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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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Klassieke reeksen en klassiekenreeksen Bij wijze van inleiding
Yves T'Sjoen, Universiteit Gent
In de literatuurwetenschap heeft zich de voorbije decennia een verschuiving
voorgedaan van tekst en lezer naar context. De tekstgerichte analyse is onder impuls
van onder meer de receptie-esthetica, de semiotiek en ook het new historicism
verschoven naar een uitgesproken contextuele benadering van de tekst. Dat betekent
dat het onderzoeksgebied verruimd is, dat het literaire werk in zijn bredere
cultuurhistorische context wordt bestudeerd. De nieuwe bloei van het biografisch
onderzoek, de belangstelling voor de ontstaans- en drukgeschiedenis van een literair
werk, het receptieonderzoek en andere benaderingswijzen van literatuur zijn hieraan
toe te schrijven.
Ook de boekhistorische wetenschap kende die accentverschuiving. Van een studie
van het boek als object, met belangstelling voor de vormelijke, de druktechnische,
de typografische aspecten, evolueerde de boekwetenschap naar een studie van de
geschiedenis van het boek. Het functioneren van een boek in zijn historische context
werd, onder impuls van de Franse ‘histoire du livre’, het nieuwe onderzoeksobject.
Ik verwijs in die context - in de context dus van de cultuurhistorische aanpak van de
boek-gerelateerde studie - en in het licht van de onderzoeksvragen die in dit dossier
worden centraal gesteld onder meer naar Isabelle Olivero's studie L'invention de la
collection. De la diffusion de la littérature et des savoirs à la formation du citoyen
au XIX siècle (1999). Dat wil zeggen dat in de hedendaagse boekgeschiedenis
productie, distributie en consumptie van het boek worden bestudeerd, dat het boek
voortaan als verspreider van ideeën (‘des savoirs’) wordt beschouwd en niet louter
als economisch product. Vandaar dat boekhistorisch onderzoek zich onder meer richt
op de uitgeversgeschiedenis, op de reconstructie van een fonds, op de wijze waarop
een lezerspubliek in de eigen tijd met boeken omging. Ook de ontwikkeling van de
editiewetenschap sinds de jaren tachtig in ons taalgebied is een symptoom van die
verbreding van de wetenschappelijke belangstelling voor het literaire werk. De
genetisch-interpretatieve studie van een literair werk (met onder meer het oog op

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde. Jaargang 2006

4
een (re)constructie van een auteurspoëtica), het editeren en annoteren van brieven,
zijn voorbeelden van deze contextuele benadering van literatuur.
De verruiming van het onderzoeksdomein van de boekgeschiedenis kan dus verklaard
worden vanuit die meer contextuele benadering van de literatuurwetenschap. Een
uitgeversgeschiedenis of bijvoorbeeld een tijdschriftenstudie heeft ook alleen maar
zin als het onderzoek in een bredere culturele, maatschappelijke en economische
context wordt gesitueerd. De jongste jaren is er in Europees perspectief meermaals
voor gepleit het boekhistorisch onderzoek in een literair-historisch licht te plaatsen.
Niet het fonds van één bepaalde uitgever, of één reeks in het fonds, verdient aandacht.
Het onderzoek is ermee gebaat te vertrekken vanuit een algemener vraagstelling. Dat
is de literair-historische context die wordt bedoeld: hoe kan kennis van productie,
verspreiding en ontvangst van boeken, hoe kan kennis van literaire instituties en van
netwerkvorming in een literair veld inzichten opleveren die betekenis hebben voor
de literatuurgeschiedenis?
De krijtlijnen voor de studiedag over ‘klassieke reeksen’ en ‘klassiekenreeksen’ (13
april 2005) zijn getekend door de boekgeschiedenis en de literatuurgeschiedenis.
Omdat deze combinatie, blijkens onder meer studies van Lisa Kuitert over literaire
series in de tweede helft van de negentiende eeuw in Nederland en van Sandra van
Voorst over de vertaalde fondsen van vier Nederlandse uitgeverijen in de periode
1945-1970, de meest vruchtbare blijkt. Die combinatie kan grosso modo worden
beschouwd als een koppeling van vorm (object van de boekgeschiedenis) en inhoud
(object van de literatuurgeschiedenis).
De reeksformule in het fonds van de literaire uitgever, d.w.z. een aantal boeken dat
onder één overkoepelende noemer wordt gepresenteerd en waarbij naast de hoofdtitel
ook een titel wordt vermeld die van toepassing is op de groep publicaties waar het
werk deel van uitmaakt, was het uitgangspunt voor het colloquium. Concreet betekent
het dat de serie-uitgave in het Nederlandse en Vlaamse literaire veld, aan de hand
van enkele gevallenstudies, vormelijk én inhoudelijk in een literair-historische context
werd onderzocht. In vergelijking met Engeland en Duitsland is naar reeksuitgaven
in de Nederlandstalige literatuur tot vandaag nog maar weinig wetenschappelijk
onderzoek verricht: er zijn de vermelde studies, en daarnaast vooral bibliografische
inventarissen van enkele negentiende- en twintigste-eeuwse reeksen. De bestaande
studies richten zich vooral op de commercieel-lucratieve kant van de reeksuitgave,
of op de cultuurhistorische studie (zoals in de uitgeversgeschiedenis).
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Het is niet zomaar de serie-uitgave die in dit dossier zal worden toegelicht. Het
onderwerp is blijkens de samengestelde titel in twee richtingen gepreciseerd:
respectievelijk de ‘klassieke reeks’ en de ‘klassiekenreeks’. Het onderscheid tussen
beide typen van reeksuitgaven kan in grove trekken worden samengevat als het
onderscheid tussen reeksen met contemporaine literatuur en de reeksen met
niet-contemporaine literatuur. Een klassieke reeks is dan een reeks met werk van
eigentijdse auteurs, een reeks publicaties die een in literair-historisch opzicht
‘klassieke’ status heeft verkregen. Het betreft reeksen die bijvoorbeeld poëticaal
duidelijk geprofileerd zijn, die een volstrekt eigen stem hebben gekregen in het
literaire landschap (of in het contemporaine literaire debat) door toedoen van (het
eigenzinnig optreden van) een redactie, een redacteur of een uitgever. Het is geen
reeks met wat we canonieke teksten zouden noemen.
Daarnaast is er de ‘klassiekenreeks’. Die reeks presenteert herdrukken van zogeheten
meesterwerken, of beter: literaire werken die als ‘tijdloos’ worden beschouwd, die
niet contemporain zijn. Gezien de variëteit aan klassiekenreeksen, bijvoorbeeld in
de tweede helft van de negentiende eeuw in Nederland (Lisa Kuitert onderscheidt er
een twintigtal), is de invulling van het begrip ‘klassiek’ nogal wisselend. Er bestaat
geen eensgezindheid over welke werken tot het literaire erfgoed behoren. De canon
ligt altijd weer onder vuur en is aan grote schommelingen onderhevig.
Het eerste samenstellende deel in de term ‘klassiekenreeksen’ heeft in de loop van
de negentiende eeuw enkele opmerkelijke betekenisverschuivingen ondergaan. Kuitert
heeft er al eerder in haar proefschrift op gewezen. Als uitgevers het label ‘klassiek’
gebruikten in de reekstitel of in prospectussen, dan werd daar in het begin van de
negentiende eeuw iets anders mee bedoeld dan op het eind van de eeuw. In de eerste
decennia werd met ‘klassiek’ het verschil tussen een (oorspronkelijk Franse)
neoclassicistische en een toen nieuwerwetse romantische (en dus anticlassicistische)
literatuuropvatting aangeduid. De klassieke literatuuropvatting sloot dus aan bij de
neoclassicistische richting, en oorspronkelijk Griekse en Latijnse kunstopvattingen.
Medio negentiende eeuw traden wijzigingen op in de connotatie van ‘klassiek’.
Klassiek, in de betekenis van ‘zoals in de Oudheid’ en secundair ‘de beste’,
weerspiegelde voortaan een waardeoordeel: wat beantwoordt aan de goede smaak,
wat voortreffelijk en voorbeeldig is, de beste werken betreffend (die, zoals Marita
Mathijsen aangeeft in haar studie over de romantiek in Nederland, de
negentiende-eeuwers vooral in de - niet-contemporaine - gouden eeuw meenden aan
te treffen). Later voegden uitgevers, die

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde. Jaargang 2006

6
het vooral ook om de verkoop te doen was (naast het prestige), de betekenis ‘de meest
beroemde’ en ‘de bekende schrijvers’ toe. Op die manier werden de connotaties
‘tijdloos’ en ‘populair’ met elkaar verbonden: klassiek waren die werken die als
beroemd én veelgelezen gecatalogeerd werden. Klassieken werden vanaf dat moment
vereenzelvigd met meesterwerken en het was voor uitgevers een prestigieuze
aangelegenheid die klassieke werken uit te geven.
Ook vandaag rekent men tot de Nederlandse klassieken die werken die de
Nederlandstalige cultuurgemeenschap moet blijven lezen, die behoren tot het literaire
erfgoed van een natie of een taalgroep.
Gezien de al eerder aangestipte beperkte aandacht voor de reeksvorming in het fonds
van literaire uitgevers in Nederland én in Vlaanderen, leek het de samenstellers van
het dossier relevant enkele onderzoeksvragen te formuleren, zowel wat de klassieke
reeksen als wat de klassiekenreeksen betreffen. Hoe zijn die reeksen samengesteld,
wie was ervoor verantwoordelijk en welke was de inbreng van een redactie of een
uitgever, welke was de bemoeienis met de teksteditie? Hoe functioneerde zo'n reeks
in het eigentijdse literaire klimaat? En hoe is de reeks door het contemporaine publiek
en de literaire kritiek onthaald? En voor klassiekenreeksen: waarom wordt een literair
werk in een bepaalde periode, door een bepaalde groep, als ‘klassiek’ beschouwd,
en een ander van de lijst afgevoerd? Had het alleen met de vrijstelling van auteursrecht
te maken waarom uitgevers zich waagden aan klassiekenreeksen, naast de prestigieuze
kant van deze onderneming? Of anders nog: welke was het canoniserende effect van
een klassiekenreeks? Dit zijn maar enkele probleemstellingen waaruit de bredere
cultuurhistorische benadering van de onderzoeksvragen blijkt. Het leek Liesbeth van
Melle en mezelf dan ook voor de hand te liggen de literaire serie vooral als een
literaire institutie te zien, met een eigen werking. Zoals de uitgeverij, de kritiek, het
literatuuronderwijs en de literatuurwetenschap literaire instituties zijn. Immers, die
reeksvorming heeft er ook toe bijgedragen wat een groep lezers en wetenschappers
op een bepaald moment als ‘klassieke literatuur’ beschouwde. Een onderzoek naar
de werking van instituties zorgt ervoor dat boekhistorisch onderzoek in een
literair-historische context wordt geplaatst.
Met dit dossier spreken organisatoren en auteurs de hoop uit van een verdere
kruisbestuiving van boekgeschiedenis, literaire historiografie en empirische
literatuursociologie. Het model dat Lisa Kuitert heeft ontworpen voor de studie van
Nederlandse negentiende-eeuwse literaire series, waarin voor die bredere
cultuurhistorische benadering wordt gepleit, lijkt perfect bruikbaar voor vergelijkbaar
onderzoek naar en van reeksen in het fonds van literaire uitgeverijen in Vlaande-
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ren. Een echo van het uitgangspunt voor deze uitgave ving ik recent nog op tijdens
mijn lectuur van Kuiterts studie Het ene boek in vele delen. De Uitgave van Literaire
Series in Nederland 1850-1900 (1993): ‘Er is nog geen onderzoek gedaan naar de
manier waarop uitgevers met “klassiekenreeksen” omsprongen’ (p.21). Op metaniveau
is over de problematiek nagedacht, zoals onder meer blijkt uit de publicatie van het
Huygens Instituut Literaire Monumentenzorg: Theorie en praktijk van een
klassiekenreeks (1997). En op 24 maart 1999 is in de Koninklijke Academie voor
Nederlandse Taal- en Letterkunde een studiedag georganiseerd met als thema de
‘beschikbaarheid van klassieke teksten uit de Nederlandse letterkunde’. In de acta
van die dag, ‘Klassieken op de markt’, kunnen vooral de bijdragen van Raymond
Vervliet en E.K. Grootes worden nagelezen (ook Gillis Dorleijn refereert aan de
bijdrage van E.K. Grootes); hun artikels handelen respectievelijk over de wijze
waarop men in de negentiende en de twintigste eeuw met ‘klassieken’ omging en
over canonvorming nadacht, én welke pogingen zijn ondernomen klassieke
Nederlandstalige teksten in reeksen onder te brengen, van de twee niet-gerealiseerde
pogingen een BIBLIOTHEEK DER NEDERLANDSE LETTEREN samen te stellen (zie
H.T.M. van Vliets bijdrage in het dossier) tot de DELTA-reeks van de Stichting
Nederlandse Literaire Klassieken, die in september 1993 is opgericht (zie G.J. Dorleijn
in het dossier). Dat overzicht hebben we, nu nog het fundamenteel onderzoek.
In dit themanummer worden aanzetten voor de studie van enkele klassieke reeksen
in de twintigste-eeuwse Vlaamse literatuur gepresenteerd, met aandacht voor de
uitgever, de reeksformule, de receptie van de reeks. Daarnaast hebben Liesbeth van
Melle en ik literatuurwetenschappers en boekhistorici, editiewetenschappers en
literatuurhistorici naar een bijdrage over een specifieke literaire reeks (al dan niet
met vertaalde literatuur), een klassiekenreeks of een klassieke reeks gevraagd.
Tot slot van deze inleiding willen we in onze dankbetuiging Anne Marie Musschoot,
voorzitter van de studiedag in de Academie, vermelden. Met haar spreken wij in de
inleiding van de acta de hoop uit dat de (interdisciplinaire, multiperspectivische)
aanpak van de boekhistorische studie, in de lijn van de Franse ‘histoire du livre’ en
de praktijk in Duitsland, Engeland en sinds de jaren negentig in Nederland, ook in
Vlaanderen tot nieuw wetenschappelijk onderzoek mag leiden.
Een laatste woord van dank is gericht tot Georges de Schutter, toen vast secretaris
van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde die, samen
met de Vakgroep Nederlandse Literatuur en Algemene Literatuurwetenschap van de
Universiteit Gent, de studiedag organiseerde.
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Over middeleeuwse literatuur in negentiende-eeuwse reeksen.
Lisa Kuitert, Universiteit van Amsterdam
Inleiding
‘Ik houd niet van reeksen’, schreef recensent en dichter Arie van den Berg in NRC
Handelsblad. ‘Ze walmen de geur van de omnibussencolporteur’ en ‘dragen, hoe
goed bedoeld ook, de stralenkrans van koppelverkoop’.1 Daarentegen is Gerrit Komrij
juist dol op series en lanceerde onlangs bij De Bezige Bij de zoveelste door hem
samengestelde reeks: PARNASSUS geheten. Ook Kees Fens houdt van reeksen, bij
voorkeur de klassiekenreeksen, die hij ‘dat ene boek in vele delen’ noemt. Series
brengen boeken, neutraler gezegd ‘teksten’, bij elkaar, en voegen tegelijkertijd een
codering toe, een hiërarchisering zou je kunnen zeggen. Want de ene serie ‘walmt
van de geur van de omnibussen’ en de andere is een kostbare plank waarop dat ene
boek-in-veledelen staat. In de negentiende eeuw kwamen er in Nederland voor het
eerst literaire series op de markt, met oudere teksten, met nieuwere, met oorspronkelijk
Nederlandse en met vertaalde poëzie en proza. Wat series kunnen betekenen, wordt
in deze bijdrage geïllustreerd aan de hand van een tekstsoort die weliswaar oeroud
was maar voor het eerst in druk werd aangeboden: de middeleeuwse letterkunde.
Middeleeuwse letterkunde was aan het begin van de negentiende eeuw in Nederland,
anders dan in Duitsland bijvoorbeeld, een onderwerp voor een heel klein publiek.
Voor verhalende teksten uit dat tijdvak bestond weinig belangstelling omdat de
middeleeuwen doorgingen voor ‘achterlijk’, of liever gezegd het tegendeel van
‘verlicht’. Te katholiek, te bijgelovig, was een veelgehoord argument. Documenten
die een politiek-historische functie hadden, vanwege stadsrechten of familiezaken
bijvoorbeeld, waren om voornamelijk juridische redenen goed bewaard, maar de
oude ridderepiek, voor zover in handschrift overgeleverd, was vanaf de zestiende
eeuw uit de

