alois Pichler and Claus Huitfeldt, editors and codifiers of the Nachlass
of Wittgenstein (cf. A. Renear, o.c., 1997, p. 122-123). Daniel Ferrer expresses clearly the
difficulties of the genetic editor in the face of linear forms of representation: ‘[...] the first
page of a novel is naturally linked to the second page (regardless of the network of semantic
and formal connections it may weave with other parts of the text). But what about the first
page of the draft of a novel? It is naturally linked to the second page of this draft - but just
as naturally, albeit in another manner, with the second version of the first page. So, a narrative
order, or more generally a textual order, is opposed to a genetic order.’ (D. Ferrer,
‘Hypertextual Representations of Literary Working Papers.’ in: Literary and Linguistic
Computing, 10/2 (1995): 143-145 (143).
C.M. Levy & S. Ransdell (eds.), The science of writing. Theories, methods, individual
differences, and applications. Mahwah (NJ): Lawrence Erlbaum, 1996.
H. Newcomb, ‘On the dialogic aspects of mass communication.’ in: Critical Studies in Mass
Communication, 1 (1984): 34-50 (34).
D.R. Olson, ‘On the relations between speech and writing’, in: C. Pontecorvo (ed.), Writing
development. An interdisciplinary view. Amsterdam-Philadelphia: John Benjamins, 1997,
p. 3-20 (19).
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and about which it permits us to think, has imparted an important bias to our thought
and to the development of our document culture’.29
It seems to us that neither deconstructionists nor anti-deconstructionists (and
neo-structuralists) have interpreted the sense of this bias correctly by elaborating, as
would be necessary, an adequate theoretical frame for the new relationship, which,
in the digital dimension, is established between processes and products. Where
writing merges with other forms of communication, adopting ‘mixed operative
criteria’ (such as the mixture of semasiographic and alphabetic as shown for example
in Valeri30), or texts conceived and consulted as databases, what should be encoded
in the future? Which passage of support could guarantee the fidelity and stability of
the source, and how? But even if we limit ourselves to the present, there are many
methodological consequences that this reconfiguration brings with it, above all
affecting the ideas of conservation and reconstruction (restitutio) of the text.
In 1985 McGann denounced the fact that orientations in textual criticism at the time
(amongst which was ‘the ideology of final intentions’31) were an obstacle to the birth
of a different way of transmitting, and thus, reading, texts. Tanselle criticized such
positions and although he admitted that every method was legitimate in science, he
(re)indicated a single direction, that of the rationale: ‘McGann believes that “to see
the “author's intention” as the basis for a “rationale of copy-text” is to confuse the
issues involved; [...]”; one should rather say that confusion is promoted by maintaining
that an undefined mixture of two distinct approaches constitues a useful rationale’.32
It is surprising that the core of Tanselle's criticism returned after some years in an
article on the links between textual criticism and critique génétique, despite getting
closer to the concerns elsewhere dismissed as ‘sociological’. Perhaps at this point
we should speak not so much of criticism, but rather of fear of dangerous
deconstructionist germs, which are perhaps incubating - who knows - in genèse also.
Tanselle's view not only reflects his own idea of textual criticism, but also constitutes
a vision of literature: an idea of works of art as a succession of

29
30
31
32

Ibidem.
V. Valeri, La scrittura. Storia e modelli. Roma: Carocci, 2001, p. 206-211.
J.J. McGann, A critique of modern textual criticism. Charlottesville and London: The
University Press of Virginia, 1985, p. 37.
G.T. Tanselle, Textual criticism since Greg. A chronicle 1950-1985. Charlottesville and
London: The University Press of Virginia, 1995, p. 132.
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states and quantities which are separable and interpretable, which place enormous
trust in the author and in the interpreting community. This is the reason for his caution
concerning the hypertextual edition (where the methodological change is ‘of degree,
not of kind’.33 This caution derives from a suspicion towards a hermeneutics
contaminated by the new digital environments, which challenges the irreversibility
and fixity of the text. But the new conception of the work spread by art, aesthetics,
and philosophy of the early 1900s has forced us to abandon the idea that literature
and its reconstruction (philology/textual criticism) can be considered as theoretically
separable entities. Edition and production are not always two divisible moments of
the history of the text - i.e. of a phenomenon which is made over time and of which,
if it is legitimate to cut out the synchronic segment of the critical edition, it is equally
legitimate to refuse it the demanding historical intangibility.

2.2. Towards a dynamic textual criticism
More than ten years ago a number of philologists and textual critics began to express
dissatisfaction with traditional tools and methodologies. Such perplexities pushed
those editors who had to deal with social and material aspects of the literary artefact
towards the ‘forced’ rediscovery of the textual process: ‘I hope I have made my point
that the Quarto and Folio Lears are artificial, if not arbitrary, abstractions from the
debris of evidence left by the history of the unstable text’.34 Dissatisfied with the
typographic solutions adopted for the variant edition of Lear, Brockbank suggested
exploiting the recently-born CD-ROM technology for a Variorum edition of
Shakespeare.35
Computer-assisted philology from the 1980s onwards had begun to provide the first
answers.36 Raul Mordenti was using the same expression as Brockbank (‘mobile
text’) while commenting on his electronic edition of Bartolomeo Cer-

33
34

35
36

G.T. Tanselle, ‘Critical editions, hypertexts, and genetic criticism.’ in: Romanic Review, 86/3
(1985): 581-593.
P. Brockbank, ‘Towards a mobile text.’ in: I. Small & M. Walsh (eds.), The theory and
practice of text-editing. Essays in honour of James T. Boulton. Cambridge-New York:
Cambridge University Press, 1991, p. 90-106 (96).
Idem, p. 102.
As for the Romance languages context see the pioneering work of G. Gigliozzi (ed.), Studi
di codifica e trattamento automatico di testi. Roma: Bulzoni, 1987, and F. Marcos Marín,
‘Computer-Assisted Philology: Towards a Unified Edition of Osp. Libro de Alexandre.’ in:
Proceedings of the E(uropean) L(anguage) S(ervices) Conference on Natural-Language
Applications, section 16, Copenhague: IBM Denmark, 1985.
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retani's Dialogo della mutatione di Firenze.37 The idea of an electronic edition was
by then fashionable, and the French and Italian paths crossed. Jean-Louis Lebrave,
from the genèse school, planned an experimental model of a hypertextual edition to
make the heterogeneous manuscript bulk of Flaubert's Hérodias navigable.38 The
American school of material and sociological textual criticism, where judgement on
the rigidity of print was even more incisive, forged ahead, well beyond the affirmation
of the potentiality of the new tools.39
Nowadays, the encounter between computers and textual criticism,40 by means of its
applications and the continuous theoretical verifications, forces us to add to the five
‘orientations’ or editors' interests identified by Peter Shillingsburg, a sixth - the need
for representing the textual genesis and the writing process.41

3. Psychology of composition and variants
The Digital Variants project is indebted to two Italian scholars, Giorgio Raimondo
Cardona and Gianfranco Contini. European textual criticism in the