1

Arie van den Berg, in: NRC Handelsblad, 10 december 2002.
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(publieke) gratie. De middeleeuwse letterkunde had ‘een smaak van fabelen en
verdichte grollen’, meende de zeventiende-eeuwse dichter Pieter Rabus.2
Middeleeuwse teksten lagen letterlijk diep verzonken onder het stof van de
geschiedenis. Eeuwenlang was immers slordig met de originele handschriften
omgesprongen, zoals blijkt uit horrorverhalen over fragmenten perkament die
rücksichtslos werden gerecycled.3 Menig handschrift was vaak eeuwenlang in
kloosters ongezien en dus bewaard gebleven. Maar na het opheffen en plunderen
van de kloosters ten tijde van de Reformatie waren talrijke manuscripten in het
verkoopcircuit terechtgekomen zodat verzamelen daadwerkelijk mogelijk geworden
was.4 Die verzamelaars waren er ook, zonder meer.5 Juist het feit dat de samenleving
er weinig waarde aan hecht, maakt dat bij de verzamelaar het bloed sneller gaat
stromen. Het verzamelaarsinstinct is al te herkennen in vroege veilingcatalogi zoals
die van M.Z. Boxhorn uit 1654, een van de vroegst geveilde collecties van
middeleeuwse handschriften. Voor particulier geïnteresseerden in middeleeuwse
teksten zoals hij, waren alle soorten teksten interessant, van verhalend proza tot
bijbelfragment.
Die verzamelaars waren ook aan het begin van de negentiende eeuw nog actief. In
periodieken als het oudheidkundig tijdschrift Antiquiteiten (1820-1826) en later De
navorscher (1851-1960) hielden de liefhebbers van oudheden elkaar op de hoogte
van hun ‘vondsten’. Te midden van bijdragen over potscherven en grafheuvels stonden
daar ook stukken over middeleeuwse documenten en tekstfragmenten die waren
gevonden. De middeleeuwen waren aan het begin van de negentiende eeuw het terrein
voor vakmensen, voor kenners van taal en historie. Om die kennis met elkaar te
kunnen delen, was de behoefte aan tekstedities groot. Maar zulke uitgaven lieten op
zich wachten. Nederland liep in dit opzicht achter bij Frankrijk en Duitsland meende
men, waar al in de achttiende eeuw het een en ander beschikbaar

2
3

4
5

Geciteerd naar H. de Buck, De studie van het Middelnederlandsch tot in het midden der
negentiende eeuw. Vier studies. Groningen/Den Haag: Wolters, 1930, p. 33.
Over de omgang met letterkundig erfgoed, zie Lisa Kuitert, ‘Literair erfgoed: van oude
vodden en klassieken’ in: F. Grijzenhout (red.), Erfgoed (werktitel). Begripshistorische reeks,
Amsterdam: Amsterdam University Press, 2006 (te verschijnen), waar deze inleiding op
gebaseerd is.
Jos A.A.M. Biemans, ‘The seventeenth-century Antwerp book collector Peeter Oris: new
discoveries and new questions’ in: Quaerendo, 18 (1988), 4, p. 243-277.
J. Deschamps, Middelnederlandsche handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken.
(Tentoonstellingscatalogus) Leiden, 1972, p. 5.
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gemaakt was.6 De Nederlandse taalgeleerde Balthasar Huydecoper bracht weliswaar
in 1772 een kritische uitgave van de Rymkroniek van Melis Stoke uit, maar hij had
zo weinig op met de dichterlijke waarde van deze ‘middeleeuwsche monumenten’,
dat wat hem betrof slechts enkele fragmenten daarvan bewaard hoefden te blijven.7
‘Wat nut de Uitgaave zou kunnen doen zie ik niet’ schreef hij aan Jacob Visser.8
Was er dan bij een breder publiek geen enkele belangstelling voor afgeronde verhalen
uit de middeleeuwen? Bestond er geen collectieve herinnering aan middeleeuws
proza? Zeker wel. Middeleeuwse legenden circuleerden omstreeks 1800 namelijk
nog in een goedkope serie, gedrukt in verkorte vorm, in een gotische letter bovendien,
en eenvoudig gebrocheerd in goedkope, veelal blauwe papieren omslagen, zodat ze
als ‘volksboeken’ werden gezien. De gotische letter immers werd niet, zoals de
romein geassocieerd met intellectuele zaken maar met ‘eenvoudig divertissement’.9
In Nederland waren de Zwaanridder en de Vier Heemskinderen daar bekende
voorbeelden van. Een actieve negentiende-eeuwse uitgever van dit type uitgaven
was B. Koene. Zijn ‘editie’ van Een Schoone Historie van Mayken van Nimmegen
uit 1820, telt slechts acht flinterdunne bladzijden, en is uit een gotische letter gezet.10
De middeleeuwse verhalen waren door dit soort uitgaven in niveau gedaald, legde
de negentiende-eeuwse letterkundige B.H. Lulofs uit:
De ridderlijke geest der Middeleeuwen blinkt nog in onze
oude-Nederlandsche Riddergedichten uit, die echter met de vijftiende
eeuw en vervolgens geheel verloren gaan, of slechts blijven voortkwijnen
in de Volksromans en de zoogenaamde blaauwe boekerij.11
De blauwe boekjes, zo genoemd naar hun omslag, waren een begrip, ook in Frankrijk
waar ze ‘livres bleues’ heetten. Ze zijn te beschouwen als een

6
7
8
9
10

11

P.J. Buijnsters, ‘Kennis en waardering voor Middelnederlandse literatuur in de 18e eeuw’,
in: De achttiende eeuw, 16 (1984), p. 39-59, p. 41.
L.Ph.C. van den Bergh, [inleiding] Roman van heinric en margriete van limborch, 1846, dl
2, p. 136.
Geciteerd naar Buijnsters (1984), p. 50.
Anja Smit, ‘Letter en lezer. De gotische letter in negentiende-eeuwse volkslectuur’ in: De
negentiende eeuw, 14 (1990), 2-3, p. 159-171.
Exemplaar uit de UBA, sign. Br. Pijn. 169-1. Kennelijk had deze uitgever verschillende
soorten volksboeken. Zijn editie van De Historie van Floris en Blanchefleur uit 1827 ziet er
verzorgder uit, telt 24 bladzijden en is tweemaal zo groot van formaat (UBA sign. Br. H.E.
18).
B.H. Lulofs, Handboek van den vroegsten bloei der Nederlandsche letterkunde of
Proeven uit Nederlandsche schriften der dertiende en veertiende eeuw / met inl.,
aanstippingen over de spraakleer en den stijl van dien tijd, een klein woordenboek
enz. Groningen: Oomkens, 1845, p. 14.
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gepopulariseerde en in proza omgezette vorm van middeleeuwse berijmde teksten,
een vorm die overigens zeker niet alleen bij ‘het volk’ in trek was. De blauwe boekjes
werden door verschillende uitgevers op de markt gebracht, en verschillen in dat
opzicht van de latere negentiende-eeuwse series. Maar ze werden door letterkundigen
als Lulofs als een serie gezien, omdat ze aan hun uitvoering te herkennen waren.
Het lijkt niet onwaarschijnlijk dat deze ‘simplistische’ hertalingen van middeleeuwse
teksten lange tijd het beeld van het middeleeuwse literaire proza negatief beïnvloed
hebben, en het hele tijdvak tot een ‘duistere’ periode maakten. En misschien heeft
het serie-beeld van de blauwe boekjes nog eens extra de nadruk gelegd op de
vermeende inwisselbaarheid van deze populaire verhalen. Het is in elk geval een feit
dat juist meer studieuze tekstuitgaven van middeleeuwse fictie lang op zich lieten
wachten. Pas in 1819 verscheen de eerste tekst met een niet-historische inhoud in
druk. Dat waren Van Sinte Gheertruden min en de Esopet, bezorgd door J.A. Clignett,
die zich met dit werk bezighield, opdat, zoals hij verklaarde, ‘ook eens, in het
algemeen, onze tijdgenooten, met andere verdienstelijke mannen, zich aan de taal
hunner Voorvaderen gewennen, hunnen schriften met verrukking lezen, en hen als
vormers van onze Taal eerbiedigen.’12
De Ferguut-editie van L.G. Visscher was de eerste volledige Nederlandse ridderroman
die in druk werd gegeven, en deze uitgave werd aan de Koning aangeboden in 1838.13
Het was toch een nationale daad, zo'n tekstuitgave. Het drukken en uitgeven van de
oude tekstfragmenten waren, behalve omwille van de ‘verrukking’ die het lezen
bood, namelijk nog om een tweede reden van belang. Ze waren ook een vorm van
vastlegging in geval de handschriften zelf verloren gingen. J.W. Holtrop, bibliothecaris
van de KB en zelf ook verzamelaar, meende:
Zoolang toch zulke gedenkstukken van oudere Historie en Letterkunde
alleen in handschriften bestaan, blijven zij ofschoon met den meesten zorg
bewaard, ten alle tijde voor vernieling blootstaan, welke den letterkundige
wereld een onherstelbaar verlies zou toebrengen, hetgeen niet te vreezen
is, zoodra de text dier Handschriften naauwkeurig door den druk
overgenomen, vermenigvuldigd en verspreid zullen zijn.14
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Desalniettemin werd er vanuit de meest voor dit doel geëigende instelling niks aan
gedaan. De Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, in 1766 opgericht, hield
zich namelijk vooral met contemporaine literatuur bezig. Daarover werd vergaderd
en geredetwist. De Maatschappij had wel een serie, de zogeheten WERKEN VAN DE
MAATSCHAPPIJ, maar daarin werden bijvoorbeeld tot 1834 vooral teksten van latere
data uitgegeven, waaronder de vele verhandelingen die volgden op prijsvragen. Waar
de Maatschappij wel voor zorgde was voor de bewaring van enkele belangrijke
collecties middeleeuwse manuscripten, uit nalatenschappen van de gestorven leden
van deze instelling, zoals de collectie Alewijn.
Belangrijker voor, in elk geval de middeleeuwse, letterkunde was de zogeheten
Tweede Klasse (1808) van het Koninklijk Instituut van Wetenschappen, Letteren en
Schoone Kunsten. De Tweede Klasse was de afdeling die zich bezig zou houden met
Geschiedenis en Nederlandse Letterkunde: de geijkte combinatie van toen. In de
‘Tweede Klasse’ speelde W. Bilderdijk een belangrijke rol als aanduwer van de
studie van de Middelnederlandse letterkunde.
Bilderdijk was een verzamelaar, zo blijkt uit de veilingcatalogus van zijn boekenbezit
van na zijn dood in 1831.15 Voor de Tweede Klasse schreef Bilderdijk persoonlijk
handschriften over die ter kopiëring aan de Tweede Klasse werden uitgeleend, wat
hij bovendien zeer snel deed. Ook was hij het die ten tijde van de Franse overheersing
inzag hoezeer het handschriftelijke erfgoed gevaar liep ‘bij de nieuwelings
voorgestelde verandering van het staatsbestuur’. Bilderdijk stelde daarom omstreeks
1813 een commissie in die er zorg voor moest dragen dat de oude handschriften niet
vernietigd of weggevoerd werden.16

Reeksen
Uitgaven van middeleeuwse teksten in serievorm zien we kort voor het midden van
de negentiende eeuw opduiken. Een belangrijke stimulans daartoe gaf de Vereeniging
ter Bevordering van de oude Nederlandsche Letterkunde, opgericht in 1843. Deze
vereniging was geënt op een soortgelijk verbond in
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Stuttgart, de Literarischen Verein zur Herausgabe älterer Druck-und Handschriften,
en vertoonde tevens overeenkomst met de Maatschappij der Vlaamsche
Bibliophielen.17 De bedoeling van de vereniging was om stukken die van belang
waren voor de kennis van de geschiedenis en de letterkunde van Nederland, oftewel
‘de achtbare overblijfsels dier vroegere Eeuwen’, openbaar te maken. Daarbij had
men nadrukkelijk de middeleeuwen tot aan de zestiende eeuw op het oog, wat
weerklinkt in de naamgeving ‘oude letterkunde’. Onder de 361 leden op de ledenlijst
van dit zo enthousiast gestarte gezelschap prijkten de namen van Koning Willem II
en diens broer prins Frederik, en ook het Ministerie van Binnenlandsche Zaken. Zij
zullen zich aangesproken hebben gevoeld door de stellingname van de Vereniging:
‘Een volk, dat zijne taal acht en bemint, geeft stilzwijgend zijnen eerbied voor zijne
eigene volkswaarde te kennen’.18
De regering bood ook financiële ondersteuning. De contributie bedroeg zes gulden
per jaar. Een van de belangrijkste wapenfeiten van de Vereniging was het plan een
op de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde geïnspireerde reeks uitgaven te
verzorgen, waarin veelal nog niet eerder uitgegeven middeleeuws werk zou worden
uitgebracht. Daarbij was geen moeite te veel. R.P.A. Dozij ging op verzoek van
bestuurslid M. de Vries zoeken naar Middelnederlandse handschriften in de
bibliotheken van Oxford en Londen. Ook kwam er zicht op de Nederlandse
handschriften die in Hamburg werden bewaard. Van 1844 tot 1848 verschenen de
Verslagen en Berichten van de Vereeniging, waarin gediscussieerd werd in bijdragen
van onder anderen De Vries, Jonckbloet en Campbell. Er werden ook fragmenten in
opgenomen uit Cracht der Mane door Heynric van Hollant en Vaghevier van Sente
Patricius. In de reeks WERKEN, UITGEGEVEN DOOR DE VEREENIGING TER
BEVORDERING DER OUDE NEDERLANDSCHE LETTERKUNDE verschenen in totaal zes
titels, achtereenvolgens de Roman van Karel de Grooten en zijne XII Pairs, Roman
van Walewein, Der minnen loep, Dboec vanden Houte, Leven van Sint Franciscus
en Der leken spieghel. De teksten werden ten behoeve van de uitgave zorgvuldig
geëditeerd. De edities laten zien dat hier echte specialisten aan het werk waren. In
Die spieghel der leken bijvoorbeeld, uit 1847, zijn vier bijlagen en een verklarende
woordenlijst toegevoegd, en
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daarin wordt veelvuldig over de hoofden der lezers heen met vakgenoten
gediscussieerd. Toch, of misschien daarom, was de Vereeniging geen lang leven
beschoren. Vanwege gestaag teruglopende ledenaantallen staakte de club in 1848
haar werkzaamheden. In 1857 werd nog eenmaal geprobeerd de Vereeniging nieuw
leven in te blazen, maar dat lukte niet.
Er waren in de eerste helft van de negentiende eeuw nog meer particuliere initiatieven
voor middeleeuwse uitgaven en opvallend genoeg koos menigeen daarvoor de
serievorm, zij het heel anders dan de serie blauwboekjes en ook met heel wat
klinkender namen. Al in 1800 had oudheidkundige H. van Wijn op eigen initiatief
een poging gedaan een serie van de grond te krijgen die OVERBLIJFSELEN VAN
NEDERDUITSCHE DICHTKUNDE moest gaan heten. Maar dat was niet gelukt. Daarna
probeerde Bilderdijk het tevergeefs, met een reeks genaamd STUKKEN VAN OUD
NEDERLANDSCHE LETTERKUNDE, en ook de reeks BIBLIOTHEEK VAN OUDE
NEDERLANDSCHE LETTERKUNDE waarvoor L.P.H.C. van den Bergh en J.J.D. Nepveu
zich warm liepen in 1838, ging niet door. Wat wel van de grond kwam, was de reeks
BIJDRAGEN TOT DE OUDE NEDERLANDSCHE LETTERKUNDE, door J.A. Clignett in
1819, die blijkens het voorbericht bedoeld was de ‘oudste schrijvers’ onder een breed
publiek bekend en leesbaar te maken. Maar het bleef bij slechts één deel. In 1842
kwam het eerste deel uit van alweer een nieuwe reeks, de BIBLIOTHEEK VAN
NEDERLANDSCHE DICHTERS, waarin ook werk uit de middeleeuwen zou verschijnen.
J. Tideman zat achter dit plan, maar de serie liep volgens uitgeverij Kemink & zn.
zo slecht, dat de reeks al in 1844 werd gestaakt.
Dat al deze pogingen om de middeleeuwse literatuur onder de aandacht te brengen
de vorm van een reeks hadden, is opmerkelijk.19 Vermoedelijk koos men voor de
serievorm om juist de rijkdom van het middeleeuwse aanbod te kunnen laten zien.
En met de serie konden ook gemakkelijker tekstediteurs, manuscriptenbezitters of
geldschieters worden gestrikt. Maar de belangrijkste reden om voor een serievorm
te kiezen, was, wat we maar even zullen noemen, de som-der-delen functie. Door de
boeken bij elkaar te zetten, steeg de kwaliteit van elk afzonderlijk deel, en van het
hele onderwerp middeleeuwse letterkunde an sich. De serie kon bij lang voortbestaan
zelfs uitgroeien tot een soort merknaam voor kwalitatief goede middeleeuwse
tekstuitgaven, vandaar dat de
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naam van de instelling of vereniging vaak in de serienaam was verwerkt. Dat lange
voortbestaan was voor de meeste series niet weggelegd.
Voor uitgevers was de middeleeuwse letterkunde aan het begin van de negentiende
eeuw géén aantrekkelijk verkoopproduct. Want buiten de club van enthousiaste
liefhebbers van de middeleeuwse taal en tekst heerste helaas een verpletterende
onverschilligheid. Jonckbloet meende bijvoorbeeld ‘dat de ijver van onze lieve
landgenooten voor de taal hunner vaderen zoo gering is, dat ik nauwlijks geloof dat
een genoegzaam aantal hunner geneigd zal zijn, voor de instandhouding onzer
Letterkunde ook maar één dubbeltje in de week af te zonderen’.20
Ook de zeventiende-eeuwse auteurs waren aan het begin van de negentiende eeuw
vermoedelijk nog geen goed verkoopbaar product. Bij boekhandelaar J.L. Immerzeel
bijvoorbeeld, die in 1825 in Rotterdam een boekwinkel bezat met een assortiment
van 2311 algemene boeken, ontbreken schrijvers als Cats en Vondel geheel.21 (Dat
lijkt wel op een boekhandel anno 2005!) Een telling op basis van de bibliografie van
uitgegeven boeken van Arrenberg en Saalmink toont wel aan dat er zich vanaf de
jaren 1820 een duidelijke stijging voordoet, in het voordeel van de
literatuurgeschiedenis en de zeventiende-eeuwse auteurs in het bijzonder. Die stijging
zet zich geleidelijk aan voort.
In de periode 1850-1882 werden in Brinkmans al 36 bloemlezingen uit Nederlandse
literatuur geteld, waarin hoofdzakelijk oudere literatuur was opgenomen. In het laatste
decennium van de negentiende eeuw werden er zelfs 63 tekstedities geteld, merendeels
van zeventiende-eeuwse werken. De verklaring voor deze hausse is eenvoudig en
zal menigeen bekend zijn: vanaf 1863 was literatuurgeschiedenis eindelijk een
verplicht onderdeel geworden van het lesprogramma op de middelbare scholen, nadat
dit al vanaf 1815 voor studenten theologie en letteren het geval was geworden. Bij
Koninklijk Besluit werd in 1863 voor de letterkunde op school vastgelegd: ‘Het
examen in de letterkunde omvat de hoofdtrekken der geschiedenis der Nederlandsche
letterkunde en de kennis van haar voornaamste voortbrengselen, meer bijzonder de
17de, 18de en 19de eeuw’. Dat hield in dat officieel was vastgelegd dat letterkunde
uit de middeleeuwen niet onderwezen diende te worden.
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Van schrijvers als Hooft, Vondel, Cats en Spiegel zou een beschavende werking uit
gaan, ze stonden model voor de universele mens. Zij waren, anders dan de
middeleeuwen, de ‘gedenktekenen’ van gezond verstand en moraliteit, van
godsdienstzin en huiselijkheid.22 Ook in taal waren ze, zo meende men, ‘zuiverder’
dan de middeleeuwse. Hun nationale voedingsbodem was boven elke twijfel verheven
en ze waren meer in het algemeen belangrijk voor een goed begrip van de historie.
Het waren daarom de zeventiende-eeuwse auteurs die men gaandeweg ging rekenen
tot de ‘Nederlandse klassieken’. Men zocht steun hiervoor bij het essay van Sainte
Beuve, ‘Qu’ est-ce-qu'un classique’ uit 1850. Potgieter haalde deze Franse auteur
uitgebreid aan in 1857, toen hij in De Gids onomwonden de zeventiende-eeuwse
schrijvers ‘onze klassieken’ noemde.23
In toenmalige woordenboeken betekende ‘klassiek’ in de eerste plaats ‘zoals in de
Oudheid’, waarmee voor de literatuur een prestigieuze link naar de ‘antieken’ was
gelegd.24 Het begrip ‘klassiek’ werd in de loop van de negentiende eeuw langzaamaan
losgeweekt uit de tijdperken die men ermee in verband bracht, en meer en meer
gezien als een bepaalde kwaliteit, die op individuele gevallen van toepassing was.
Het stond dan onder meer voor ‘voortreffelijk’ en voor ‘rust en eenvoud’.25 Achter
de aanduiding ‘zoals in de Oudheid’ volgde in het woordenboek dan ook de betekenis
‘algemeen goedgekeurde schrijvers, hoofd- of modelschrijvers’. En ook al stond dit
er niet bij, van die omschrijving ging toch de suggestie uit dat klassieke schrijvers
‘aloude’ schrijvers moesten zijn.26 P.A. de Genestet maakte daar een spottend vers
op, in 1852:
En 't is een wanbegrip uit overgrootvaêrs dagen,
dat niets klassiek noemt, dan wat oud is, overoud,
En oudheid en klassiek voor ‘Siam's tweeling’ houdt.
O, lieve eenzijdigheid! - ik zweer u dat klassiek is
Al wat gezond en waar, bevallig, geestig, chiek is.27
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Misschien was De Genestet geïnspireerd door het KLASSIEK, LETTERKUNDIG
PANTHÉON, de klassiekenserie die in hetzelfde jaar 1852 van start ging? Er volgden
meer klassiekenseries: bij uitgever Fuhri, bij Bohn, bij Thieme, en Sijthoff.28 Ze
brachten de zeventiende-eeuwse klassieken, en wel en bloc. Een heel tijdperk werd
ontsloten, na tien jaar waren al meer dan 75 titels aan de vergetelheid onttrokken.
Maar voor de middeleeuwse teksten bleven de rijen gesloten.
Pas na 1869 lukte het om een goedlopende reeks van middeleeuwse tekstedities op
de markt te brengen. Dat was de BIBLIOTHEEK VAN MIDDELNEDERLANDSCHE
LETTERKUNDE onder redactie van H.E. Moltzer. In deze serie verschenen tussen 1868
en 1904 bij uitgeverij J.B. Wolters dertig titels, waaronder Brandaan, Renout van
Montelbaen, Floris en de Blanchefloer, Ferguut en nogal wat teksten van Jacob van
Maerlant. Na 1904 werd de serie voortgezet door A.W. Sijthoff, die nog een viertal
titels aan de reeks toevoegde. Opvallend is de hoeveelheid ‘grote’ namen die aan de
serie is verbonden, zoals W.J.A. Jonckbloet, M. de Vries, J.F. Heremans en W.
Bisschop, maar zij hebben uiteindelijk niet meegewerkt. Wel werkten J. Verdam, J.
te Winkel, E. Verwijs en W.G. Brill mee. Het was een unieke reeks, want zo'n
veelomvattende serie van uitsluitend middeleeuwse letterkunde is er daarna niet meer
geweest. Bij de lancering van de reeks werd in de prospectus aangekondigd dat het
de bedoeling was ‘goede en zuivere teksten te leveren van de werken, die meerbepaald
tot het gebied der zoogenaamde Fraaie Letteren behooren...’. Er was dus een literaire
doelstelling. Volgens redacteur Moltzer liep de reeks zo goed dat ook een serie met
letterkundige studies lucratief kon zijn. Optimistisch schreef hij aan uitgever Bohn:
‘Mocht gij menen dat de onderwerpen niet populair genoeg zouden wezen, dan kan
ik U verzekeren, dat 't U zal meevallen: van de behandelingswijze toch hangt veel
af, niet waar? [...] Als ik bedenk hoe betrekkelijk veel exemplaren van de MNL.
Bibliotheek nog worden verkocht, ben ik voor essays over Ned. Letterkunde van
laten tijd (na 1500) niet bang’.29 Met de BIBLIOTHEEK VAN MIDDELNEDERLANDSCHE
LETTERKUNDE werden de middeleeuwen op de literaire kaart gezet. Op 9 april 1892
schreef uitgeverij Thieme, van de concurrent KLASSIEK, LETTERKUNDIG PANTHÉON,
aan letterkundige F.A. Stoett: ‘Zou 't niet overweging verdienen om in Pantheon ook
een of meer nummers te bestemmen voor Middel Ned. Letterkunde - niet te groote
stukken natuurlijk?’ Stoett kreeg tot taak Die Borchgravinne van Vergi voor
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het KLASSIEK, LETTERKUNDIG PANTHÉON te gaan bewerken, dat nog in datzelfde
jaar 1892 verscheen. Middeleeuwse literatuur is sedertdien te vinden in de meeste
klassiekenreeksen, waar ze gebroederlijk te midden van zeventiende- en achttiendeen negentiende-eeuwse schrijvers is opgenomen.
Het verschijnen van series met Nederlandse klassieken markeert in feite de
professionalisering van de neerlandistiek, die ongeveer in dezelfde periode van start
is gegaan. Weg waren de goedbedoelde initiatieven van amateurs en taalarcheologen
waar de middeleeuwse letterkunde op geleund had; voortaan waren de middeleeuwse
teksten voer voor neerlandici.30 Edities werden verbeterd en geperfectioneerd, en nog
weer verbeterd en geperfectioneerd, maar de samenstelling van de verschillende
series kende weinig variatie. Ging het om de middeleeuwen, dan waren Jacob van
Maerlant en Vanden vos Reynaerde bijvoorbeeld steevast van de partij. Pas eind
jaren zeventig werd de middeleeuwse canon radicaal doorbroken door Herman Pleij
en andere nieuwe mediëvisten die ook aandacht schonken aan de voorheen
onbeschaafd geachte middeleeuwse boerten en grotesken, de poep- en piesvertogen.
Dat gebeurde niet door een serie, maar door losse uitgaven. De middeleeuwen kwamen
door deze (her)ontdekkingen in een nieuw en voor velen aantrekkelijk licht te staan.
Er is medio jaren tachtig zelfs een middel-eeuwen-golf(je) geweest waarin ook de
boeken van Umberto Eco en Le Roi Ladurie een niet te onderschatten rol vervulden.
De (her)ontdekking door Pleij cum suis van de poep- en piesliteratuur uit de
middeleeuwen kan men eigenlijk wel beschouwen als een verzet tegen de
serieliteratuur. Want wat is een serie anders dan een lijstje? En wie ‘lijstje’ zegt,
spreekt over de canon. Zo hebben de series van meet af aan gefungeerd: als een
verkapte canonlijst.
De klassiekenseries, of het nu om middeleeuwse teksten of werk van later datum
gaat, laten zich kennen als een monolithisch geheel, een soort oersteen, dat als een
hunebed op die teksten rust die wij graag willen bewaren voor het nageslacht. Het
is goed dat er series zijn, en vooral goed dat ze er geweest zijn. Ze hebben belangrijke
literatuur uit bijna vergeten tijdperken in volle glorie voor het voetlicht gebracht.
Maar van series moet men zich ook van tijd tot tijd kunnen ontdoen, om plaats te
maken voor nieuwe initiatieven. Want wat te lang onder zo'n hunebed heeft gelegen
maakt kans te verstenen tot een fossiel.
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Veen's Bibliotheek voor Bibliophielen (1903-1909): (g)een reeks zoals
een andere?
Jan Pauwels, Koninklijke Bibliotheek Brussel
Een ‘aantal boeken uitgegeven in eenzelfde categorie, hetzij door uiterlijke
vormgeving, door onderwerp of door prijs bijeenbehorend’, zo luidt vandaag de
algemeen Nederlandse definitie van een reeks.1 In het boekenvak kan men die
omschrijving gemakkelijk problematiseren, bijvoorbeeld door er de uitgever bij te
betrekken, te verwijzen naar paralleltitels, of melding te maken van onderreeksen:
‘Een reeks is een seriële publicatie, waarbij de uitgever de bedoeling heeft gehad
een onbegrensd aantal afzonderlijke publicaties te verspreiden en die behalve de
gemeenschappelijke reekstitel ook een eigen hoofdtitel en een reekstitel hebben’.2
Maar in de doorgaans met acribie behepte gemeenschap van bibliografen en
catalografen onderzoekt niemand of een uitgever het label ‘reeks’ al dan niet terecht
aan een aantal boeken heeft toegekend. Retrospectief schijnt dat overigens niet anders
te zijn geweest. Het blijkt zelfs niet eenvoudig om precies te achterhalen welke
definitie een Nederlandse uitgever anno 1900 hanteerde voor het verschijnsel van,
bijvoorbeeld, de literaire reeks. Volgens de epiloog van het proefschrift van Lisa
Kuitert zou hij in elk geval wijzen op volgende kenmerken: de ‘meerdelige, uniforme
uitvoering’, het overwegend gebruik van ‘kleine formaten’, de ‘relatief lage prijs’
en de inhoudelijke gerichtheid op ‘herdrukken’ van bekende titels.3 Gemeten naar
zowel de hedendaagse definities als naar de eigentijdse normen maakt VEEN'S
BIBLIOTHEEK VOOR BIBLIOPHIELEN, van 1903 tot 1909 op de markt gebracht door
de bekende Amsterdamse uitgever Lambertus Jacobus Veen (1863-1919), een
atypische indruk.