37

38

39

40

41

R. Mordenti, ‘Informatica e filologia.’ in: Calcolatori e Scienze Umane. Scritti del convegno
organizzato dall'Accademia dei Lincei e dalla Fondazione IBM Italia. Milano: Fondazione
IBM Italia & Etas Libri, 1992, p. 236-272 (266-268).
J.-L. Lebrave, ‘L'hypertexte et l'avant-texte.’ in: J. Anis, & J.-L. Lebrave (eds.), Text et
Ordinateur. Les Mutations du Lire-Écrire. Actes du colloque interdisciplinaire tenu à
l'Université de Paris X, Nanterre, 6-7-8 juin 1990. Paris: Éditions de l'Espace Européen,
1991, p. 101-117.
‘[B]oth Whitman and Dickinson have been fundamentally misrepresented because of the
limitations of print technology. [...]. Because Song of Myself exists in such a rich variety of
states, it is better understood in terms of process rather than product, fluidity rather than
stability. [...] Emily Dickinson is also misrepresented by print conventions. A succession of
editors have regularized her verse and left readers with little sense of the open-endedness of
her poetry (her manuscript copies regularly offer multiple options for word choice). More
dramatically, she sometimes left alternate stanzas and even competing versions of entire
poems [...]. (K.M. Price, & M.N. Smith, ‘Whitman, Dickinson, and Teaching American
Literature with New Technologies.’ <http://warthog.cc.wm.edu/Whitman/FIPSE/
1997_FIPSE_Funding_proposal.html> [10 December 2004]).
To keep things short we summarise in this way the set of theoretical schools which enhance
the ‘renditional features’ (cf. S. Schreibman, ‘Computer-mediated Texts and Textuality:
Theory and Practice.’ in: Computers and the Humanities, 36/1 (2002): 283-293 (285)):
Anglo-American material-sociological bibliography, French critique génétique, Italian
criticism of variants.
P. Shillingsburg, ‘Orientations to Texts.’ in: Editio, 15 (2001): 1-15. He identifies five different
‘orientations to the text’, which correspond to as many ways of conceiving the critical edition:
Sociological, Documentary, Bibliographical, Agential and Aesthetic. Apart from the last,
we are dealing in all these cases with orientations which concentrate on the ‘historicity’ of
the document. Each of these models, according to Shillingsburg, expresses legitimate interests
and must not impose on others.
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Twentieth Century could be defined as the history of the dialectic tension between
Text, Author, and Reader, between real and historical entity and an abstract object.42
All critical schools converged at the turning point which came with modern authors.
These were authors like Flaubert, Proust, Montale, Dickinson, or Joyce who guided
theoretical reflection towards a new ground, that of the dynamic conception of the
text. But the shift described by Contini is also accompanied by the intuition of the
‘epistemic’ and pedagogical contribution of the variant.43
Although from a distant disciplinary area, Cardona, one of the founders of the
anthropology of writing, wrote in 1988: ‘Literary activity offers us the opportunity
to see thought during its functioning [...]. Even the so-called error - ultimately a
divergence between the circuit of thought and that of language - interests us’.44 He
was convinced, from his knowledge of Italian and French variant studies, that in
certain materials like manuscripts, autographs, notebooks etc., it was possible to
follow the traces and clues left during the movement of thought. Thus he conceived
writing as an activity, a dynamic object and not simply a ‘transcription’ of the
spoken.45 That is to say, he believed that writing could supply ‘new concepts and
categories’ with which to reason about language.46 But whereas, on this last front,
research was already being produced,47 Cardona was one of the first to pose the
problem of the ‘variant’ with respect to the writing process, and of this with respect
to language. As we have seen, the epistemological importance of the reconstructive
process was known, but the other path, the compositional, remained largely
unexplored.
In spite of repeated references to the compositional process, in the research of
language historians, philologists, and textual critics, what stands out is the

42

43
44
45
46
47

Cesare Segre was to coin the famous definition of the text as a ‘concetto limite’. ‘We can
tell that the word textus was developed in a Christian world - or rather, Judaic-Christian which considered the tablets of the law “written in God's hand” (Exodus, 31, 18), who thus
renders the act of writing sacred. [...] but it is useful to recall right from the beginning that
the nature of the text is conditioned by the ways it is produced and reproduced, in short, that
the text is not a physical reality but an unreachable limit [concetto limite].’ (C. Segre, ‘Testo.’
in: Enciclopedia Einaudi, Vol. 14. Torino: Einaudi, p. 269-291 (269); our italics).
Cf. G. Contini, Esercizi di lettura. Torino: Einaudi, 1974, p. 233-234.
G.R. Cardona, I linguaggi del sapere. Roma-Bari: Laterza, 1990, p. 356-357.
Cf. R. Duranti, Linguistic Anthropology. Cambridge: Cambridge University Press, 1997, p.
118.
D.R. Olson, o.c., p. 5.
Cf. J. Miller, Miller, ‘Spoken and Written Language: Language Acquisition and Literacy.’
in: R.J. Scholes (ed.), Literacy and Language Analysis. Hillsdale (NJ): Lawrence Erlbaum,
1993, p. 99-139.
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absence of references to the psychology of composition and to the first important
research results of cognitive psychology.48 The genèse project seemed timid and at
the same time suspicious of a general science of written production (Grésillon speaks
of ‘zones d'interférence’, but dedicates only a few lines to the work of cognitive
scientists).49 Compared to textual studies, the psychology of composition goes the
other way, i.e. it studies writing from the point of view of those who write, while
philology and textual criticism, for centuries had studied writing from the perspective
of those who read - the editor and his or her critical edition. But what had happened
to the struggle of the writer? Genèse and variantistica took more of a step in the
direction of the author, but they did not make the decisive leap. The reader is left at
the most with the sensation of being a ‘peeping Tom’ of the text. The next shift - and
the change of perspective - takes place in psychology and in cognitive science, this
new science of sciences which came to fill and reinforce the space for reflection
common to editorial and authorial sciences (because naturally textual scholars and
psychologists ignore each other on the common ground of the writing process).
This mutual ignorance, opened the field up to the first incursions. In The Psychology
of Written Composition Carl Bereiter and Marlene Scardamalia constructed the first
intellectual edifice, and stated what was to become the obvious axiom of every
teaching programme: namely that writing is a complex skill which is acquired through
a process.50
48
49

50

Cf. L.W. Gregg & E.R. Steinberg (eds.), Cognitive Processes in Writing. Hillsdale (NJ):
Lawrence Erlbaum, 1980.
A. Grésillon, o.c., 1994, p. 220. And yet, the contacts are singular - for example in the
description of writing types. For the genetic critics there are basically two types of writers:
the ‘planners’ and the ‘immanents’; in other words, those writers who plan and those who
mostly write straight off (typical case, is Flaubert vs. Proust [cf. M. Schmid, Process of
literary creation. Flaubert and Proust. Oxford: Legenda - European Humanities Research
Center, 1998]). The discussion about ‘types’ is greatly echoed in composition studies. L.S.
Bridwell-Bowles, P. Johnson & S. Brehe (‘Composing and Computer: Case Studies of
Experienced Writers.’ in: A. Matsuahashi (ed.), Writing in Real Time: Modelling Production
Processes. Norwood (NJ): Ablex, 1987, p. 81-107) call the former ‘Beethovenians’ or
‘executors’ and the latter ‘Mozartians’ (‘oil painters’ according to D. Chandler, ‘Who needs
suspended inscription?’ in: Computers and Composition, 11 (1994): 191-201 (196), or
‘discoverers’ - ‘those who compose to find out what they want to say’ (Bridwell-Bowles,
o.c., p. 83).
C. Bereiter & M. Scardamalia, The psychology of written composition. Mahwah (NJ):
Lawrence Erlbaum, 1987. Dario Corno writes in the introduction to the Italian edition: ‘[...]
thus writing finds itself working, at its highest semiotic level, as a process which presides
over not only the way of “saying things” but also in the “way of thinking” [...]. Writing, at
this level (“knowledge transforming”), exercises a powerful cognitive influence. It gets things
noticed, creates contents and induces us to pay attention to aspects and properties which had
previously escaped attention or had not been seen at all.’ D. Corno, ‘Teorie della scrittura,
tra psicologia e semiotica.’ in: C. Bereiter & M. Scardamalia, Psicologia della composizione.
Firenze: La Nuova Italia, 1995, p. ix-xliii (xxxvi); our translation. These are reflections for
which the psychology of composition is indebted to one of the fathers of modern psychology,
Lev Semenovi-Vygostkij (cf. Mind in society. The development of higher psychological
processes. Cambridge (Mass) and London: Harvard University Press, 1987); cf. also D.
Fiormonte, Scrittura e filologia nell'era digitale. Torino: Bollati Boringhieri, 2003, p. 220-225;
240-243.
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The idea of writing as an activity of ‘knowledge transforming’, and the conception
of the text as a ‘step’ in a process, lead us to the reflections of modern philologists.
Modern textual criticism, apart from exhibiting a certain resistance to the recognition
of Information and Communication Technologies (ICTs) as the privileged ground
for the expression, modelling and study of signs, should be a ‘cognitive science’ par
excellence and the psychology of composition should constitute its natural
achievement (and complement). We might almost say that the latter achieves the
prophecy contained in the former: they both assume a diachronic viewpoint psychology as experimental science, textual criticism as historical science - proceeding
in opposite directions along the same path.
The Digital Variants project arose from the encounter between these two cognitive
sciences, with the objective of recovering (and exploiting) the lost dynamism of
writing. Reflecting on the limits and strengths of the variantistica-genèse du texte
approach and on that of the psychology of composition, we tried to fuse the two.51

4. An experimental setting: The Magrelli Genetic Machine
On the Digital Variants site a number of variant texts, autographs and drafts of Italian
and Spanish authors are available and may be consulted with the help of different
visualisation tools. The main objective of the site is not preservation, but the provision
of a user-friendly access to these original materials for both teaching and research
purposes. It is our impression that, in spite of the significant opportunities for research
and analysis provided by many digital libraries, little attention has yet been paid to
the problem of how to make the text readable on a computer screen. In fact, user
interface study