1
2
3

Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal. 14 ed. Utrecht / Antwerpen: Van
Dale Lexicografie, 2005, p. 2898.
Regels voor catalogisering. Deel 4: reeksen. Brussel: Koninklijke Bibliotheek van België,
2001.
L. Kuitert, Het ene boek in vele delen: de uitgave van literaire series in Nederland 1850-1900.
Amsterdam: De Buitenkant, 1993, p. 229.
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Die reeks beantwoordde geenszins aan de gestelde criteria: het betrof een verzameling
zeer divers uitgevoerde boeken, in alle mogelijke formaten, tegen bijzonder hoge en
onderling sterk uiteenlopende prijzen en met de klemtoon eerder op debuten van
jonge Vlaamse schrijvers dan op herdrukken van gevestigde Nederlandse auteurs.
De verspreiding van Vlaamse literatuur door een Nederlandse uitgever is vanuit
cultuurhistorisch standpunt sowieso interessant, maar VEEN'S BIBLIOTHEEK VOOR
BIBLIOPHIELEN roept ook een aantal vragen op met betrekking tot het verschijnsel
van de reeksvorming. Het ging namelijk niet om boeken die Veen had uitgegeven,
maar om oplagerestanten van Vlaamse drukkers-uitgevers of illustratoren die hij op
de Nederlandse markt bracht. Met de handpersdrukken van Julius de Praetere, enkele
door Karel Doudelet geïllustreerde drukken en de jaarboeken van een Antwerpse
kunstenaarsclub puzzelde Veen een eigen ‘reeks’ in elkaar. En ook na de stopzetting
van VEEN'S BIBLIOTHEEK VOOR BIBLIOPHIELEN verdwenen de afzonderlijke delen
niet meteen uit zijn fonds, maar werden ze meestal gewoon in een andere reeks
geïncorporeerd. Dit artikel behandelt de vraag uit hoeveel reeksen VEEN'S
BIBLIOTHEEK VOOR BIBLIOPHIELEN eigenlijk bestond, over hoeveel reeksen de
afzonderlijke titels nadien werden gedistribueerd en wat daarvan de gevolgen zijn
in het licht van het verschijnsel reeksvorming.

Fig. 1: Colofon en titelpagina van Binus Boontje Boschmanneke door Johanna Filips, in 1899
verschenen Bij Buschmann te Antwerpen en later opgenomen als zevende deel in VEEN'S BIBLIOTHEEK
VOOR BIBLIOPHIELEN. (Koninklijke Bibliotheek van België, II 75.125 LP)
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Fig. 2: Illustraties van Karel Doudelet (p. 36-37) bij Binus Boontje Boschmanneke. (Koninklijke
Bibliotheek van België, II 75.125 LP)

Samenstelling
Alvorens een antwoord te formuleren op die vragen, wordt hieronder de inhoud van
de reeks kort toegelicht. Die werd gereconstrueerd aan de hand van het publicitaire
jaarboek dat Veen, onder de titel Het Jaar [1904-1914], gedurende tien jaar op
dertigduizend exemplaren gratis verspreidde via dertig boekhandelaars in Nederland.4
De reeks omvatte dertien titels in verschillende uitvoeringen, volgens onderstaand
schema verdeeld over twaalf nummers. Elke nummer bevat de auteur, de titel,
eventueel de drukker-uitgever of illustrator, en de prijs die Veen afficheerde. Deze
toelichting eronder biedt alleen een korte situering van de titel en aspireert geenszins
om de - vaak complexe - publicatiegeschiedenis integraal te reconstrueren:5

4

5

Over Lambertus Jacobus Veen en zijn publicitaire strategie, zie vooral H.T.M. van Vliet,
Versierde verhalen: de oorspronkelijke boekbanden van Louis Couperus' werk (1884-1925).
Amsterdam / Antwerpen: Veen, 2000; J. Pauwels, ‘Méér dan een mode-koorts’: Guido
Gezelle en zijn postume uitgever Lambertus Jacobus Veen, 1901-1919. Leuven: Peeters,
2005.
Voor deze toelichting werd hoofdzakelijk gebruik gemaakt van: B. Rousseeuw, Bibliografie
van de handpersdrukken van Julius de Praetere. Wildert: De Carbolineum Pers, 1993; H.
Van Assche e.a., Vlaamse bibliofiele uitgaven 1830-1980: Nederlandse letterkunde in België.
Tielt: Lannoo, 1980; M. Somers, ‘De Antwerpse kunstenaarsvereniging “De Scalden”
(1889-1914)’ in: Jaarboek van de Provinciale Commissie voor Geschiedenis en Volkskunde,
9 (1996-1998), p. 96-110; J. Pauwels & B. Rousseeuw, ‘Julius de Praetere als drukker en
illustrator van Guido Gezelle’ in: Gezelliana: kroniek van de Gezellestudie, 1 (2002), p.
79-97
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1.

S. Streuvels, Lenteleven.
Ed. J. de Praetere (nrs.
2-11)

025,00

Dit debuut van Streuvels, Lenteleven, verscheen in het voorjaar van 1899 in de
vorm van een handpersdruk van de Gentse kunstenaar Julius de Praetere. Toen Veen
later Streuvels begon uit geven, nam hij een deel van de oplage van de eerste en
tweede De Praetere-druk over. Het betreft hier de tien door De Praetere eigenhandig
gesigneerde exemplaren van de eerste druk.
[2.]

H. Teirlinck,
Verzen. Ed. J. de
Praetere

band batik

015,00

band linnen

007,50

Het debuut van de jonge rechtenstudent Herman Teirlinck werd in 1900 als tweede
boek door De Praetere gedrukt op Japans papier en versierd met houtsneden door
Gustave van de Woestijne. Veen heeft deze boeken echter nooit geëxploiteerd: zij
werden slechts een keer in de publiciteit van de uitgeverij vermeld, om meteen weer
te verdwijnen, ook in de verdere nummering van de reeksdelen.
2.

Beatrijs. Vlaamsche Legende uit de XIe eeuw. Ill. K.
Doudelet
Holl. papier

065,00

Belangrijker dan de tekst (en bijgevoegde vertalingen) van deze bekende
Marialegende was de illustratie door de symbolistische kunstenaar Karel Doudelet
uit Gent - internationaal bekend voor zijn illustraties bij het werk van Maurice
Maeterlinck - die hij zelf op hout had getekend en die door Edward Pellens werd
gesneden. Het boek verscheen in mei 1901 bij Buschmann te Antwerpen in een
oplage van 250 exemplaren, op geschept Van Gelder en in een kalfslederen band.
3.

Beatrijs. Vlaamsche Legende uit de XIe eeuw. Ill. K.
Doudelet
Jap. papier

500,00

De eerste zes exemplaren werden gedrukt op Keizerlijk Japans en door Doudelet
eigenhandig ingekleurd. Let vooral op de prijs van 500 gulden of 1000 frank (25
euro), in die tijd ongeveer het jaarloon van een bediende, onderwijzer of onderpastoor.
4.

J. van den Vondel, Lucifer. Ed. J. de
Praetere band leer
band linnen

010,00

002,90
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Veen exploiteerde 100 van de 200 exemplaren van de handpersdruk die De Praetere
vervaardigde naar de eerste druk van Lucifer door Abraham de Wees uit 1654. Hij
verkocht 50 exemplaren in een lederen band en 50 exemplaren in een linnen band.
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[5.]

K. van de Woestijne, Het Vaderhuis. Ed. J. de Praetere
Holl. papier, linnen

002,90

Jap. papier, leer

010,00

Van het debuut van Karel van de Woestijne, Eerste verzen zijnde: Het vaderhuis,
drukte De Praetere uiteindelijk 100 exemplaren op Van Gelder (gebonden in linnen)
en 20 exemplaren op Keizerlijk Japans (gebonden in leer).
6.

/ 5. R. de Clercq, Natuur. Ed. J. de Praetere
Holl. papier, linnen

002,50

Holl. papier, leder

010,00

Het debuut van De Clercq werd door De Praetere versierd met houtsneden en op
zijn handpers gedrukt op Van Gelder in een oplage van 300 genummerde exemplaren.
Veen exploiteerde 100 exemplaren, waarvan 75 gebonden in linnen en 25 gebonden
in leer.
7. / 6.

J. Filips, Binus, Boontje,
Boschmanneken. Ill. K.
Doudelet

005,00

Deze bundel met drie verhaaltjes van Johanna Filips werd geïllustreerd door Karel
Doudelet en al in 1899 op 300 exemplaren gedrukt bij Buschmann op Chinees papier.
8. / 7.

E. van Offel, Karel
Collens: eene studie (DE
SCALDEN, 6)

004,90

De Scalden was de naam van een Antwerpse groep kunstenaars, opgericht in 1889,
die vooral leerlingen en oud-leerlingen van de Antwerpse Academie voor Schone
Kunsten en de Stedelijke Nijverheidsschool verenigde. Onder impuls van o.a. Paul
Buschmann en Pol de Mont propageerden zij de toegepaste en decoratieve kunsten.
Vanaf 1897 werd een jaarboek uitgegeven, meestal gewijd aan een bepaald thema,
in uiteenlopende formaten en uitvoeringen, maar steeds met veel aandacht voor
typografie, randversieringen, illustratie, boekband, enzovoort. Zo bevatte het zesde
jaarboek, uit 1903, een studie van Edmond van Offel over de jonggestorven tekenaar
en boekillustrator Karel Collens. Het werd gedrukt bij Buschmann en bevat talrijke
pentekeningen en houtsneden van de overleden kunstenaar.
9. / 8.

G. Gezelle, Kerkhofblommen. Ed. J. de Praetere
band leer

010,00

band linnen

002,50
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Veen exploiteerde 100 van de 200 exemplaren van deze gedeeltelijke editie van
Kerkhofblommen op Hollands papier.
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10. / 9.

P. de Mont, G. Gezelle, A. de Cock e.a.,
Kindervertelsels
(DE SCALDEN, 7)

004,90

Het zevende jaarboek van De Scalden, uit 1903, bevatte kindervertelsels van o.a.
Pol de Mont en Alfons de Cock (bijvoorbeeld ‘Smidje-Smee’, ‘De Dulle Griet’),
Guido Gezelle (met ‘Boerke Naes’) en Edmond van Offel (met ‘Janneken en Mieke’),
werd gedrukt bij Buschmann en geïllustreerd met tekeningen van Walter Vaes en
Edward Pellens.
10.

P. de Mont, F. de Cort, P. van Duyse e.a., Oude en
Nieuwe Volksliederen
(DE SCALDEN, 8)

004,90

Het achtste jaarboek, uit 1905, werd gedrukt door De Vos en Van der Groen te
Antwerpen en omvatte volksliederen die door vroeg negentiende-eeuwse auteurs
waren op schrift gesteld (Von Fallersleben, De Cort, Van Duyse, Dautzenberg), met
daarnaast telkens een tekening van een eigentijds kunstenaar.
11.

P. de Mont, De Roode
Zwaan (DE SCALDEN, 9)

004,90

Jaarboek nummer 9 uit 1906 werd gedrukt bij Buschmann en is integraal gewijd
aan het 22 bladzijden tellende gedicht De Roode Zwaan van Pol de Mont, geïllustreerd
met houtsneden door Edward Pellens. Het boekje is gedrukt in rood en zwart en
steekt in een kalfslederen band met satijnen binnenplatten en een door Pellens
ontworpen reliëf.
12.

Humoristisch album (DE
SCALDEN, 10)

004,90

Zoals de titel al aangeeft, bestond het tiende jaarboek uit een bundeling korte
verhaaltjes en humoristische tekeningen door de vaste groep medewerkers.
Uit deze samenstelling kan men besluiten dat de uitgever met een dergelijk aanbod
onmiskenbaar inspeelde op de artistieke actualiteit vanaf de jaren 1890, namelijk de
toen in binnen- en buitenland groeiende aandacht voor toegepaste kunst, waarvan
de antiquiserende vernieuwing van de boekkunst onder impuls van de private presses
een emanatie was.6 De vraag of het hier ging om een klassiekenreeks dan wel een
klassiek geworden reeks, was op dat ogenblik wellicht van secundair belang. De
Legende van Beatrijs, Vondels Lucifer en Gezelles Kerkhofblommen behoorden
6

L. Simons, De geschiedenis van de uitgever in Vlaanderen. Deel 1: de negentiende eeuw.
Tielt: Lannoo, 1984, p. 145-84.
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kon met enige goede wil doorgaan voor een moderne klassieker (want beleefde

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde. Jaargang 2006

27

Fig. 3: Titelpagina van De Rode Zwaan van Pol de Mont, geïllustreerd door Edward Pellens. Het
vormde het negende deel van de JAARBOEKEN VAN DE SCALDEN en het elfde deel van VEEN'S
BIBLIOTHEEK VOOR BIBLIOPHIELEN (Koninklijke Bibliotheek van België, 1.418 R 9 LP).

inmiddels zijn vijfde druk). Voor het overige bevatte VEEN'S BIBLIOTHEEK VOOR
BIBLIOPHIELEN de debuten van de jonge schrijvers Herman Teirlinck, Karel van de
Woestijne en René de Clercq, naast de bundels mengelwerk van de in Nederland dan
nog onbekende kunstenaarskring De Scalden. Later zijn de meeste titels en/of auteurs
uit de reeks tot grote bekendheid gekomen, om evidente inhoudelijke redenen én
omwille van de uitvoering. Zij zijn in de literaire en bibliofiele traditie blijven
voortleven en figureren in nagenoeg elke catalogus op dat gebied - ik verwijs onder
meer naar de bekende tentoonstelling Vlaamse bibliofiele uitgaven 1830-1980 te
Brussel,7 evenals naar verschillende antiquariaatscatalogi. Handpersdrukken van De
Praetere

7

H. van Assche, R. Baeyens, E. Cockx-Indestege, Vlaamse Bibliofiele Uitgaven 1830-1980:
Nederlandse letterkunde in België. Tielt: Lannoo, 1980.
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moeten nog steeds een paar honderd euro kosten. Gelijkaardige bedragen worden
gevraagd voor de esthetisch beter geslaagde delen uit de reeks JAARBOEKEN van De
Scalden. De Beatrijs van Doudelet, althans de ‘goedkope’ op Hollands papier, is
vandaag tussen de 1.200 en 2.000 euro waard. Het is bovendien ook veelzeggend
dat de JAARBOEKEN van De Scalden, de handpersdrukken van De Praetere én de
Beatrijs van Doudelet behoren tot de vijftig hoogtepunten die de Stadsbibliotheek
Antwerpen in het voorjaar 2005 tentoonstelde onder de titel Zichtbaar zeldzaam.8
Was het de uitgever aan het begin van de twintigste eeuw wellicht vooral om de
artistieke actualiteit te doen, vandaag is de klassieke status van deze reeks
onbetwistbaar.
Het meest opvallende kenmerk anno 1903 werd niet in de titel of in de publiciteit
van de uitgeverij expliciet gesteld: alle nummers waren afkomstig uit

Fig. 4: Linnen band om Humoristisch album, het tiende deel van de Jaarboeken van De Scalden en
het twaalfde deel van VEEN'S BIBLIOTHEEK VOOR BIBLIOPHIELEN (Koninklijke Bibliotheek van België,
1.418 R 10 LP)

8

M. Cloostermans (red.), Zichtbaar zeldzaam: hoogtepunten uit de Antwerpse Stadsbibliotheek.
Antwerpen / Gent: Stadsbestuur / Toohcsmi, 2005.
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Vlaanderen. Dat is op zijn minst merkwaardig, want Lambertus Jacobus Veen had
zich, net zoals zijn collega C.A.J. van Dishoeck, nadrukkelijk gespecialiseerd in
Vlaamse literatuur en de vermelding van het Vlaamse karakter had dus normaal in
zijn kaart moeten spelen. Na incidentele uitgaven van literair werk uit het zuiden
tijdens de jaren 1880 en 1890 (met onder andere schrijvers zoals Prudens van Duyse,
Virginie Loveling of Maurits Sabbe) werd hij omstreeks de eeuwwisseling uitgever
of exploitant van een hele reeks West-Vlamingen: hij kreeg Stijn Streuvels onder
dak in 1900, diens oom Guido Gezelle in 1901, vervolgens Gustaaf Verriest in 1902,
en ten slotte Albrecht Rodenbach en Hugo Verriest in 1905. Met het werk van deze
groep auteurs boorde Veen doelbewust alle segmenten van de boekenmarkt aan: hij
bracht tekstedities en verzamelde werken voor het literair geïnteresseerde publiek,
maar stelde ook (school)bloemlezingen samen, speelde met grote en goedkoop
gefabriceerde boeken in op de prijsboekenmarkt, bracht tegen Sinterklaas
geschenkboekjes in omloop én besteedde ook aandacht aan het bibliofiele publiek.
Door het aantrekken van dezelfde bandontwerper stemde hij zelfs de materiële
uitvoering van het werk van zijn verschillende Vlaamse auteurs op elkaar af.
Bovendien was hij samen met de Antwerpse uitgevers Paul Buschmann senior en
junior sedert 1902 mede-uitgever van Onze Kunst, in feite de voortzetting van het
sedert 1855 bestaande kunstblad De Vlaamsche School. In het kielzog van de twee
Vlaamse pijlers van zijn literair fonds - de schrijvers van de zogenaamde
West-Vlaamse school en de groep auteurs en illustratoren rond het Antwerpse bedrijf
Buschmann - is VEEN'S BIBLIOTHEEK VOOR BIBLIOPHIELEN tot stand gekomen.