51

Official site: <http://www.selc.ed.ac.uk/italian/digitalvariants>. Italian mirror:
<http://www.digitalvariants.org>.
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and design have received little attention in comparison to the technological efforts
expended on information retrieval.
The decision to adopt current encoding standards only in a few cases (i.e. Magrelli
and Cerami) has been dictated by the significant heterogeneity of the documents,
which each author has provided to the archive. Among the more important texts in
the archive, and available on the Digital Variants website, are a short story by
Francesca Sanvitale in eight writing stages, and a collection of stories, La gente
(Turin: Einaudi, 1993) by Vincenzo Cerami, of which we possess all the intermediate
drafts as well as those that have been published in different periods and contexts.
The Magrelli Genetic Machine, the most recent tool, originated from the need to
explore new solutions for the visualization of the writing process.52 With this objective
in mind we began working with Flash, software normally used for animation effects
in commercial sites. A word or two on this ‘technical’ choice - technical does not
mean ‘neutral’, because any choice of tools implies and presupposes a theoretical
stance. The adoption of Flash might be arguable from a scientific (and ethical) point
of view because it is not based on open source software. However, now we have
started to encode some of the Magrelli poems in accordance to the TEIXML
guidelines, our main objective was to build a usable interface that could be easily
accessed online. The style sheets (XSL and XSLT), which allow us to transform
texts encoded in XML into HTML, require a separate programme which does not
guarantee the display of all graphic and textual features. Another problem intrinsic
to XML is the difficulty of representing overlapping textual phenomena (typically
variants of complex temporal structure,53 which is the case with Magrelli's texts). In
spite of its shortcomings, Flash allows a significant saving in time and cost, and
seems to lend itself well to the display and the visualization of textual mouvance.

52
53

In addition to this tool, we are currently exploring the possibility of using the variant editor
realized in JAVA by Desmond Schmidt who is collaborating with the DV project.
Cf. D. Schimdt, 16 September 2005, ‘Graphic Editor for Manuscripts.’ Literary & Linguistic
Computing. doi: 10.1093/llc/fqi040. and E. Vanhoutte, ‘Display or Argument: Markup
Visualisation for Electronic Scholarly Editions.’ in: Thomas Burch, Johannes Fournier, Kurt
Gärtner und Andrea Rapp (eds.). Standards und Methoden der Volltextdigitalisierung.
Beiträge des Internationalen Kolloquiums an der Universität Trier, 8./9. Oktober 2001.
Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2003 (Abhandlungen der Geistes- und
Sozialwissenschaftlichen Klasse. Einzelveröffentlichung. Nr. 9; Akademie der Wissenschaften
und der Literatur Mainz), p. 71-96.
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The materials used in the Genetic Machine project are the brouillons d'écriture, the
notes and different drafts from the collection of poems Ora Serrata Retinae (Milan:
Feltrinelli, 1980) made available by the author. The complete dossier consists of a
notebook containing the original draft, various versions, printed or typed by the
author, before he arrived at his definitive version. Each poem thus has a different
genetic history. Every poem in Magrelli's collection will have a Genetic Machine,
i.e. a set of tools, created expressly in accordance with its editorial history, which
would allow us to illustrate and explore its dynamics.
So far, three avant-textes of Ora Serrata Retinae (Il corpo è chiuso, Essere Matita
and Molto sottrae)54 have been published online with this system. In the left hand
window (Fig. 1) is the image of an original, manuscript or paper. The original chosen
can be read in comparison with the diplomatic transcription of the manuscript in the
window at the bottom, or with the transcription of the various printed versions (up
to the final) in the righthand window. A window at the bottom right hand corner
details the diacritic signs that have been used in the diplomatic transcription. Other
effects are available. ‘Floating variants’ show each of the two printed versions in
sliding panels that can be moved around the screen. ‘Fade transcription’, with a
simple slide of the mouse, allows us to read in the manuscript erasures carried out
by the author. ‘Zoom effect’ allows us to shift with a magnifying lens on to the first
autograph. What is more, we are adding a facility for the user/researcher to insert
comments using an online form.
There is not enough space here for an accurate analysis of Il corpo è chiuso. However,
we might note how this type of representation of textual movement can in itself open
up the path to interpretations independent from one given (i.e. final) text. In other
words, an interactive - or ‘unstable’ - representation of the text can influence and
change its reception. Observe the autograph in comparison with later versions. Beyond
the expected differences in structure (e.g. the composition of the poem) and wording
(lexical changes, shifts, deletions, substitutions, etc.), this representation offers a
number of visual and textual accessories at the bottom of the page, which help to
contextualize and illuminate the meanings of the text. These images and notes allow
us read and interpret the composition

54

The Magrelli Genetic Machine can be found at
<http://www.selc.ed.ac.uk/italian/digitalvariants/autori/magrelli/mag_index.htm>.
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[Exploration with Flash of the writing process of Il corpo è chiuso by Valerio Magrelli. Siding the
mouse on to the erasure of the autograph we see displayed, with a fading effect, the transcription of
the text below (see fourth line ‘gettato in sé’)]
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by following, in contrast or affinity, the parallel discourse between graphic and
linguistic means (‘occhio-ginocchio’, ‘ciglio-portale’, etc.).55 In the final version
from 1980 the first two lines are suppressed (‘Splendido l'occhio/Questo è il suo
segreto’), lines which had been preserved until the journal edition of 1979. And yet,
after an examination of the manuscript, it would seem that it is precisely these two
lines which release the phonic (‘occhio’), the iconic (the ‘ginocchio-occhio’ drawing
at the top) and the thematic (‘il suo segreto’) traces of the poem. Therefore, it is only
by means of a comparison of the different versions that we become aware of how
the author is proceeding, via later ‘skimmings’, along a path from the explicit to the
implicit. From this perspective the autograph presents itself as a cognitive map, into
which all the motifs and themes which have been developed - or put aside - are woven
and deposited, in the form of knots and flows of thought, in later drafts.
We think that the main character of this display instrument is not only to show the
genesis of the poem. It is the whole focus of the text which shifts, creating a new
equilibrium in which all the elements - all the parts - are equally important. The
intra-textuality revealed and exhibited by the Genetic Machine becomes an
independent object, since the set of links between texts and avant-textes thus
assembled, builds and shapes a new experience. Perceiving and using the definitive
text without seeing or reading the sister galaxies which surround it becomes a forced
operation, and perhaps useless.
Stretching an analogy with the physical sciences one might say that up to now we
have analysed the literary text according to the laws of the pre-Heisenbergian universe,
i.e. inside a stable system, in which the observer does not modify the object observed.
All the factors at work - Author, Work, Reader, Medium - keep their independence
and intangibility. The computer, with simple or complex tools (but all made possible
by the malleability of binary code), allows the observer to abandon the myth of this
neutrality and enter into the time of the text. What else is an edition on paper diplomatic,

55

As happened in the case of the author studied and loved by Magrelli (cf. V. Magrelli, Vedersi
vedersi. Modelli e circuiti visivi nell'opera di Paul Valéry. Torino: Einaudi, 2002), Paul
Valéry: ‘[le manuscrit] montre l'une (parmi près d'une quinzaine) des tentatives de Paul
Valéry pour commencer son poème Été. Mots et graphisme se conjuguent (ou se concurrent)
pour figurer l'imaginaire - paysage de mots, paysage de traits - ou pour signifier la pensée:
dynamomètre et vecteurs empruntent à la physique et aux mathématiques le symbolisme de
la tension, du couple de forces’ (Hay, o.c., p. 11).
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critical, or genetic - if not an attempt to justify and immortalize specific and
historically determined conception of the text? But when writing, by means of
digitization, is returned to the status of a process (or to a simulation thereof), and
thus re-enters the time flow, the only chance for the stability of the text remains
chronology.
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How Watching Vanity Fair Grow Can Influence How We Read the
Novel
Peter Shillingsburg, De Montfort University, Leicester, UK
The following paper is offered as an example of literary criticism that employs textual
criticism as part of its method. It reflects ideas I have put into a book titled Gutenberg
to Google about how studying a text in relation to its own alter-texts is richer than
studying a single version of a text. Though it can be claimed that the conclusions I
draw present a reading of Vanity Fair that has been shared by some people since the
novel was first published - even by readers who did not ‘watch Vanity Fair grow’ the evidence I examine gives that view a stronger basis.1
Before one can show how ‘watching it grow’ can influence how we read, one must
assume a certain kind of reading that can then be influenced. My first task, then, is
to present a prevailing view of Vanity Fair which can then be influenced by
information about how it was written. Readers of Thackeray generally and Vanity
Fair in particular have, historically, been divided into two roughly opposing groups:
those who lament Thackeray's failure to be a better novelist; and those who praise
Thackeray for succeeding in being just the right kind of novelist.