Selectie
In tegenstelling tot de meeste andere klassiekenreeksen werden de titels namelijk
niet geselecteerd door een daartoe bevoegde redactie, maar door de uitgever zelf.
Dat selectieproces had weinig te maken met een vooraf bepaald beleid en nog minder
met persoonlijke waardering voor de teksten en/of hun uitvoering, maar lijkt veeleer
een aaneenschakeling van handigheden en onverwachte opportuniteiten. Dat komt
overeen met de reputatie van Veen, over wie Frans Netscher bijvoorbeeld in De
Hollandsche Revue schreef: ‘Men zegt, dat tot de kundigheden van een goeden
restaurantkok ook behoort een zekere handigheid, om van de kliekjes van een
middagmaal den volgende “plats du jour” te fabriceren. De heer Veen bezit die
kokshandigheid
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op het gebied der uitgeverij’.9 In haar proefschrift heeft Lisa Kuitert voor het
verschijnsel van de literaire reeks een fraaie beeldspraak geïntroduceerd: de som der
delen. Het ziet er echter naar uit dat de kokshandigheid van Veen in het geval van
VEEN'S BIBLIOTHEEK VOOR BIBLIOPHIELEN eerder heeft geleid tot een som van
subtotalen in plaats van een som der delen.
Toen het werk van Streuvels enkele jaren na de eeuwwisseling goed begon te lopen
in Nederland, trachtte Veen ook de oplagerestanten van diens dubbeldebuut Lenteleven
- bij De Lille en De Praetere -10 te verwerven. Hij kocht 150 exemplaren van de
tweede De Praetere-druk tegen 2 frank per stuk en ook 10 door de drukker gesigneerde
exemplaren van de eerste druk tegen 40 frank per stuk. Toen hij ze tijdens de zomer
van 1901 op de markt bracht, bleek de verkoop overigens tegen te vallen: ‘De
Lenteleven [...] zijn nog niet op en zullen dit jaar nog wel niet gaan. Ik heb tenminste
het idee dat deze wel tot najaar 1902 kunnen. Misschien vergis ik mij’.11 En of hij
zich vergiste: zelfs tegen het najaar van 1903 waren zij nog niet uitverkocht. Daar
is wellicht het idee voor een reeks bibliofiele boeken ontstaan: Veen wilde een nieuwe
reeks creëren in een poging om de verkoop af te leiden van een strikt literair publiek,
dat onvoldoende respons genereerde, naar een bibliofiel publiek, dat de tekst misschien
om andere redenen zou appreciëren. Want sedert het voorjaar 1902 had hij ook
onderhandelingen gevoerd met De Praetere over diens andere handpersdrukken. De
Praetere schreef toen aan Veen: ‘Ben voor eenigen tijd te Gent en leg de laatste
uitvoering aan Kerkhofblommen - “Vaderhuis” Van de Woestijne - Natuur - René
de Clerq. [sic] (een succesboek) en Lucifer - Vondel - groote prachtuitgave naar de
1o uitgaaf’.12 Geconfronteerd met een gebrek aan succes en geld in eigen land trachtte
hij deze titels te slijten aan Veen. Hij beloofde de boeken tegen het Nederlands
Congres dat in augustus 1902 plaatsvond te Kortrijk en dat was opgevat als een
huldebetoon aan Guido Gezelle.
Die termijn haalde hij niet, maar de druk zou zeker klaar zijn vóór 1 september. Toen
Veen echter in december 1902 naar Gent reisde voor andere zaken, bleek het
drukproces - ondanks verdere aanmaningen - nog steeds niet

9
10
11
12

De Hollandsche Revue, 8 (1903), p. 802, geciteerd in H.T.M. van Vliet, Versierde verhalen,
p. 58-59.
P. Thiers, ‘Bibliografie van “Lenteleven”’ in: Jaarboek van het Stijn Streuvelsgenootschap,
7 (2001), p. 105-118.
Brief, L.J. Veen aan S. Streuvels, 18/6/1901, AMVC, S 935.
Brief, J. de Praetere aan L.J. Veen, 25/7/1902, Nederlands Letterkundig Museum en
Documentatiecentrum, archief-Veen, 1902. (in het vervolg: NLMD, AV)
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afgerond. Veen besloot zijn antwoord op het aanbod van De Praetere in beraad te
houden. Teleurgesteld door het uitblijven van een definitieve overeenkomst, wendde
de in geldnood verkerende handpersdrukker zich tot Gerard van Oest, directeur van
de Gentse vestiging van De Nederlandsche Boekhandel. Maar die speelde achter de
rug van De Praetere dubbelspel met Veen in een poging de prijs te bewimpelen. Veen
had trouwens alle vertrouwen in de stiptheid van De Praetere verloren: ‘Het grootste
bezwaar is dat de titels en voorwerk van alle 4 boeken nog gedrukt moeten worden
en is de P[raetere] één die veel belooft en weinig doet. Ik kan dus met hem niet klaar
komen omdat al zijne beloften, beloften blijven’.13 Dat schreef Veen ook dezelfde
dag, iets diplomatischer geformuleerd, aan De Praetere: ‘Ik heb de zaak van de 4
boeken nog eens goed overdacht maar zie geen kans U een fatsoenlijk bod te doen.
U heeft voor die boeken zulk een hoogen prijs in uw hoofd [...]. Bovendien zou ik
wanneer ik kocht toch de boeken eerst geheel gereed wenschen te hebben en ontbreekt
b.v. aan het boek van v.d. Woestijne nog te veel. Maak ze dus eerst af en vraag mij
een complete prijs voor de 4 boeken. Misschien dat wij dan accoord kunnen komen.
Met den verkoopprijs die gij in de boeken schreef, kan ik in Holland niet aankomen,
die zijn hier veel te duur’.
Een kleine maand later, in januari 1903, zag de situatie er plots geheel anders uit.
De Praetere meldde aan Veen dat de boeken volledig klaar waren en dat zelfs de
helft van de oplage van Kerkhofblommen reeds aan De Nederlandsche Boekhandel
in Gent was verkocht.14 Hij bood Veen in eerste instantie de andere helft te koop aan,
maar kwam daarop terug en verkocht in februari 1903 de volledige oplage aan De
Nederlandsche Boekhandel in Gent.15 Gek genoeg bleek Van Oest niet geïnteresseerd
in de andere titels. De motivering van De Nederlandsche Boekhandel reveleert
interessante informatie over de markt voor het bibliofiele boek in Vlaanderen rond
de vorige eeuwwisseling: ‘Waarom ik de drie andere boeken niet genomen heb? Met
Van de Woestijne kan ik hier niets of bijna niets doen; daar is het boek te duur voor.
Dit zou dus meer een boek voor Holland, dus voor U zijn. Op [D]e Clercq ligt van
de zijde des schrijvers een servitude wat betreft het honorarium die ik niet wil
overnemen. Misschien zou U daar beter in gelukken. Wat Vondel betreft ik vind het
boek te duur voor hier en den prijs in aanmerking genomen, het

13
14
15

Brief, L.J. Veen aan G. van Oest, 8/1/1903, NLMD, AV 16, 111-112.
Brief, J. de Praetere aan L.J. Veen, 27/1/1903, NLMD, AV 1903.
Brief, J. de Praetere aan L.J. Veen, 14/2/1903, NLMD, AV 1903.
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Fig. 5: Eerste pagina met de bekende aanhef van Beatrijs, geïllustreerd door Karel Doudelet, in 1901
verschenen bij Buschmann te Antwerpen en later opgenomen als tweede deel in VEEN'S BIBLIOTHEEK
VOOR BIBLIOPHIELEN? (Koninklijke Bibliotheek van België, II 82.034 LP)

getal exemplaren te groot. Ik weet niet of U zoo'n getal kunt plaatsen, doch hier
stellig niet veel en ik zou mij niet durven verbinden een getal exemplaren van U over
te nemen indien U met de Pr[aetere] accoord geraakte’.16

16

Brief, G. Van Oest aan L.J. Veen, 17/2/1903, NLMD, AV 1903.
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Veen voelde zich bedrogen door zijn Gentse zakenpartner, aangezien het de bedoeling
was om het bod van De Praetere af te wijzen en vervolgens het hele pakket van vier
titels tegen een gunstige prijs te kopen. Hij verweet Van Oest woordbreuk, omdat
die de krenten uit de pap had gehaald: ‘Onze afspraak was dat gij zoudt trachten alles
te koopen, en wel voor gezamenlijke rekening, en wij dan verdeelen zouden wat gij
beter en ik minder en omgekeerd konden gebruiken terwijl gij nu tracht, na het goede
boek van de 4 gekoozen te hebben, mij een gedeelte te verkoopen’.17 Pas na
tussenkomst van de Antwerpse directie van De Nederlandsche Boekhandel werd een
compromis bereikt: 100 van 200 exemplaren Kerkhofblommen zouden door Veen in
Nederland worden geëxploiteerd. Inmiddels had hij rechtstreeks van De Praetere ook
de volledige oplagen aangekocht van Lucifer van Vondel, Het Vader-huis van Van
de Woestijne en Natuur van De Clercq. In het voorjaar van 1903 betaalde hij na
enkele maanden van onderhandelingen 200 frank voor Lucifer, 200 frank voor Het
Vader-huis en 100 frank voor Natuur. Veen betaalde dus gemiddeld 1 à 2 frank per
stuk, voldeed nog enkele andere kosten (zoals bijvoorbeeld auteurshonoraria), liet
de boeken binden en bracht ze in de handel tegen prijzen variërend van 2 tot 10
gulden (= 4 tot 20 frank). Na de vele retorische reserves in de brieven van de strak
onderhandelende Veen - ‘het is eigenlijk niets voor mij’ en ‘daar ik gaarne wil helpen’,
enzovoort - had De Praetere, die er in eigen land niet in slaagde om zijn werk te
commercialiseren, ogenschijnlijk gunstige voorwaarden geboden en Veen heeft van
die gelegenheid gebruik gemaakt.
In de nasleep van (of als neveneffect van) Veens aandacht voor de West-Vlaamse
school - met Streuvels en Gezelle op kop - zijn de titels dus in het fonds
terechtgekomen. Veen beschikte op die manier over een mini-reeksje van gelijkaardige
boeken. Zo had De Praetere zijn eigen productie trouwens ook gezien: ‘Ik kom juist
de 4 boeken te laten samenbinden, opdat U er een gedacht van zoudt hebben als
compleet werk’.18 Hetzelfde geldt voor zijn exploitatie van de geïllustreerde drukken
van Doudelet en de JAARBOEKEN van De Scalden, die uitsluitend in het fonds zijn
terecht gekomen door Veens relatie met de gerenommeerde Antwerpse drukkerij en
uitgeverij Buschmann.19 Vanaf 1901 werden Paul Buschmann senior en Veen partners
in de

17
18
19

Brief, L.J. Veen aan G. van Oest, 12/3/1903, NLMD, AV 16, 383.
Brief, J. de Praetere aan L.J. Veen, 25/8/1902, NLMD, AV 1902.
S. Van Peteghem, ‘“Hoe staat het nu toch met Onze Kunst?” Een briefwisseling tussen L.J.
Veen en Paul Buschmann sr. en jr. (1900-1919)’ in: Jaarboek Letterkundig Museum, 3 (1994),
p. 11-21.
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uitgave van een rijk geïllustreerd Nederlandstalig tijdschrift over kunst, Onze Kunst,
in feite een voortzetting van het Vlaamse blad De Vlaamsche School. Paul Buschmann
junior, bijgenaamd Pauw, werd er hoofdredacteur van. Precies deze Paul Buschmann
junior, kunsthistoricus van vorming en bibliofiel van roeping, was een van de
drijvende krachten geweest achter de editie van Beatrijs en een van de promotoren
en medewerkers van de JAARBOEKEN van De Scalden. Zo kwam Veen, die overigens
nog verschillende andere titels van uitgeverij Buschmann exploiteerde, op het spoor
van hem eerder nog niet bekende Vlaamse producten. Opnieuw moet daarbij niet
gezocht worden naar enige persoonlijke waardering voor bijvoorbeeld het werk van
Doudelet. Toen Veen pas partner was geworden in Onze Kunst, wilde hij huistekenaar
Karel Doudelet meteen opzijschuiven ten gunste van zijn vriend en geregeld
medewerker H.P. Berlage. Het resultaat was een flinke rel met een ten diepste
verontwaardigde Doudelet, stevige discussies met de Buschmanns en een compromis
inzake de illustratie van het tijdschrift: Berlage mocht de omslagtekening maken,
Doudelet de bladversiering met initialen, koppen, en dergelijke. Maar toen Veen via
Buschmann de kans kreeg een aantal merkwaardige, maar nog steeds onverkocht
gebleven Vlaamse specimina van Vlaamse boekkunst op de Nederlandse markt te
brengen, aarzelde hij niet en bracht hij het werk van Doudelet en de reeks van De
Scalden onder in de pas opgestarte VEEN'S BIBLIOTHEEK VOOR BIBLIOPHIELEN.