1. Two views of Thackeray
Several years ago I wrote a couple of paragraphs on this division of opinions that I
cannot improve:
From John Forster and Elizabeth Rigby, among early reviewers, to Percy
Lubbock, Jack Rawlins, and Jerome Meckier more recently, readers have
objected to Vanity Fair because it does not say clearly what is real and
what is not, what is good and what is not, because it

1

An earlier version of these arguments appeared in my Literary Life of William Makepeace
Thackeray (Palgrave 2001).
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does not make the moral dilemmas clear, because its author seems to waffle
in his stand, because the novel's view of humankind is simultaneously too
cynical and too sentimental - in short because the reader cannot be sure
what the author or the narrator really thinks and, therefore, cannot know
whether to agree or disagree. Fiction should not come so close to real life,
said Miss Rigby, that the moral imperatives become too complex or
obscure.
From Robert Bell and Dr. John Brown, among early reviewers and admirers
of the novel, to John Loofbourow, Ina Ferris, and James Phelan in more
recent times, readers have delighted in the sleight of hand, the slippery
viewpoint, the detached ironic suggestiveness of the novel. These find in
the book a challenge to enjoy the impressionist mimicry of the narrative
voice as it pretends to give and then withdraws ‘proper’ views of money,
six, and politics as they are manipulated in military, social, and domestic
arenas where persons of varying intellectual and moral integrity manoeuvre
and jockey for position and acclaim.
There have been many attempts to explain Thackeray's decline in the public's - indeed,
in the academy's - affections. A few I will mention and describe; one or two I will
try to demonstrate in more detail. Against the author it is said he was wishy-washy,
unimaginative, repetitious, unpleasantly satiric, cloyingly sentimental, vicious in his
attacks on mothers-in-law, prejudiced and even racist, and he was excessively sensitive
and arrogant in person.2
Critics less hostile and yet not charitable to Thackeray suggest that his works fail to
appeal to modern readers because of the dense allusiveness and thick texture of his
prose. The topicality of his vision, they say, mingled though it is with wise and clever
universal portraits of humanity, makes his prose alien. Some modern readers, though
attracted to Thackeray's humorous exposé of human foibles, find themselves sadly
puzzled by off-hand references to long forgotten divas, tradesmen, politicians, dancers,
saddlers, grocers, watchmakers, bankers, pawnbrokers, old-clothesmen, inns,
coachmen, and socially homogeneous (i.e., segregated) sections of London whose
character has long since changed.

2

G.U. Ellis, Thackeray. London: Duckworth, 1933; Peter K. Garrett, ‘Thackeray: Seeing
Double,’ The Victorian Multiplot Novel. New Haven: Yale UP, 1980; Jack P. Rawlins,
Thackeray's Novels: A Fiction That is True. Berkeley: U California P, 1974.
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In recent times some critics more friendly to Thackeray have opposed these criticisms
by affecting to admire the rigor and sharpness of Thackeray's early works, written
in days when his personal losses made him sufficiently lean and hungry to be
unmindful of what he might lose by impolitic observations or heterodox opinions.
These critics admire the young Thackeray as a picaro, who stands outside the
mainstream, revealing conventional views to be sycophantic. According to this view,
financial and social successes at mid-life spoiled Thackeray, and rendered the aging
literary lion bland and nonthreatening.
My own view corresponds with that of readers who disagree with these ‘unjust’
views that must result from misreadings. I want to show how watching Vanity Fair
grow supports the view that Thackeray was carefully striving for specific effects and
that readers who credit the author with care and sophistication are highly rewarded.
I want to argue that at a fundamental level, the opposing opinions of Vanity Fair
grow out of very different views of what kind of a man Thackeray was and / or what
kind of a narrator - what kind of a voice - is speaking the novel to us. In broad strokes,
I would argue that if the reader possesses one view of Thackeray, he or she will tend
to think that oddities and anomalies in the narrative are accidents and flaws whereas
a different view of the author might lead the reader to credit the anomalies with
special meaning.
To know a person or a writer well is to know how to take what that person says. We
allow our friends and close acquaintances a far wider range of voices than we allow
strangers or persons with whom our relations are strained or hostile. The conventions
of polite discourse and diplomatic exchange are narrow and highly controlled in
order to diminish the chances of being misconstrued, that is, misunderstood.
Familiarity allows the relaxation of these narrow limits. One's reaction to a writer is
conducted within the limits of sympathy and tolerance one is able to grant to the
writer. Thackeray's writings address the reader in so many voices and with such
confidence that, I argue, conventional politeness between writer and reader is
stretched. I believe Thackeray speaks best (that is, most engagingly and successfully)
to readers who have firm confidence in their own ability to sort through layers of
irony and indirection and who delight in the ability of language to both hide and
reveal the self-deceptions and attempted deceptions of others. Thackeray's prose
demands, I would say, that readers trust the showman, the writer, as a consummate
practitioner in ‘slight of tongue’, because, for his part, the author has trusted the
reader implicitly to retain control over his or her own credulity and scepticism.
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The primary characteristic of Thackeray's vision is, I think, its distrust of human
judgment, resulting in a profound compassion for ‘sinners’ and a deep suspicion of
dogma and certainty, which prevented him from adopting for long any of the radical
or righteous positions required in order to maintain satire. One result has been
Thackeray's inability to maintain the admiration of dogmatic or insecure readers
looking for uplifting, high-minded fiction, depicting the world as it is or as it ought
to be - with evil always punished and good rewarded in the end. Likewise, indignant
persons seeking an author who confirms their notion that the world is filled primarily
by villains whom they love to hate will be disappointed by Thackeray's frequent
discovery of human qualities in vain and hypocritical but not usually profoundly evil
characters.
The premise upon which I am operating is that each reader's assessment of Thackeray's
writings is dependent upon the portrait from which emerges the writer's voice in the
re-creative imagination of the reader. The revisions in the manuscript give us a better
idea than the published book alone does of how Thackeray was managing his narrative
voice.
This general overview is supported by more detailed examples of how this idea seems
to work out in Reading Vanity Fair.

2. Setting up the problem
Gordon N. Ray, the most important biographer and editor of Thackeray's letters,
commenting on Amelia Sedley in Vanity Fair, chides modern critics for historical
naiveté, saying,
As the nineteenth century drew to a close, and the Victorian heroine (of
whom Amelia had come to be regarded as the great prototype and
exemplar) fell into disfavor, critics friendly to Thackeray but anxious to
bring his books into harmony with the new age hit on a curious theory.
Assuming that so intelligent a writer must have shared their own opinions,
they interpreted his praise of Amelia as ironical.3
He then quotes from a number of critics who tried to ‘palliate [Thackeray's] offences
against modern taste,’ concluding that these ‘attempts at benevolent exegesis are
interesting chiefly as illustrations of the ease with which critics

3

Gordon N. Ray, The Buried Life. Cambridge: Harvard University Press, 1950, p. 36.
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otherwise well-equipped may come a cropper because of their deficiency in historical
sense’ (p. 36). I was taken aback and struck with the shock of unfamiliarity upon
rereading these remarks after having edited Vanity Fair and having prepared historical
annotations for it,4 and after developing a deep sense of appreciation for the distanced,
bemused, ironic voice of the narrator. I thought I had worked hard to develop a
historical sense and keen ear for the narrative voice of the novel, but here is the
biographer, the prime historian of Thackeray, speaking of the characters and events
in the novel as if Thackeray himself were the narrator and as if the narrative voice
could be counted on unironically to represent Thackeray's position, in this case,
regarding Amelia, and suggesting that alternative views resulted from a deficiency
in historical sense.
I agree completely with Ray's emphasis on the importance of knowledge of history
for a discriminating and complex reaction to Thackeray's novel. I disagree, however,
both with Ray's assessment of Thackeray's attitude towards Amelia and with his way
of speaking about the narrative voice in the novel. It is helpful to learn and keep in
mind two ideas in reading Vanity Fair simply because so few of us know enough to
catch all the jokes. One is that Thackeray's attitude toward Amelia, and indeed all
of his major characters, is more complex than Ray seems to suggest. And another is
that the narrative voice in Vanity Fair is very slippery, indeed.
Even in his own time we find evidence that Thackeray did not necessarily have a
partiality for Amelia shared by his contemporaries. Ray himself notes that ‘from the
first Thackeray's favoritism irritated readers into protest. Miss Rigby wrote
contemptuously in the Quarterly Review of “the little dolt Amelia,” all of whose
“philoprogenitive idolatries do not touch us like one fond instinct of “stupid
Rawdon””’ (p. 36). But a rereading of Miss Rigby's review reveals the important
point that it was not Thackeray's alleged partiality towards Amelia (which is not
mentioned in the review) but Amelia's character itself that irritated the reviewer. In
addition, although Thackeray's protean narrator, in some voices, expresses unalloyed
approbation of Amelia, in other voices he berates, sneers and laughs at her. For
example, he early on claims that ‘as we are to see a great deal of Amelia, there is no
harm in saying at the outset of our acquaintance that she was one of the best and
dearest creatures that ever lived’; but in the revised edition he tones this down to,
‘she was a dear little creature.’ And in the midst of the ensuing conventional