Reeksvorming
Vanuit het standpunt van reeksvorming gaat het dus om de som van een aantal
subtotalen. Dat zou nogmaals blijken naar aanleiding van de stopzetting van de reeks
in 1909. Deze collectie klinkende namen uit de literatuurgeschiedenis - zowel auteurs,
illustratoren, drukkers als uitgevers - genereerde in Nederland evenmin verkoopsucces.
De tien exemplaren van Streuvels' Lenteleven werden vijf jaar na elkaar aangeboden
en waren nog steeds niet uitverkocht. Toen de zes exemplaren van Beatrijs op Japans
papier voor het eerst werden aangeboden, voegde Veen daar de volgende mededeling
aan toe: ‘4 exemplaren reeds verkocht’. Vijf jaar lang prijkte deze toevoeging
onveranderd in het prospectus; de verkoop van Doudelets meesterwerk bedroeg dus
al die tijd nul exemplaren. Ook de nochtans beperkte oplages van de overige
handpersdrukken van De Praetere - met uitzondering van Van de Woestijnes
Vader-huis dat na twee jaar uitverkocht was - bleven de
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Fig. 6: Colofon van exemplaar nummer 116 van Beatrijs op geschept Van Gelder. (Koninklijke
Bibliotheek van België, II 82.034 LP)

hele tijd beschikbaar. Alleen de JAARBOEKEN van De Scalden schijnen enige aftrek
te hebben gevonden: hoewel zij ook niet helemaal uitverkocht raakten, meldde Veen
in 1908 dat er nog slechts een drie- à viertal exemplaren per titel verkrijgbaar waren.
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Het gebrek aan succes zal natuurlijk verband houden met de exorbitante prijzen van
de boeken, maar de literaire context heeft de potentiële afzetmarkt eveneens negatief
beïnvloed. Na een stormachtig succes tijdens de eerste jaren van de nieuwe eeuw
bekoelde het enthousiasme voor de Vlaamse literatuur in Nederland. In de literaire
kritiek was de plotse opmars van Vlaamse auteurs nooit onomstreden geweest:
sommige recensenten gewaagden van een ‘aanzienlijke versterking’ van de
Nederlandse literatuur, anderen werden de ‘Vlaamsche invasie’ snel beu ‘sedert de
markt er wat mee overvoerd wordt’ (aldus de Arnhemsche Courant). Op commercieel
gebied moest Veen de verzadiging van de markt in 1905 voor het eerst ondervinden
met een prestigieuze bloemlezing uit het oeuvre van Albrecht Rodenbach, waarvoor
hij hoge verwachtingen had gekoesterd maar die niet goed verkocht. Zelfs de verkoop
van een succesauteur als Streuvels zakte enigszins in elkaar. Zijn boeken werden
nog wel verkocht, maar de oplagen bleven aanzienlijk langer dan voordien in omloop.20
Aan Edmond van Offel van De Scalden schreef Veen bijvoorbeeld in de zomer van
1908: ‘Bovendien is onze markt in Holland tegenwoordig zoo tegen de Vlaamsche
litteratuur. Men koopt geen Vlaamsche boeken meer, zoodat alleen een enkele nog
enig succes heeft’.21 In dezelfde zin verantwoordde hij zich tegenover de Antwerpse
auteur André de Ridder ook voor de slechte verkoop van diens biografieën Stijn
Streuvels, zijn leven en zijn werk (1908) en Pastoor Hugo Verriest (1908).22 En uit
een andere brief in 1909, aan Gustaaf Verriest, kan men afleiden dat vooral het grote
publiek afhaakte: ‘De rage voor Vlaamsche litteratuur is m i heelemaal gezakt behalve
bij Streuvels en Gezelle en kunnen geen Vlaamsche boeken met succes in H[olland]
uitgegeven worden dan met behulp van Belgie [sic] dat ongelukkigerwijze gewoonlijk
de boeken erg goedkoop moet hebben. Ik snap bv onze uitgevers van die andere
Vlaamsche litteratuur niet want de boekhandel klaagt nu reeds dat S[treuvels] niet
erg gaat. Rodenbach b v is dan ook in Holland zeer slecht verkocht. Natuurlijk bestaat
er hier een kringetje van intellectueelen die steeds Vlaanderen hoog houden maar
dat clubje is klein en niet altijd de meest koopkrachtige’.23

20

21
22
23

A. Dhaens, De auteur Stijn Streuvels in de periode 1900-1919. De samenwerking met zijn
uitgever L.J. Veen en de sociaal-economische positie van de auteur. Leuven 1985, p. 48-52
(ongepubliceerde licentieverhandeling).
Brief, L.J. Veen aan E. van Offel, 9/8/1909, NLMD, AV 27, 691.
Brief, L.J. Veen aan A. de Ridder, 12/10/1908, NLMD, AV 27, 30 & 43.
Brief, L.J. Veen aan G. Verriest, 29/11/1909, NLMD, AV 28, 325.
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Besluit
De stopzetting van een reeks met uitsluitend Vlaams werk hoeft in dergelijk
tijdsklimaat geen verbazing te wekken. Veen bleef de boeken in zijn publiciteit
trouwens gewoon aanbieden: in 1909 onder de gelegenheidsrubriek ‘Prachtdrukken
van Jules de Praetere’, in de lijst van afzonderlijke titels, in de vorm van een kleine
reeks onder de titel Jaarboek der Scalden, als onderdeel van de respectieve
auteursoeuvres of enkele jaren later - toen de slinger alweer in de andere richting
sloeg - als onderdeel van de door hem nieuw opgestarte VLAAMSCHE BIBLIOTHEEK.
Deze flexibiliteit vond ook zijn oorsprong in het gebrek aan fysieke ingrepen: geen
van deze boeken droeg naast de eigen titel een vermelding van de reekstitel of een
reeksnummer op de band of op de titelpagina. Voor een bibliograaf die streng is in
de leer, gaat het hier zelfs niet om een reeks (voor de boek- en literatuurhistoricus
natuurlijk wel). Maar dit gebrek aan distinctieve fysieke kenmerken werkt ook de
vergankelijkheid van de reeks in de hand: toen in 1947 de fondslijst van L.J. Veen's
Uitgeversmaatschappij werd samengesteld,24 bleef Veen's Bibliotheek voor
Bibliofielen onvermeld. Ook in de omvangrijke literatuur over Karel Doudelet en
de nochtans uitstekende bibliografieën van de jaarboeken van De Scalden zijn de
verwijzingen naar Veen en zijn bibliofiele reeks zeldzaam casu quo onbestaande.25
Sporen van deze - naar hedendaagse normen - zo prestigieuze reeks treft men nog
uitsluitend aan in het reclamemateriaal en in de correspondentie van de uitgever.
Exact honderd jaar later terugkijkend op de samenstelling van de reeks mag het
gebrek aan populariteit misschien vreemd lijken, maar onderzoekers van
uitgeversarchieven worden permanent geconfronteerd met de relativiteit van literaire
roem en canon. De geschiedenis van VEEN'S BIBLIOTHEEK VOOR BIBLIOFIELEN
illustreert echter ook de relativiteit van het begrip reeksvorming, dat instabieler blijkt
dan gemeenzaam wordt aangenomen.

24
25

Kort overzicht van de geschiedenis van L.J. Veen's Uitgeversmaatschappij N.V. Amsterdam.
Amsterdam: Veen, 1947.
R. Roemans, Bibliographie van de Moderne Vlaamsche Literatuur 1893-1930, dl. 1, afl. 7.
Kortrijk: Steenlandt, 1932; A. Deprez, De Violier 1894-1902. Jaarboek van De Scalden
1897-1913. Gent: Cultureel Documentatiecentrum, 2000.
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Standpunten en getuigenissen: Stols' poëticale parade
Mathijs Sanders, Radboud Universiteit Nijmegen
Inleiding
Als geen andere Nederlandse uitgever in zijn chique soort was A.A.M. Stols zich
bewust van de functie van reeksen voor de structurering en profilering van zijn
literaire fonds.1 Uit de titellijst in de documentatie van C. van Dijk blijkt dat het fonds
voor een belangrijk deel was gecompartimenteerd door middel van series. Daaronder
bevonden zich zowel bibliofiele en meertalige reeksen als TO THE HAPPY FEW, URSA
MINOR en de in acht internationale varianten uitgegeven HALCYON-reeks, als series
met goedkopere uitgaven, waaronder KALEIDOSCOOP, LUCHTKASTELEN en de
poëziereeks HELIKON.2 Aan de totstandkoming van de reeksen lag een samenspel
van bibliofiele, commerciële en literair-sociale motieven ten grondslag. De reeksen
moesten de uitgeverij een eigen gezicht geven en de coherentie, variëteit en
continuïteit van het fonds waarborgen, kopers verleiden tot intekening op een of
meerdere series en auteurs aan de uitgeverij binden.
STANDPUNTEN EN GETUIGENISSEN is een van de achtentwintig reeksen die Stols
vanaf 1922, toen hij zijn activiteiten als uitgever begon, op de markt bracht. Onder
deze serietitel verschenen tussen mei 1931 en mei 1933 tien bundels met kritisch en
essayistisch proza van zes auteurs die in het literaire debat van deze jaren een
vooraanstaande en spraakmakende rol speelden: Du

1

2

Ik sluit mij aan bij de begripsafbakening van Lisa Kuitert, die een serie definieert als ‘een
reeks boeken van verschillende auteurs, die door een uitgever als serie is gepresenteerd onder
vermelding van een serienaam, en met een beoogde meerdeligheid.’ De begrippen ‘reeks’
en ‘serie’ hanteer ik hier als synoniemen. Cf. Lisa Kuitert, Het uiterlijk behang. Reeksen in
de Nederlandse literatuur. Amsterdam: De Bezige Bij, 1997, p. 8.
C. van Dijk, Alexandre A.M. Stols 1900-1973, uitgever / typograaf. Zutphen: Walburg Pers,
1992, p. 519-522.
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Perron, Ter Braak, Greshoff, Marsman, Nijhoff en Donker. Hieronder volgt eerst
een chronologisch overzicht van de reeks.3
H. Marsman, Kort geding (1931)
Menno ter Braak, Afscheid van domineesland (1931)
Menno ter Braak, Man tegen man (1931)
M. Nijhoff, Gedachten op dinsdag (1931)
E. du Perron, Voor kleine parochie (Cahiers van een lezer) (1931)
E. du Perron, Vriend of vijand (Cahiers van een lezer) (1931)
J. Greshoff, Spijkers met koppen (1931)
J. Greshoff, Voetzoekers (1932)
Anthonie Donker, De schichtige Pegasus. Critiek der Poëzie omstreeks 1930
(1932)
E. du Perron, Tegenonderzoek (Cahiers van een lezer) (1933)

De aanwezigheid van deze thans canonieke auteurs en de naambekendheid van de
reekstitel ten spijt is aan STANDPUNTEN EN GETUIGENISSEN als serie nauwelijks
aandacht besteed. Vermoedelijk zijn de concentratie op de bibliofiele reeksen van
Stols en het gegeven dat STANDPUNTEN EN GETUIGENISSEN als essayreeks een nogal
afzonderlijke plaats in het Stolsfonds heeft daar mede debet aan. In zijn standaardwerk
Vorm of vent (1969), over literatuuropvattingen in het interbellum, maakt Oversteegen
weliswaar gewag van ‘de roemruchte serie van Stols’ en citeert hij geregeld uit de
in die serie verschenen delen, maar aan de reeks zelf schenkt hij - net als de
literatuurgeschiedschrijvers na hem - geen aandacht.4 Zo is de situatie ontstaan dat
het ‘vorm of vent’-debat tot dè centrale literaire polemiek in de jaren dertig is
gepromoveerd, terwijl de reeks waarin de standpunten in dat debat in hun onderlinge
samenhang en verwevenheid te vinden zijn aan de aandacht is ontsnapt.5 Na de
institutional turn in de literatuurgeschiedschrijving is het aantrekkelijk om de reeks
als reeks opnieuw te beschouwen. In het navolgende

3
4

5

Overgenomen uit Salma Chen en Sjoerd van Faassen, Beste Sander, do it now! Briefwisseling
J. Greshoff - A.A.M. Stols, deel 1. Den Haag: Letterkundig Museum, 1990, p. 471.
J.J. Oversteegen, Vorm of vent. Opvattingen over de aard van het literaire werk in de
Nederlandse kritiek tussen de twee wereldoorlogen. Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van
Gennep, 1978 [1969], p. 13.
De meest uitgebreide bespreking van de reeks is van G.W.J. Janssen, ‘Stols en Du Perron:
“Zo gratis mogelijk”...’ in: Spektator, 10 (1979/1980), 2, p. 97-110, vooral p. 105-107. Mijns
inziens overschat Janssen de rol van Van Vriesland en onderschat hij de rol van Du Perron.
Anders dan Janssen beweert, zijn van Van Vriesland geen uitgaven in de reeks verschenen
en bleven de bemoeienissen van Du Perron niet op het niveau van verkooptechnische,
redactionele aard, zoals uit het navolgende zal blijken.
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zal ik aandacht schenken aan de motieven en strategieën die aan de serie ten grondslag
lagen, aan de totstandkoming van de reeks, aan de functie van STANDPUNTEN EN
GETUIGENISSEN voor de emancipatie van het essay als creatieve vorm en aan de
perspectieven die het onderzoek naar deze reeks kan openen voor de
literatuurhistoricus.

Motieven en strategieën
In het najaar van 1930 vatte Alexander Stols het plan op een reeks op de markt te
brengen met essays en kritieken van enkele spraakmakende critici. In de eerste jaren
van zijn loopbaan als uitgever had Stols zich voornamelijk toegelegd op de bezorging
van bibliofiele reeksen met klassieke en contemporaine teksten uit binnen- en
buitenland. Toen als gevolg van de economische crisis de internationale handel in
bibliofiele edities verdampte, maakte Stols, de éditeur lettré, een wending van de
wereld van het ‘schoone boek’ naar die van de eigentijdse Nederlandse letteren.
Daarin werd hij ter zijde gestaan door twee fondsauteurs die hun adviezen en diensten
gevraagd en ongevraagd, maar steeds geheel gratis, ter beschikking stelden: Jan
Greshoff en Charles Edgar du Perron.6
STANDPUNTEN EN GETUIGENISSEN was een initiatief van Stols zelf, maar in de keuze
van auteurs en teksten heeft Du Perron een belangrijke sturende rol gespeeld.
Ofschoon hij formeel niet als serieredacteur optrad, moeten de aard en samenstelling
van de reeks voor een belangrijk deel op het conto van Du Perron worden geschreven.
De betrekkingen tussen Du Perron en Stols dateerden van eind 1925 en bereikten
een hoogtepunt in de jaren tussen 1928 en eind 1932 toen Du Perron - die zich een
plaats wilde verwerven in de Nederlandse literaire wereld - Stols' belangrijkste
bemiddelaar was.7
Met STANDPUNTEN EN GETUIGENISSEN wilde Stols, inspelend op de actualiteit van
het literaire debat, een reeks uitbrengen waarmee de opvattingen van spraakmakende
critici onder de aandacht konden worden gebracht van een breed publiek. De reeks
moest een anthologie worden van essays en kritieken die eerder in kranten en
tijdschriften waren verschenen. Stols hoopte dat de

6
7

Nanske Wilholt, Voor alles artiste. Uitgever Stols en het literaire leven in het Interbellum.
Zutphen: Walburg Pers, 2001; Chen en Van Faassen (1990).
Wilholt (2001), p. 144-159.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde. Jaargang 2006

42
delen hun weg zouden vinden naar het literatuuronderwijs.8 In de advertenties voor
STANDPUNTEN EN GETUIGENISSEN benadrukte hij dan ook dat het een ‘populaire
serie’ betrof ‘zonder typografische pretentie’ en voor een lage prijs van twee gulden
per deel van minstens 160 pagina's. Voor intekenaren op de serie werd de prijs per
deel gesteld op één gulden en vijftig cent.9 De delen, waarvan zowel in verschillende
omslagkleuren gebrocheerde als gekartonneerde exemplaren verschenen, kenden
een uniforme typografie en reekstitel.
Uit de correspondenties rond STANDPUNTEN EN GETUIGENISSEN is niet op te maken
of Stols een bestaande reeks als model voor ogen had. De formule - het samenbrengen
van eerder verschenen essays en kritieken van verschillende auteurs binnen een serie
- was niet nieuw, al ben ik niet veel Nederlandstalige reeksen op het spoor gekomen
waaraan dezelfde formule ten grondslag lag als aan STANDPUNTEN EN GETUIGENISSEN.
Enige gelijkenis is er wel met de PRISMA-serie van uitgeverij De Gemeenschap,
waarbinnen drie delen met beschouwend proza waren verschenen: Marsmans De
lamp van Diogenes (1928), Ter Braaks Cinema militans (1929) en Bernard
Verhoevens De zilveren spiegel (1931).
Gezien hun oriëntatie op de Franse cultuur zullen Stols en Du Perron bij de opzet
van STANDPUNTEN EN GETUIGENISSEN mogelijk aan de serie LES CAHIERS VERTS
van uitgever Bernard Grasset hebben gedacht. In 1924 had Jan Greshoff deze serie
voor ogen toen hij voor Boosten & Stols DE SCHATKAMER voorbereidde, een
negendelige reeks met essays, toneel en poëzie onder redactie van Greshoff en
typografisch verzorgd door Stols.10 Stols beschouwde Grasset als ‘mijn grooten
collega’, al had hij kritiek op de zijns inziens weinig fraaie verzorging van veel van
diens uitgaven.11 In LES CAHIERS VERTS, de door de schrijver en gezaghebbende
criticus Daniel

8

9
10

11

Brief, 10/11/1930, Du Perron aan Van Vriesland, in: Edgard du Perron, Brieven. Deel 2.
Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1978, p. 349. Gezien de curriculae van het voortgezet
onderwijs, waarin voor eigentijdse literatuur nauwelijks of geen plaats was ingeruimd, kan
deze ambitie als buitengewoon optimistisch (of naïef) worden beschouwd. Zie Rudolf Geel,
‘Het taalgevoel moet geuren als een roos. Literatuuronderwijs vanaf 1890 tot aan de jaren
veertig’ in: Nederlandse letterkunde, 3 (1998), 3, p. 235-242.
Meegevouwen reclamevellen in Helikon, maandschrift voor poëzie. Onder redactie van, en
uitgegeven door A.A.M. Stols, 2 (1932).
Deze serie wordt beschreven in Chen en Van Faassen (1990), p. 471. Zie ook de door Greshoff
opgestelde conceptbrief van Stols aan uitgeverij Grasset van vermoedelijk februari 1924 op
p. 525.
A.A.M. Stols, ‘Een uitgever over een uitgever’ in: Den gulden winckel, 27 (april 1928), 4,
p. 98-100.
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Halévy geredigeerde semi-bibliofiele reeks - geïnspireerd op de CAHIERS DE LA
QUINZAINE van Charles Péguy, waar Halévy bij betrokken was - verschenen vanaf
1921 boeken en essaybundels van toonaangevende contemporaine Franse schrijvers.12
De reeks moest de concurrentiepositie van Grasset tegenover Gallimard versterken
en de consistentie van het fonds vergroten. Grasset presenteerde de serie als ‘l'oeuvre
collective d'une génération, présentée sous la forme des cahiers périodiques,
appartenant à tous les ordres de la littérature’.13
Uit de geschiedenis van LES CAHIER VERTS en andere Franse reeksen blijkt dat
serieredacteurs in deze periode veelal een centrale dirigerende rol speelden binnen
de uitgeverijen. Al dan niet in betaalde dienst, traden zij op als bemiddelaars tussen
de uitgever en de auteurs. Deze redacteurs (veelal aangeduid als ‘directeur(s) de
collection’) genoten vaak een grote mate van autonomie binnen de uitgeverij.
Sébastien Laurent schrijft over de verhouding tussen uitgever en serieredacteur in
het Franse boekbedrijf van de jaren twintig: ‘la relation de l'éditeur et du directeur
de collection s'apparenait souvent à celle de l'éditeur et de l'homme de lettres, le
premier étant souvent réduit par le second à un rôle de créancier ou de simple
technicien de l'imprimerie’.14 Halévy beoogde met de CAHIERS VERTS naar eigen
zeggen de ‘tyrannie du roman’ te breken ten gunste van minder populaire, maar door
hem literair hoger genoteerde genres als het essay.15 Parijse uitgevers als Grasset en
Gallimard waren zich sterk bewust van de strategische functie van essayreeksen voor
zowel een select publiek

12

13
14

15

Philippe Olivera, ‘Les Cahiers Verts dans le paysage éditorial des années vingt’ in: Toby
Garfitt (red.), Daniel Halévy, Henri Petit et les Cahiers Verts. Oxford etc.: Peter Lang, 2004,
p. 55-73; Philippe Olivera, ‘Catégories génériques et ordre des livres: les conditions
d'émergence de l'essai pendant l'entre-deux-guerres’ in: Genèse, 47 (juin 2002), p. 84-116;
Sébastien Laurent, ‘Manuscrits et pouvoirs: l'invention du directeur de collection à la Librairie
Bernard Grasset (1919-1939)’ in: Toby Garfitt (red.), Daniel Halévy, Henri Petit et les
Cahiers Verts. Oxford etc.: Peter Lang, 2004, p. 36-54. Zie ook Elisabeth Parinet, Une histoire
de l'édition à l'époque contemporaine (XIXe - XXe siècle). Paris: Seuil, 2004, p. 317-357
voor een overzicht van de institutionele infrastructuur van het Franse boekbedrijf in het
interbellum en de serie-uitgaven van de belangrijkste Parijse uitgeverijen in deze periode.
Geciteerd naar Laurent (2004), p. 37.
Laurent (2004), p. 37. Zie ook Parinet (2004), p. 336-347. Uit de studie van Lisa Kuitert,
Het ene boek in vele delen. De uitgave van literaire series in Nederland 1850-1900.
Amsterdam: De Buitenkant, 1993, p. 142-152, 201-204, 253-258, blijkt dat ook in de
negentiende eeuw reeksredacteuren een belangrijke rol speelden, vooral waar het de
samenstelling van klassiekenreeksen betrof. Nader onderzoek naar de veranderende
handelingsrol van (serie)redacteurs binnen uitgeverijen is gewenst.
Frédérique Lefèvre, ‘Une heure avec Daniel Halévy’ in: Les Nouvelles littéraires, 27 (janvier
1923), p. 2. In deze opzet slaagde Halévy gedeeltelijk: slechts 25% van de teksten die in de
reeks verschenen, waren essays, tegenover 38% romans. Laurent (2004), p. 42.
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(LES CAHIERS VERTS) als voor een ruimere lezerskring (LES DOCUMENTS BLUES).
‘La vogue des “cahiers” traduit la recherche par les éditeurs d'une formule à
mi-chemin entre la revue et le livre, notamment par le recours aux “series” auxquelles
on s'abonne’.16
Gevoel voor timing kan Stols niet ontzegd worden. Juist rond 1930 beleefden de
Nederlandse letteren een polemische en essayistische hoogconjunctuur. Zowel binnen
als tussen de programmatische algemene en literaire tijdschriften werd driftig
gepolemiseerd over levensbeschouwelijke en literaire kwesties, jongere schrijvers
bepaalden hun positie ten aanzien van vorige generaties (waarbij vooral Dirk Coster
de kop van jut werd), terwijl juist in 1931 de discussie rond Binnendijks
poëziebloemlezing Prisma de literair-kritische voorhoede naar de wapenen deed
grijpen, wat mede de reorganisatie van het tijdschrift De vrije bladen en de oprichting
van Forum tot gevolg zou hebben.17 Een reeks waarin een deel van de voorhoede
zich nogmaals zou uitspreken, kon beslist op publieke belangstelling rekenen, zo
moet Stols gedacht hebben. Bovendien bereikten nogal wat jongeren van de generatie
van 1920 het moment waarop zij konden overgaan tot bundeling van eerder in kranten
en tijdschriften verschenen werk. Door middel van een reeks stelde Stols hen daartoe
in de gelegenheid. Door zijn contacten in het Nederlandse literaire veld en vooral
door zijn betrekkingen met Greshoff en Du Perron kon Stols in beginsel beschikken
over een bestand van auteurs die binnen de reeks een plaats konden krijgen.

Reeksgroei
Voor de reconstructie van de genese van STANDPUNTEN EN GETUIGENISSEN zijn
vooral de brieven van Du Perron aan Stols en aan verschillende potentiële
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Olivera (2002), p. 87. Aan de genoemde reeksen kan nog LE ROSEAU D'OR worden
toegevoegd, een serie van uitgeverij Plon-Nourrit (Parijs) onder redactie van Jacques Maritain,
Stanislas Fumet, Frédéric Lefèvre en Henri Massis, waarin tussen 1925 en 1932 tweeënvijftig
uitgaven verschenen (essayistiek, fictioneel proza, toneel), waaronder negen Chroniques met
een gemengde inhoud. De reeks droeg een katholieke signatuur, al werkten ook
niet-katholieken uit Frankrijk en uit het buitenland mee, onder wie Valery Larbaud en T.S.
Eliot. Zie Philippe Chenaux, Entre Maurras et Maritain. Une génération intellectuelle
catholique (1920-1930). Paris: Cerf, 1999 en Mathijs Sanders, ‘Kronieken voor een nieuwe
tijd: Le Roseau d'or als cultureel brandpunt van een katholiek netwerk’ in: TS. Tijdschrift
voor tijdschriftstudies, 16 (2004), p. 4-28 (beschouwing en index op de negen Chroniques).
Zie ook L. Mosheuvel, ‘Inleiding’ in: Willem Mooijman, Forum. Brieven, citaten, dokumenten
en knipsels. 's-Gravenhage/Rotterdam: Nederlands Letterkundig Museum en
Documentatiecentrum/Nijgh & Van Ditmar, 1969.
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reeksauteurs uit de periode tussen september 1930 en december 1932 van belang.18
Daarnaast maak ik gebruik van de briefwisseling tussen Ter Braak en Du Perron,
van enkele gepubliceerde brieffragmenten van andere auteurs en van de onuitgegeven
brieven van Stols aan Marsman.19 In het onderstaande schets ik in grote lijnen de
wordingsgeschiedenis van de reeks.
Op woensdagavond 24 september 1930 licht Stols de dan eveneens in Brussel
verblijvende Du Perron in over zijn plan om een goedkope serie bundels met kritisch
proza op de markt te brengen. Deze reeks zou volgens Stols moeten openen met Du
Perrons Cahiers van een lezer.20 Deze vijf boekjes die de riche amateur Du Perron
in de jaren 1928-1929 in eigen beheer had laten drukken in een oplage van 30
exemplaren, waren destijds bestemd voor de kleine parochie van vrienden, onder
wie Jan Greshoff, Jan van Nijlen, W.A. Kramers (redactiesecretaris van Den gulden
winckel), Alexander Stols, J.C. Bloem, A. Roland Holst en aanvankelijk ook Anthonie
Donker. De bundels bevatten kritisch, essayistisch en aforistisch proza dat Du Perron
in de jaren 1925-1929 had geschreven. Goedegebuure karakteriseert de Cahiers van
een lezer als ‘de schriftelijke neerslag van Du Perrons zelfbevrijding’ en de auteur
als ‘de apostel van zijn eigen standpunt [...] die zijn aanhang wilde overtuigen; niet
zozeer van het absolute gelijk van zijn overtuigingen, als wel van de betrekkelijkheid
van dogma's en leerstellingen’.21 De Cahiers markeerden Du Perrons afscheid van
de revolutionaire avantgarde ten faveure van de traditie (Chamfort, Stendhal,
Baudelaire) en getuigden van zijn vroege afkeer van het humanisme van Dirk Coster
en van het estheticisme sinds Tachtig. Deze tweefrontenstrijd had anno 1930 nog
niets aan actualiteit ingeboet. Du Perron wilde de vijf cahiers dan ook samenvoegen
in nieuwe bundels met afzonderlijke titels.22
Het plan van Stols stelde Du Perron in de gelegenheid zijn Cahiers te bewerken, aan
te vullen (onder andere met zijn ‘Gesprek over Slauerhoff’ uit De vrije bladen van
december 1930) en te verspreiden onder een groter publiek.

18
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20
21
22

E. du Perron, Brieven. Negen delen. Amsterdam: Van Oorschot, 1977-1990. Alle brieven
van Du Perron worden naar deze uitgave geciteerd.
Menno ter Braak en E. du Perron, Briefwisseling 1930-1940. Vier delen. Amsterdam: Van
Oorschot, 1962-1967. De brieven van Stols aan Marsman bevinden zich in de Koninklijke
Bibliotheek te Den Haag, archief Marsman.
Brief, 24/9/1930, Du Perron aan Van Vriesland.
Jaap Goedegebuure, ‘Inleiding’ in: E. du Perron, Cahiers van een lezer. Ongewijzigde
herdruk. Utrecht: Reflex, 1981, p. V en IX.
Zie ook Ad. Hondinius, ‘E. du Perron en zijn uitgevers [1]’ in: Optima. Cahier voor literatuur
en boekwezen, 5 (1987), 1, p. 90-112.
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Maar Du Perrons bemoeienissen golden niet alleen zijn eigen werk. Onmiddellijk
nadat Stols zijn plan uit de doeken had gedaan, begon Du Perron de reeks-in-wording
naar zijn hand te zetten. In de brief aan Victor van Vriesland waarin hij verslag deed
van de avond met Stols, noemde hij de namen van potentiële contribuanten: ‘Ter
Braak, Helman, Donker, and last but by no means least, jij natuurlijk. Wat zeg je
hiervan? Mogen we op je jawoord hopen?’ In een postscriptum luidde het: ‘Schrijf
me ook eens wie er nog meer in aanmerking komen? Pom? Ja, zou ik zeggen!
Greshoff ook; wie verder? Er moeten eenige remplaçanten zijn (in een serie van 6).
Zou Marsman een behoorlijke stock hebben?’23
Ook Stols zelf pakte de zaken voortvarend aan. Begin oktober 1930 benaderde hij
Nijhoff, die op dat moment in Parijs verbleef. Deze voelde niet veel voor een
bundeling van zijn kritische beschouwingen uit de jaren 1920-1925, maar voor een
bedrag van 200 gulden - dat Stols hem op voorwaarde van geheimhouding toezegde
- wilde hij wel meewerken.24 Het was in de wervingsfase vooral Du Perron die de
samenstelling van de reeks ter hand nam en de eerste stappen naar de auteurs deed.
Zo spoorde hij Constant van Wessem aan een bundel voor de reeks, die inmiddels
STANDPUNTEN EN GETUIGENISSEN heette, samen te stellen en wierp hij zich op als
adviseur waar het de keuze van op te nemen teksten betrof.25 Uit die adviezen blijkt
dat Du Perron de reeks in het brandpunt van de literaire actualiteit wilde plaatsen:
de meest recente kritieken over generatiegenoten verdienden de voorkeur boven
ouder werk. Stols stemde daar uit zakelijke overwegingen mee in. Du Perron
verheugde zich bij voorbaat op het nodige polemische vuurwerk. Zo schreef hij aan
Van Wessem:
Dus vooruit, Constant! Zet je er aan; trek er op los met al je ‘veelkoppige
legioenen’, zooals die smeerkees van een Kelk in een liefdesgedicht zegt,
verpletter de carrés van het betweterig burgerdom en hef hóóg de vaan
van het Nieuwproza! Ik reken op je; en mocht je verdere aansporing
behoeven, schrijf dan uit mijn naam zelf aan Stols.26
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Brief, 24/9/1930, Du Perron aan Van Vriesland.
Brief, 10/10/1930, Nijhoff aan Nijhoff-Wind, in: M. Nijhoff, Brieven aan mijn vrouw.
Samengesteld en ingeleid door Andreas Oosthoek. Amsterdam: Bert Bakker, 1996, p. 139.
Zie ook M. Nijhoff, De pen op papier. Verhalend en beschouwend proza, dramatische poëzie.
Gekozen en ingeleid door Wiljan van den Akker en Gillis Dorleijn. Amsterdam:
Prometheus/Bert Bakker, 1994, p. 15.
Brief, 12/10/1930 en 15/10/1930, Du Perron aan Van Wessem.
Brief, 15/10/1930, Du Perron aan Van Wessem.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde. Jaargang 2006