4

See the Norton Critical Edition of Vanity Fair (New York: WW Norton, 1994).
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description of this heroine he remarks: ‘her face blushed with rosy health, and her
lips with the freshest of smiles, and she had a pair of eyes which sparkled with the
brightest and honestest good humour except indeed when they filled with tears and
that was a great deal too often - for the silly thing would cry over a dead canary-bird
or over a mouse that the cat haply had seized upon, or over the end of a novel were
it ever so stupid - and as for saying an unkind word to her - were any one hard-hearted
enough to do so, - why, so much the worse for them.’ (All of which is, however,
open to ironic as well as straight interpretation.) He says ‘she is not a heroine’ because
‘her nose was rather short than otherwise, and her cheeks a great deal too round and
red’ but then refers to Amelia as heroine on five other occasions. Of course he also
denies once more that she could be a heroine and once suggested that whether she
was or not, we could still treat her as one. On four other occasions he claims Becky
is the heroine. And when he wants, the narrator can be quite critical of Amelia as
heroine who is referred to as ‘a chit’ by Becky and by George Osborne's sisters. He
remarked at one point:
Miss Sedley was not of the sun flower sort; and I say it is out of the rules
of all proportion to draw a violet of the size of a double-dahlia.
No indeed; the life of a good young girl who is in the paternal nest as yet,
can't have many of those thrilling incidents, to which the heroine of
romance commonly lays claim. (p. 119)
Most readers detect at least a hint of disdain in the narrator's comment that ‘She
shook her head sadly, and had, as usual, recourse to the water-works.’ Readers also
tend to understand why Dobbin
is fonder [of his daughter Janey] than of anything in the world - fonder
even than of his ‘History of the Punjaub.’
‘Fonder than he is of me,’ Emmy thinks, with a sigh. (p. 624)
The whole issue becomes interesting and complicated when one realizes that not one
of these narratorial voices is reliable; none can be taken at face value as expressing
the thoughts or feelings of the author or (setting authorial intention aside) the values
of the book's centre of authority.
Thackeray's narrator tends to push responsibility for value judgments on to the reader,
but readers might resist accepting this responsibility because they are accustomed
to authors who seriously tell readers what to think. So readers need to get to know
and trust this author before they feel free to distrust his narrators.
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3. Analyzing the ‘boring bits’
An analysis of two paragraphs from Vanity Fair reveals another aspect of the problem
by showing the demands that book (or rather, its author) makes on readers, and we
shall see how all these issues mesh: the problems of history, of text, and of reading.
The paragraphs from Chapter VII delineate the genealogy of the Crawley family into
which, in 1813, Becky Sharp has come as a governess to Sir Pitt Crawley's two
daughters by his second wife. It is useful to remember as well that Thackeray was
writing and his original audience were reading these pages in 1847.
In the first paragraph we are introduced to the original sixteenth-century Crawley
who, as a result of entertaining Queen Elizabeth well, was granted the status of
borough for his estate and village, and the right to return two representatives to
Parliament. His trim beard and good leg invoke images of gentlemen dressed like
Sir Walter Ralegh. The fact that the family in the present time of the novel still
enjoyed its representatives in Parliament reminds us that the first great Reform Bill
would not be passed for another 19 years (in 1832), but denominating the borough
‘rotten’ indicates that trouble was already brewing.5 That Sir Pitt did not consider it
rotten because it ‘produces me a good fifteen hundred a year’ reminds us that few if
any landowners in those pre-reform years cared for reform.
In the second paragraph we get what appears to be a dry and obscure genealogy:
Sir Pitt Crawley (named after the great Commoner), was the son of Walpole
Crawley, first Baronet, of the Tape and Sealing-Wax Office in the reign
of George II., when he was impeached for peculation, as were a great
number of other honest gentlemen of those days; and Walpole Crawley
was, as need scarcely be said, son of John Churchill Crawley, named after
the celebrated military commander of the reign of Queen Anne.
We might analyze this information as follows: Sir Pitt must have been born in the
late 1750s or early 1760s when the great Commoner, William Pitt (the

5

Rotten boroughs were political entities with depleted population that retained the right to
representatives in Parliament based on populations from the pre-industrial period. They were
abolished in the Reform Bill of 1832.
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elder), was at the height of his career, for that statesman lost the leadership of his
party and accepted a peerage in 1766, losing thereby his appellation as the great
Commoner. Sir Pitt Crawley's father, Walpole Crawley, was named for Robert
Walpole, who flourished in the 1720s and 1730s and who was opposed in his later
years by William Pitt. Walpole Crawley's father, John Churchill Crawley, was named
for the great General Marlborough. These are not mere historical facts. A pattern is
developing for the naming of Crawley babies: each is named for a leading player in
the party currently in power. There is no party loyalty in this family that perpetually
Crawls to the nearest source of potential favour.
In the next sentence we find that the Crawley who was son of the Crawley of James
the First's time is named Charles Stuart Crawley (i.e., named after the king, Charles
I). Charles Stuart Crawley very soon exchanged his name for a nickname and became
known as Barebones Crawley - a change that must have taken place After Charles I
lost his head (1649) and the convening of the Barebones Parliament (1653).
Focusing, however, on the living Crawleys - those who play parts in the novel, set
in the Eighteen-Teens and Twenties, we read as follows:
Close by the name of Sir Pitt Crawley, Baronet (the subject of the present
memoir), are written that of his brother, the Reverend Bute Crawley (the
great Commoner was in disgrace when the reverend gentleman was born),...
It seems then that Pitt and Bute's parents quickly changed their support of William
Pitt to John Stuart, third Earl of Bute, who replaced Pitt in the leadership of the party
in the mid 1760s, just before their second son was born.
Pitt Crawley, Bute's older brother, of course inherited the title, which explains why
Bute went into the Church. Sir Pitt Crawley's first marriage was to the daughter of
a fictitious Lord Binkie, but she was a cousin to the real Henry Dundas, first Viscount
Melville, a political ally of William Pitt (the younger). Sir Pitt and his wife, Lady
Pitt, née Binkie, were even more dexterous in naming their sons than Sir Pitt's father,
Walpole Crawley, had been. We read that Lady Binkie
brought him two sons: Pitt, named not so much after his father as after the
heaven-born minister; and Rawdon Crawley, from the Prince of Wales's
friend, whom his Majesty George IV. forgot so completely.
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The heaven-born minister is William Pitt (the younger) in whose train, Lady Crawley's
cousin, Henry Dundas, serves. But Rawdon Crawley is named for Francis Rawdon,
later the Marquis of Hastings, who was politically opposed to Pitt and Dundas.
Hastings, Governor-General of Bengal from 1812-21, is the friend of the Prince of
Wales who was forgotten when the Prince became George IV. The Crawleys are
bent as usual upon having it both ways.
None of that, of course, is actually IN Vanity Fair. Readers, it appears, are just
supposed to know it all because it is not just decoration or filler. Although our primary
interest in this novel is not all these minor characters and non-characters dragged in
by the heels to swell the progress, we learn some valuable facts that help us read the
parts of the story that are more obvious, as we shall see.
Our interest at this point is in Becky Sharp who is just entering the Crawley family
as a governess. She is to be governess to Sir Pitt's two daughters by his second wife,
the daughter of Mr. T. Dawson of Mudbury, whom we learn elsewhere is an
ironmonger, Sir Pitt having had as much as he could stand of aristocratic women in
his first wife, daughter of Lord and Lady Binkie.
The genealogy just rehearsed, allows us to infer, if we just know enough history, that
Becky is governess to girls of very little pretension, indeed. Perhaps modern readers
would find it gratifying to know that Sir Pitt's title of baronet is the lowest hereditary
title in the English system and that his ancestor received the title in exchange for a
donation of money - one thousand pounds, to be exact, when titles were being sold
in order to raise money for the restoration of Ulster. And more important, as will
appear shortly, it should be noted that being a baronet does not make one a peer in
England, a designation achieved only at the next rank up, that of baron.
The narrator of Vanity Fair then comments about Becky confidentially to the reader:
It will be seen that the young lady was come into a family of very genteel
connexions, and was about to move in a much more distinguished circle
than that humble one which she had just quitted in Russell Square.
If nothing else, the word ‘humble’ used in reference to the excessively proud merchant
families of Russell Square, the Sedleys and the Osbornes, should clue the reader in
to the ironic tone of voice. But readers who skimmed or skipped the genealogy of
the Crawley family, revealing a vulgar, crawling,
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ne'er-do-well family clinging parasitically to the edges of political power, might
think that the narrator, and by extension Thackeray, is guiding their reactions to the
story by ‘informing them’ that the Crawley family is more genteel than the Sedley
family rather than pointing ironically at the family's pretensions.
Readers who recognize that the Crawley genealogy is a history of crawling as close
to power as possible with next to no success since the initial coup de grace that netted
the family two seats in Parliament will also recognize the sly ‘misleading’ voice of
the narrator and will always be on guard against taking anything the narrator says at
face value. Even the remark about Walpole Crawley, first Baronet, of the Tape and
Sealing-Wax Office in the reign of George II, will be suspect: ‘he was impeached
for peculation [embezzlement], as were a great number of other honest gentlemen
of those days....’ Honest gentlemen, asks the suspicious reader? We now assume
Walpole Crawley was guilty as sin, though we know those gentlemen, like the Keating
Five, are honest gentlemen.6
Far from being upset at discovering that our narrator has his tongue in his cheek and
can never be trusted, perceptive readers see an extraordinary thing taking place. What
Thackeray appears to have done is to create a narrator that utterly trusts readers to
be intelligent enough, strong enough, witty enough, and confident enough to hold
their own in the novel. That narrator never ‘dumbs down’ to the reader, never assumes
the reader didn't get it and has to have it all explained. He in fact is making fun of
overly commented novels by offering palpably false comments which the reader can
and must reject.
If one does not, however, know enough history, or if one cannot distinguish between
various periods in the past, or if one does not trust his or her own judgment and ability
to know when the narrator is pulling the reader's leg, one might assume as some
critics have that Thackeray is an inconsistent, inept novelist who abdicated his
responsibility to provide readers with unambiguous moral judgments on the characters.
Furthermore, one just might miss the meaning of Lord Steyne's remark, 340 pages
later, when he hears that Sir Pitt Crawley, his town-house neighbour, has died. ‘So
that old scoundrel's dead, is he? He might have been a Peer if

6

The Keating Five were accused of ‘inside trading’ on Wall Street in the 1980s. These things
have a tendency to drop from view rather quickly in our own time as well.
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he had played his cards better. Mr. Pitt had very nearly made him; but he ratted
always at the wrong time.’
The next rank up from baronet, remember, is baron, the lowest title of the peerage.
William Pitt (the younger), for whom Sir Pitt's first born son was named, might have
made, perhaps almost did make, Sir Pitt a baron. But no. The wily old baronet named
his second son Rawdon, for the opposition, signalling what Lord Steyne called ratting,
as usual with the Crawley family, at the wrong time.
There is, of course, another view to be taken towards all this. In giving the extended
genealogy of the Crawley family, Thackeray might have been ‘filling up the number’,
that is, he might have been padding his story so that it would fill the 32-page allotment
required by serial publication. Or he might have been mixing history with fiction as
part of a larger project to enhance the realism in the novel. Instead of trusting the
reader to distrust him, he might have vacillated between commentary on his story
that enhances and commentary on his story that merely muddles things.
Two kinds of evidence suggest otherwise: the narrator's own comments on other
storytellers and a series of textual revisions, mostly in the manuscript. I do not really
have the place to analyse the commentary on story telling, the point of which is that
one cannot trust the commentary - not because it is inept but because it is deliberately
ambiguous. The other kind of evidence, from textual revision, however, will also
give a notion of whether and how Thackeray relied on narratorial commentary in the
novel.

4. Watching the manuscript
One should of course be sceptical of the assertion that the narrator is deliberately
refusing to load the dice one way or another - sceptical of the idea that the author
systematically trusts the reader to distrust the narrator systematically. One instead
conclude that the author was inept or just ambiguous unintentionally. But the
following evidence suggests otherwise.
When Sir Pitt, in Chapter X, tells his son, Pitt, not to ‘preachify’ while Miss Crawley,
the wealthy spinster aunt, is visiting, the first version in the manuscript reads:
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‘Why, hang it, Pitt,’ said the father to his remonstrance. ‘You wouldn't be
such a flat7 as to let three thousand a year go out of the family?’
‘What is money compared to our souls, Sir?’ continued Crawley who knew
he was not to inherit a shilling of his aunt's money. [italics added]
The last phrase, in the narrator's voice, ‘who knew he was not to inherit a shilling of
his aunt's money’ was cancelled. The accusation instead becomes Sir Pitt's, who
says: ‘You mean that the old lady won't leave the money to you.’ However, after the
father's retort, the manuscript revision continued in the narrator's voice, to make a
bald assertion about the characters:
‘You mean that the old lady won't leave the money to you’ - this was in
fact the meaning of Mr. Crawley. No man for his own interest could
accommodate himself to circumstances more. In London he would let a
great man talk and laugh and be as wicked as he liked: but as he could
get no good from Miss Crawley's money why compromise his conscience?.
This was another reason why he should hate Rawdon Crawley. He thought
his brother robbed him. Elder brothers often do think so; and curse the
conspiracy of the younger children wh. unjustly deprives them of their
fortune. [italics added]
This unmistakable commentary, telling the reader the exact moral standing of both
father and son, is then also cancelled in favour of a musingly ambiguous question.
In proof the passage appeared as follows:
‘You mean that the old lady won't leave the money to you’ - and who
knows but it was Mr. Crawley's meaning?
When the last version appeared in proof, someone (probably Thackeray) drove the
doubtfulness home by adding italics to was: ‘and who knows but it was Mr. Crawley's
meaning?’ The effect is to cast additional doubt on the narrator's overt statement and
to intensify the suspicion that both Crawleys are corrupt to the core.
Can there be any question about Thackeray's deliberate intention to push onto readers
the responsibility for pointing morals and judging the characters?

7

The word ‘flat’ replaced the word ‘simpleton’ in the MS.
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Another example of the author's control over the narrative tone might cement the
idea that Thackeray was trusting his readers to draw their own conclusions. The
Waterloo Battle in chapter 32 of Vanity Fair comes to a close with this paragraph:
No more firing was heard at Brussels - the pursuit rolled miles away. The
darkness came down on the field and city, and Amelia was praying for
George, who was lying on his face, dead, with a bullet through his heart.
The effect on many readers has been thrilling and chilling, as they are forced through
the opposing passions generated by the sorrow for sudden death and for poor Amelia
who does not participate at all in the pleasure of seeing George dead. In fact, however,
the passage says nothing about sorrow or pleasure; for the language is crisp, clean,
efficient, and flat. There is no suggestion that Amelia is shedding tears over what
Becky in chapter 67 will call with great justice a selfish humbug, a low-bred
cockney-dandy, and a padded booby. The mere facts here are supposed to carry a
great deal of emotional freight.
What did Thackeray, as opposed to the narrator, think about George and his death?
Well, outside the novel he expressed himself at least twice. Two months before this
passage was published, he responded to his mother's criticism of Amelia as being
selfish with some general remarks about greed generally in Vanity Fair and the rarity
of humility, and then he added: ‘Amelia's [humiliation] is to come, when her scoundrel
of a husband is well dead with a ball in his odious bowels....’8 There is nothing flat
or neutral in that version of George's death. Nine months after the passage was
published, Thackeray wrote in an entirely different mood to a Miss Smith, declining
a dinner invitation on the grounds that it was the ‘Hannawussary of the death of my
dear friend Captain George Osborne of the --th regiment.’ The letter is decorated
with a cartoon battle scene of cannon, soldiers, Napoleon escaping on a horse (‘Bony
runnin away like anythink’), and, lying face down, ‘Capting Hosbin ded a bullick
through his Art.’9
At the very least Thackeray the person had no qualms about expressing his opinion
of George to his correspondents, but in the novel the narrator tends to be ambiguous
or neutral just when the temptation is great to intrude and

8
9

Letters, II, p. 309.
Letters, II, p. 385.
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point the moral of the story. Recognizing this control might make the reader look
for other subtleties in the text. Readers of the first edition could note, for example,
that the last sentence of that paragraph closing chapter 32 begins with the phrase,
‘The darkness came down’ while readers of the revised edition would read, ‘Darkness
came down.’ Both indicate the time of day and both suggest, perhaps, that a greater,
symbolic, darkness descended that day. But readers who note that Thackeray took
the trouble to remove the opening article, might be even more inclined to think that
‘Darkness’ with a capital D now starts that last sentence; a personified Darkness has
descended on the day and on the book. And remember, this is the end of a monthly
instalment; original readers had to wait thirty days for the next chapter.

4. Conclusion
Readers of Vanity Fair confront a difficult task. Unassisted, they might collapse
history into two segments: Now, and long ago; for some readers the differences
between now and 1986 are more palpable and real than those between 1756 and
1848. Unassisted they might also collapse the voices from the fiction into one
category: The Author; for many have been ‘trained’ in school to find a bit of
biographical information to give a sense of who is speaking. For some readers
distinguishing between author and narrator is a new idea and distinguishing between
straight and ironic narration is something they think was invented by stand-up comics
on HBO. Unassisted they might, furthermore, collapse history and fiction into one
segment: Fiction, not recognizing Bute and Pitt and Dundas and Hastings as historical
figures or not knowing which is fiction and which fact when confronted by the Groom
of the Bedchamber and the Baronet of the Tape and Sealing Wax Office.
Knowing the difference between the fictional references and the historical, knowing
the difference between the various periods of history, knowing the biography and
appearance of the author and the fictitious biography and appearance of the narrator,
knowing the market-place for literature in which it made sense to publish a novel in
32 page pamphlets with yellow covers - knowing all these things makes it possible
to make discriminations about the tone of voice we are hearing as we read and makes
a great, long, boring book into an exciting, penetrating, troubling book that reveals
human foibles from the days of the first Queen Elizabeth to those of the second.
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Abstracts
Verzen and Gedichten by Firmin van Hecke Textual-Genetic and
Bibliographical Notes for Further Investigation
Yves T'Sjoen
A large number of literary critics in Flanders praised the collected poems by Firmin
van Hecke (1884-1961) - two books containing poetry, including some poems that
had not been published or collected earlier. Karel van de Woestijne for instance, a
six years older, close friend of the poet, highly recommended Van Hecke's works.
Until today the literary-historical significance, the literary influences and the poetical
ideas of Van Hecke have not really been the subject of closer study. Even his critical
essays and articles published in journals and periodicals have not been collected,
edited or investigated. Also the more detailed study of his poems is rather limited.
In the first part of this article I try to reconstruct the literary development of the poet
Van Hecke. Further, I consider unknown parts of the origins and print-historical
evolution of his poems in Verzen/Gedichten. During Van Hecke's life three editions
of these poems were published; the second and third ones being enhanced. In the
final part of my text, I formulate three crucial questions that are the result of the
textual-genetic perspective upon which this article is based. The answers to these
questions could be the beginning of a far broader and more specific investigation of
Van Hecke's lyrics.
The first edition of Van Hecke's Verzen was published in 1912, as the first book by
the publisher's house Dixon & Co. J. Greshoff was responsible for the marvellous
typographical design of the book. Verzen contains 26 poems and was printed in 51
copies. The critical reactions by contemporaries were favourable. In 1925 a second
and enlarged, less designed edition of Van Hecke's poems was published (De Sikkel,
Antwerp). The author added 33 poems to the 26 in the previous print. Most of the
new poems were first published in De Boomgaard and Het Roode Zeil, two
mannerist/decadent Flemish literary periodicals at the beginning of the twentieth
century, and in 't Fonteintje, which was a more traditional, neoclassical periodical.
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In 1936 a third enlarged print was edited by De Sikkel. Three new poems were added
at that time.
The result of this text-genetic and literary-comparative investigation of Van Hecke's
three editions of Verzen/Gedichten, as well as the manuscript upon which the Dixon
& Co-print was based, opens new perspectives for a study of the (implicit) poetics,
the composition and other aspects of Van Hecke's poetry.
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Reception as a Subdivision of the Genesis.
Levensbloesem, a Novel by Stijn Streuvels
Marcel De Smedt
The novel Levensbloesem (‘Life blossom’) by the Flemish author Stijn Streuvels
(1871-1969) was published in November 1937.
The story deals with Lieveke Glabeke, a clever and talented girl from a poor family.
A study grant allows her to become a teacher. But due to the gossip of a lady from
her home village, she loses her job as a teacher in a boardingschool. And when one
of her brothers is imprisoned, an appointment in the teaching profession is out of the
question altogether.
Thrown back into her social class, she finally agrees to marry Fiel, a wicked and
ugly man, whom she always had avoided thus far.
The central issue of the novel is the question whether it is possible for someone
gifted, but belonging to a lower class, to rise on the social scale. Implicitly the author
answers the question in a negative way.
As to the contemporary reception of the novel, critics and fellow authors praise the
picturesque descriptions and the author's subtle insight into the psychology of the
main character. On the other hand, most comments criticize what happens at the end
of the novel, i.e. the marriage of the talented Lieveke Glabeke with Fiel. Other points
of criticism are a.o. that there are too many digressions in the novel, that there is too
much determinism, etc.
In his responses to this criticism Streuvels stresses the fact that Fiel is not that ugly,
that in fact he is a smooth chap. The author maintains that in his novel he wanted to
present a case-study, to describe the history of this specific girl. Other girls, studying
with a study grant, but not belonging to the lower class, are of no interest to him.
Some critics also pointed to the uncommon structure of the novel, in that from the
second chapter onwards up to and including the fifth, the author makes use of a
flashback.
Streuvels has often maintained that once a novel was completed, he didn't want to
hear anything about the work any more and that from that moment on he was busy
thinking of another work. This said, it is obvious that the author still took account
of the criticism of his work. Indeed, when he revised
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Levensbloesem for the second edition (published in 1943), Streuvels adapted a lot
of things with regard to the first edition.
He left out the flashback technique altogether and rearranged the first chapters of
the novel. To make the marriage at the end more acceptable, he crossed out some of
Fiel's rude utterances and some passages that put the fellow in an unfavourable light.
And in the same way, he crossed out and reduced some lengthy and rather superfluous
passages.
By way of conclusion, one can say that it is important that the reception, and especially
the contemporary reception, should be taken into account when treating the genesis
and the evolution of a literary work. In fact, contemporary criticism can be of great
influence on the way the author prepares a next edition of his work.
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The Art of Deletion.
The Genesis of S. Vestdijk's Terug tot Ina Damman
H.T.M. van Vliet
S. Vestdijk (1898-1971) is considered as one of the most important Dutch authors
of the twentieth century. He wrote fifty novels, many short stories, and hundreds of
poems, essays and reviews. After his death he left behind an enormous literary legacy,
which is now kept in the Dutch Literary Archive in The Hague. Until now these
hundreds of manuscripts, typescripts and corrected proofs have played hardly any
role in the Vestdijk research. Only the scholarly edition of his unpublished poems
(Nagelaten gedichten, 1986) is based on a thorough study of all the extant manuscripts
and typescripts.
The example of Vestdijk is typical for the lack of interest of Dutch literary critics in
the written and printed versions of a literary work and in other documents, which
can throw light on the genesis of the work. However, the genesis and all the variants
of the different versions can provide insight in the creative process, the method of
composition, the intentions of the author and his ‘poetica’. The published text of a
literary work is not an isolated entity. Mostly it is one of many texts. Together they
form the history of composition or the context. In this context the published version
has a special function and meaning, but it is still connected with the whole previous
history. And this compositional history has an interpretative value. Authorative
variants within a version and from one version to another often give insight in certain
tendencies and changing intentions. They can be important indications for the
interpretation of the published text by pointing out crucial passages. In other cases
they can explain textual faults, factual errors, and lines or passages in the text that
are difficult to understand.
Vestdijk studied medicine at the university of Amsterdam, but in the summer of 1928
he decided to become a writer. The notes, drafts, fair copies, and typescripts from
the first decade of his career show the literary influences Vestdijk went through and
how in the end he found his own style and personal tone. First, he wrote hundreds
of poems, partly under the influence of the Dutch author Jan Jacob Slauerhoff
(1898-1936). Then, after reading Proust's À la recherche du temps perdu, he started
with an autobiographical novel. The huge novel of more than 1,000 pages was finished
and delivered to the publisher in June 1933. However, his publisher refused the novel.
Vestdijk was extremely disappointed and he got in a deep depression. In this
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time he read Joyce's Ulysses. Then he started to rewrite his unpublished novel into
separate smaller ones. The first one has clearly been written under the influence of
Joyce. This novel was published later. Vestdijk's debut, the novel Terug tot Ina
Damman, appeared in 1934. It was the result of the rewriting of the last part of the
unpublished novel. The extant manuscripts and the typescript show how Vestdijk in
the process of rewriting overcame the influence of Proust and Joyce and finally found
his own ‘voice’. He achieved this mostly by deleting all redundant details and
elaborate descriptions. Gradually, he developed a more concise and precise style. At
the same time, he gave his new novel a tight structure by dividing it into three parts;
each part has a title and consists of five chapters. This structure became the basis for
most of Vestdijk's later novels.
So, the genesis of Vestdijk's debut on the basis of the extant manuscripts, typescripts
and printed versions provides important clues not only to the interpretation and
evaluation of the published text, but also to the study of the development of the author
in the literary climat of his time.
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Minnehandel or Liebesspiel.
The Genesis of the German Translations of Stijn Streuvels' Works on the
Basis of the Correspondence with his German Publishers
Joke Debusschere
In 2002, the Centre for Scholarly Editing and Document Studies (Centrum voor
Teksteditie en Bronnenstudie - CTB), the research department of the Royal Academy
of Dutch Language and Literature in Belgium, started with the electronic edition of
the correspondence between the Flemish author Stijn Streuvels (1871-1969) and his
German speaking publishers. By a discussion of this project, this paper argues in
favour of the scholarly study of an author's correspondence with publishers and
translators, and values the importance of its content analysis.
Since more than one hundred titles by Stijn Streuvels have been translated into
German - compared to ‘only’ twenty into French and six into English - it is easy to
conclude that Streuvels must have had a vast readership in the German speaking
world. Moreover, seventeen translators and well over ten publishers were involved
in bringing these works to the German speaking market. Especially the German
publishers Insel Verlag (with Anton Kippenberg) in Leipzig and Albert Langen-Georg
Müller Verlag in München are of great importance for the study of Streuvels' work
in German, next to other publishing houses such as J.C.C. Bruns Verlag in Minden,
the publishing houses of Philipp Reclam and Otto Quitzow Verlag in Leipzig,
Universum in Berlin/Zürich, Georg Stilke and Fischer Verlag in Berlin, Wiener
Volksbuchverlag, etc. But his main success in Germany, Streuvels owes to his
publisher Adolf Spemann (1886-1964), director of the publishing house Engelhorn
in Stuttgart.
By reconstructing the genesis of the German translation of Streuvels' novel
Levensbloesem on the basis of the correspondence between the author and two of
his publishers, I illustrate in this essay the importance of the study of primary source
material of this kind for literary history. First hand information can be deducted from
this material about the genesis and publication history of literary works, about the
reasons and circumstances for numerous reprints and translations, and about concrete
difficulties and vicissitudes that go hand in hand. When neither holograph material,
typescripts, or galley proofs are extant, correspondence material and business
documents such as contracts become even more important.
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In short, and as this essay hopes to demonstrate, correspondences between authors
and their publishers, translators, illustrators etc. are an invaluable source of
information for the study of the genesis, production, meaning, and reception of their
work, for the reconstruction and a better understanding of the literary contemporary
society and mentality in which they lived and worked, and for biographical study.
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Genetic, Electronic, and Critical: An Edition of Beckett's Last Works
Dirk Van Hulle
A genetic edition is supposed to present all the texts of a work's early versions in
their entirety. Especially with respect to prose fiction, this entails the danger of
overburdening the user with an abundance of transcriptions. By encoding linear
transcriptions in XML (eXtensible Markup Language) it is possible to present the
manuscript material in different ways, so that users can view the genetic dossier from
a perspective of their choice. The solutions presented in this article are based on a
genetic critical edition of Samuel Beckett's penultimate work, called Stirrings Still,
translated into French by the author as Soubresauts. This edition presents the
manuscript material from six different perspectives: a documentary approach; a
chronological approach; a rearrangement of the drafts per language; a parallel
presentation of the self-translations made during the writing process; a teleological
approach presenting only those versions that have led to the published text; and a
separate presentation of aborted sections, which eventually never made it into the
published version.
In order to facilitate the comparison of a particular passage in one version with the
same passage in another version, the transcriptions can be viewed on three scales:
large, medium, small, i.e. the section, the paragraph, and the sentence. The large-scale
option makes it possible to examine two versions of a complete section in parallel
presentation. The paragraph option gives all versions of a paragraph in vertical
(synoptic) juxtaposition. From this series two (not necessarly subsequent) versions
can be extracted and presented in horizontal (parallel) presentation. To facilitate an
even more detailed collation the same procedure can be applied to the microscopic
level of the sentence. This part of the edition is a sort of multi-scale approach to
‘versioning’.
Apart from being ‘genetic’ the edition is also ‘critical’, which implies that the editor
highlights textual variants explicitly. To do so in a genetic edition of a bilingual
work, a distinction needs to be made between (1) transmission variants; (2)
composition variants; (3) translation variants. Especially the second category is not
self-evident, since genetic criticism questions the relevance of the term ‘variants’
when there is no ‘invariant’ to measure their variance. Still, from a pragmatic point
of view the notion of ‘variants’ can be
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useful, if the editor works with a system of relative calibration, combining pro- and
retrospective collation. Genetic modifications can be measured both against the
previous version and against the final version. The system of relative calibration
suggests the possibility of its counterpart: comparing invariant passages within two
or more different works. This aspect of Beckett's work is analysed in the last part of
the article.
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The Text as Product and Process. History, Genesis, Experiments
Domenico Fiormonte & Cinzia Pusceddu
In the last ten years there has been a growing consensus among textual scholars that
one of the main purposes of a digital edition should be the presentation of a ‘mobile
text’, in which each manuscript or witness - ancient or modern - can be read, compared
and manipulated by various computing tools. However, is the concept of textual
movement strictly related to the use of the computer? This paper argues that, not
only is the idea of mobile text much older than the computer, but current digital tools
and languages often seem inadequate to the task of representing the richness and
complexity of such literary artefacts. The first part of this paper tries to reconstruct
and discuss the birth of a new textual paradigm from its origins in the intellectual
milieu of the 1930s, up to research into the writing process carried out in the 1980s.
The paper then focuses on the theory of text as a ‘system’, as outlined by the Italian
editor and philologist Gianfranco Contini. It follows a concise overview of the
theoretical issues raised by genetic criticism in France, showing its connections with
experiments carried out into the psychology of composition. The last part of the paper
presents an ongoing experiment of genetic philology developed by the Digital Variants
team (http://www.selc.ed.ac.uk/italian/digitalvariants): the Magrelli Genetic Machine.
Variant texts and brouillons d'écriture generously made available by the Italian
author Valerio Magrelli are displayed through several interactive tools realised in
Flash, and their original textual mouvance is reproduced by means of a dynamic
display. This experiment involved a number of practical steps, but also raised some
theoretical questions: how to convert a printed text and a manuscript in digital format;
how to create a dynamic text which appears as an image, simultaneously comparing
different choices made by the author, etc.; and, finally, how to show the writing
process. It is undeniable that writing with a computer implies a loss of knowledge
about the genesis of a text, as writers do not usually save earlier versions. Digital
Variants, by asking writers to save their writing-stages, can allow users to examine
a variant text from the author's as well as the reader's perspective, and thus stimulate
reflection on how the digital dimension can blur the boundaries between ‘authorial’
and ‘editorial’ practices.
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How Watching Vanity Fair Grow Can Influence How We Read the Novel
Peter Shillingsburg
A debate over Thackeray and his Vanity Fair has continued from the novel's first
publication to the present: Are the novel's apparent contradictions and uncertainties
and obscurities the result of inattention and ineptitude on Thackeray's part or are they
subtle and deft touches to which readers can respond with sophistication? This essay
examines the composition and revision processes to shed light on the debate, finding
that the evidence supports the latter view. I begin with a general survey of the
controversy among reviewers and critics over Thackeray's artistry. I then focus on
biographical evidence, in particular Thackeray's view of women. Then I turn to
passages that seem unreadable unless one has access to the historical information
that unlocks the jokes. Finally, I turn to the manuscript of Vanity Fair to show how
revisions reveal Thackeray carefully rejecting conventional Victorian tendencies
toward certainty and expository clarity in order to cultivate an ambiguous, indirect
presentation that draws readers into the moral debates of the novel. The essay
concludes that, while Thackeray's method of historical and local allusions makes
reading somewhat difficult, that his command over his materials and his novelistic
skills reward the effort.
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