47
Dat Van Wessem niet tot een contract kwam bij Stols en er geen deel van hem in de
serie verscheen, was vooral te wijten aan de spanningen tussen auteur en uitgever,
die in 1929 was teruggekomen van zijn voornemen een bundel proza van Van
Wessems experimentele alter ego Frédéric Chasalle op te nemen in de serie
LUCHTKASTELEN.27 Intussen liet Du Perron Greshoff weten dat de geprojecteerde
delen van Van Vriesland geen prioriteit moesten krijgen: ‘er is nog làng niet genoeg’.28
Dat Du Perron wel hechtte aan de deelname van Van Vriesland blijkt uit de brieven
waarin hij hem adviseerde over de samenstelling van zijn delen en hem minstens
twee, maar wellicht zelfs drie delen in het vooruitzicht stelde.
Stols en Du Perron lijken de taken te hebben verdeeld, waarbij Du Perron ‘de zijnen’
(Van Vriesland, Van Wessem, Ter Braak) aanspoorde en het contact met Marsman
en Nijhoff aan de uitgever en aan Van Vriesland overliet.29 Medio oktober 1930
meldde Du Perron aan Van Vriesland dat het hem bepaald niet meeviel de ‘keurbende
van kritici voor de serie’ bij elkaar te krijgen:
Donker doet wschl. niet mee, hebbende elders een ménagerie samengesteld
van fausten en faunen; Helman kàn ook niet goed, omdat hij gelieerd is
met Nypels; Pom is lastig en wil baar geld zien. Zoo blijven dus voorlopig
over: Ued, Marsman, Ter Braak, Greshoff en Ikke; wat ook lang niet mis
is, wat?! Andere liefhebers volgen wel, als de serie ‘gààt’.30
Behalve over de werving van auteurs en de selectie van hun teksten, adviseerde Du
Perron Stols ook over de verschijningsvolgorde van de afzonderlijke delen en trachtte
hij de vaart er in te houden. Verder bemiddelde hij tussen Stols en Ter Braak, die in
januari 1931 de kopij voor twee delen, Afscheid van domineesland en Man tegen
man, gereed maakte.31 Aan de relatie
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Brieven, 20/10/1930; 31/10/1930; 31/3/1931, Du Perron aan Van Wessem.
Brief, 13/10/1930, Du Perron aan Greshoff. Mogelijk speelt hier ook een rol dat de
N.R.C.-kritieken van Van Vriesland een nogal zakelijk en onpolemisch karakter hadden.
Oversteegen noemt hem dan ook in de eerste plaats een gewetensvol ‘voorlichter’
(Oversteegen (1978), p. 298).
Everard Bouws bemiddelde voor Ter Braaks eerste bundel, Man tegen man, terwijl zijn
nieuwe vriend Du Perron zorgde dat een tweede bundel, Afscheid van domineesland, in de
reeks werd opgenomen. Zie Léon Hanssen, Want alle verlies is winst. Menno ter Braak
1902-1940. Deel 1: 1902-1930. Z.p.: Balans, 2000, p. 470-471.
Brief, 15/10/1930, Du Perron aan Van Vriesland.
Brief, 29/1/1931, Du Perron aan Stols.
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tussen Du Perron en Stols lag het principe van dienst en wederdienst ten grondslag.
Du Perron droeg zorg voor de aquisitie van bijdragen voor de reeks en loodste jonge
en veelbelovende generatiegenoten het fonds binnen. Stols bood Du Perron op zijn
beurt de gelegenheid zijn literaire vrienden een podium te verschaffen en zijn eigen
Cahiers in bewerkte vorm te laten verschijnen in een reeks waarin ze werden ingebed
in werk van diezelfde vrienden.
In de eerste maanden van 1931 stelde Stols de contracten op met de auteurs van de
eerste delen van de serie. Uit deze contracten blijkt dat Stols nog altijd op een ruime
publieke belangstelling rekende.32 Om de verkoop te stimuleren zouden van ieder
deel meteen twee drukken worden opgelegd met een totale oplage van 2000
exemplaren. De reguliere verkoopprijs was één gulden en vijftig cent.33 De uitgever
zou de productie- en exploitatiekosten dragen, mits de omvang van het boek het
afgesproken aantal vellen niet zou overschrijden. Gebeurde dit wel, dan moest de
auteur teksten schrappen of de extra productiekosten financieren. Het
auteurshonorarium bedroeg 12,5% van de particuliere verkoopprijs per verkocht
exemplaar, exclusief de auteurs- en recensie-exemplaren.
Vanaf begin mei 1931 verschenen kort na elkaar de eerste zeven delen van de reeks:
Marsmans Kort geding, Ter Braaks Afscheid van domineesland en Man tegen man,
Nijhoffs Gedachten op dinsdag, Greshoffs Spijkers met koppen en twee delen van
Du Perron: Voor kleine parochie en Vriend of vijand. Bij die gelegenheid stelde Stols
de lezers nog vijf delen in het vooruitzicht: Donkers Taptoe (dat in oktober 1932 zou
verschijnen als De schichtige Pegasus), Greshoffs Voetzoekers (verschenen in 1932)
en drie delen die nimmer het licht zagen: een tweede deel Gedachten op dinsdag van
Nijhoff en twee delen van Van Vriesland, Rekening verantwoording en Tekst en
uitleg.34 Het aantal intekenaren op de reeks is mij niet bekend. Uit de bestudeerde
brieven blijkt dat de afzonderlijke delen aanvankelijk goed werden verkocht.35 De
boeken werden in ieder geval meteen gretig gelezen door de
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Het navolgende is gebaseerd op het ‘Contract tusschen A.A.M. Stols en Mr. H. Marsman
over de uitgave van Kort Geding’, gedateerd 26 januari 1931. Koninklijke Bibliotheek Den
Haag, archief Marsman, 68 D 92: 68.
Uit de colofons van de delen is op te maken dat van ieder deel buiten de gewone oplage tien
of vijftien genummerde exemplaren werden gedrukt op geschept papier.
Opgave op de achterzijde van de gebrocheerde editie van Nijhoff, Gedachten op dinsdag.
Brief, 19/3/1931, Stols aan Marsman, Koninklijke Bibliotheek Den Haag, archief Marsman,
68 D 92: 70. Zie ook brief, 22/6/1932, Du Perron aan Stols.
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contribuanten zelf en door de leden van het netwerk rond Du Perron, onder wie
Bouws, de latere redactiesecretaris van Forum.36
Voor Du Perron en Ter Braak, samen verantwoordelijk voor de helft van de tien
verschenen delen, fungeerde STANDPUNTEN EN GETUIGENISSEN in de eerste plaats
als voertuig voor hun polemieken. In een brief van 16 mei 1931 trachtte Du Perron
Ter Braak over te halen een derde bundel voor de reeks samen te stellen waarin ‘de
anti-domineeslijn’ zou worden voortgezet.
Als militant nu gesproken, hebben wij samen tot dusver 5 projectielen
klaar. Mijn 1e (Voor kl. Parochie) is wschl. moorddadiger dan jouw 1e
(Domineesland), waarin je op het laatste moment eerst je dynamiet of gas
hebt gedaan. Jouw 2e daarentegen (Man tegen man) is minstens even
moorddadig als mijn 2e (Vriend of Vijand). Daarop komt mijn 3e
(Tegenonderzoek). Wij kennen dit alles nu sedert lang, maar denk aan de
velen die het voor de eerste keer bijeen zien; aan de jongeren vooral. Ik
bedoel nu: zij die ± 20 jaar zijn, 10 jaar jonger dus dan wij. Ik ben er zéker
van dat het meer uitwerking heeft dan wij over het algemeen aannemen;
de Costerlijke toon mindert trouwens duidelijk in het essayistisch proza
(dit is prachtig na te gaan bij Marsman; Anat. Les tegenover Kort Geding).
Nu jouw 3e projectiel, waarvan ik het grootste heil verwacht.37
In één moeite door bezag Du Perron STANDPUNTEN EN GETUIGENISSEN ‘met het oog
van den literatuurhistoricus’: het is de strijd tegen Coster (hier ook als soortnaam)
die de som der delen bepaalde. Ter Braaks derde bundel moest deze ‘flapdrol’ volgens
Du Perron de genadeslag toebrengen.
Zijn onze 6 projectielen geworpen, dan zwijgen we beiden een heelen tijd
en schrijven óf ‘creatief’ werk (uitsluitend), of dingetjes voor onszelf, of
af en toe een los - heel los - artikel, of niets, zooals het uitkomt.38
Dat laatste voornemen is, zoals bekend, niet gerealiseerd: 1931 is immers ook het
jaar waarin Ter Braak en Du Perron werkten aan respectievelijk Démasqué der
schoonheid en Uren met Dirk Coster, die in de eerste jaargang van Forum zouden
verschijnen.
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Brief, 8/5/1931, Du Perron aan Greshoff.
Brief, 16/5/1931, Du Perron aan Ter Braak.
Brief, 12/10/1930 en 15/10/1930, Du Perron aan Van Wessen.
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Kritiek en publiek: Greshoff en Du Perron versus Donker
De ongeveer drie jaar omspannende geschiedenis van STANDPUNTEN EN
GETUIGENISSEN is nauw vervlochten met een debat over de functie van de literaire
kritiek. De kiemen van dit debat, dat op de persoon gespeeld zou worden en dat de
relatie tussen criticus en publiek tot inzet had, liggen in de brieven van Du Perron.
Had Du Perron in de voorbereidingsfase van de reeks nog gepleit voor opname van
een deel kritisch proza van Antonie Donker, die aanvankelijk tot Du Perrons kleine
parochie van de Cahiers van een lezer behoorde, in juli 1931 schrijft hij aan Marsman:
‘Die goede Nico is ook een onherstelbare boerelul’.39
De animositeit tussen Du Perron en Donker in de periode dat STANDPUNTEN EN
GETUIGENISSEN tot stand kwam, hing direct samen met beider uiteenlopende
opvattingen over de functie van literaire kritiek. Rond 1929 waren zij nog eensgezind:
literaire kritiek diende niet te consoneren met de smaak van ‘het publiek’ maar met
die van de individuele criticus. Toen Du Perron in februari 1929 zijn kleine groep
leesgenoten de vraag voorlegde wat zijn Cahiers van een lezer met journalistiek te
maken zouden hebben, waren de respondenten het in grote lijnen eens: niets. De
Cahiers - niet voor een lezer maar van een lezer - beoogden geen publieksvoorlichting
maar waren het medium van Du Perrons zelfexpressie. Donker antwoordde: ‘... Als
ik schrijf heb ik met niemand meer wat te maken, ben ik noch tégen ouderen, noch
vóór jongeren, dan gaat het er alleen om wat ik ervan vind. Daarom zijn me je cahiers
zoo sympathiek, ze hebben niets van die nivelleerende diplomatie die journalistiek
heet, ze zeggen waar het op staat.’40
In juni 1929 moedigde Du Perron Wijnand Kramers aan om Donker te laten
interviewen voor Den gulden winckel.41 Vermoedelijk wilde Du Perron deze
medestander, die behalve met hem ook met de door Du Perron zo verachte Dirk
Coster sympathiseerde, nog eens taxeren. In het interview van G.H. 's-Gravesande,
dat een maand later al verscheen, hield Donker een pleidooi
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Brief, 18/7/1931, Du Perron aan Marsman. Over de relatie tussen Du Perron en Donker, zie
Kees Snoek, E. du Perron. Het leven van een smalle mens. Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar,
2005, p. 499-505.
Eddy du Perron, Cahiers van een lezer. Ongewijzigde herdruk. Utrecht: Reflex, deel 5, 1981,
p. 16.
Brieven, 30/6/1929 en 1/7/1929, Du Perron aan Kramers.
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voor een ‘saneering’ van de literatuurkritiek.42 ‘Het is nu een chaos. Ruzies,
bijbedoelingen, partijdige critiek, vertroebeling door politieke factoren, dat alles
maakt onze critiek onbetrouwbaar en onsmakelijk’, aldus Donker, die in hetzelfde
interview pleit voor een concentratie van ‘artistieke en geprononceerde
persoonlijkheden’ in één groot tijdschrift, waarbij hij de namen noemt van Nijhoff,
Coster, Ritter, Buning, Top Naeff, Marsman, Herman Wolf, Tielrooy, Vermeulen
en Premsela. Op Donkers lijstje ontbrak Du Perron. Het ene grote tijdschrift dat
Donker voor ogen stond werd Critisch bulletin. In De stem van december 1929
kondigden Dirk Coster, Just Havelaar en N.V. Van Lochum-Slaterus' Uitgevers
Maatschappij de oprichting aan van ‘een “Critisch Bulletin” van voorloopig één vel
druks [...] waarvan zij de redactie heeft opgedragen aan den Heer Dr. N.A.
Donkersloot (Anthonie Donker)’. Redactie en uitgever van De stem wilden daarmee
gehoor geven aan de door Donker in het interview geuite wens de literaire kritiek te
saneren. In dezelfde circulaire motiveerde Donker de uitgave van Critisch bulletin:
De Nederlandsche litteraire kritiek geeft te weinig of geen, of verkeerde
leiding. De Nederlandsche lezer gaat op goed geluk zijn eigen weg. De
beste letterkundige tijdschriften kunnen uiteraard niet anders dan sporadisch
critiek geven, enkele studies en wat boekbesprekingen. In de overige
tijdschriften deugt de kritiek meestal niet, is zij slap en onverdeeld
welwillend, of scherp, verdeeld en onwelwillend, uitgaande van andere
dan artistieke beginselen, dogmatisch, en niet zelden voortkomend uit
persoonlijke antipathieën.43
Donker maakte gewag van ‘excessen, die ene critische anarchie bedenkelijk naderen’,
van ‘grofheden, die den goeden naam van den letterkundige bij het publiek in gevaar
brengen en hem ten eenenmale onwaardig zijn’. Critisch bulletin wil een standaard
stellen, het wil ‘door onpartijdige, samenvattende en bij voorkeur opbouwende critiek,
zich uitsluitend naar de kunstwaarde, d.i. de schoonheids- en levenswaarde der werken
richtende boekbeschouwing, leiding en voorlichting geven’. In het eerste nummer
(januari 1930) kon Donker een overzicht geven van critici die hun medewerking
hadden toegezegd, onder wie Ter Braak, Coster, Den Doolaard, Houwink, Top Naeff
en Theun de Vries.44
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G.H. 's-Gravesande, ‘Anthonie Donker over interviews, dichters, poëzie en critiek’ in: Den
gulden winckel, 28 (1929), 7, p. 198-201.
‘Aan de abonné's en lezers van De Stem’ in: De stem, 9 (1929), 2, p. 930-932.
Critisch bulletin, 1 (1930), binnenzijde omslag nr. 1.
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Toen Donker de ‘excessen’ in de literatuurkritiek aan de kaak stelde, noemde hij
geen namen. Het is aannemelijk dat hij, meer dan aan Du Perron, dacht aan Greshoff
die in zijn rubriek ‘Spijkers met koppen’ in Den gulden winckel menige Hollandse
reputatie onderuit haalde. Het was in ieder geval Greshoff die in zijn rubriek de
aanval op Donker opende, onder het opschrift ‘Purgon Donkersloot’.45 Waar Donker
de chaotische werkelijkheid wilde ordenen en saneren, daar omhelsde Greshoff
provocerend de moderne wanorde: ‘Hoe gróóter en veelvuldiger de verwarringen,
op geestelijk en zedelijk, op economisch en politiek gebied, hoe minder kans op
geeuwen de toeschouwers hebben’. Als Donker zijn zijn krijgt dan ‘sterven wij èn
de kunst van gesteriliseerde verveling’. Vervolgens presenteert Greshoff een beknopt
tegenprogramma, dat als een manifest kan worden beschouwd van wat Ruiter en
Smulders het ‘aristo-modernisme’ hebben genoemd: een modernisme dat voor alles
anti-burgerlijk en elitair was, zich afkeerde van de massa en een relativistische,
sceptische houding prevaleerde.46
Leve de standariseering, de democratiseering, de nivelleering! Leve de critische eenheidsworst!
Het wordt hoog noodig dat de mauvais garçons zich te samen doen; en ook een manifest gaan
publiceeren in dezen trant:
wij zullen met alle ons te dienste staande middelen medehelpen om de verwarring in de geesten
en het openbaar leven te vergrooten; wij zweren vrijmoedig onrechtvaardig te zijn; wij zijn alléén verantwoording schuldig aan ons zelf; wij zullen iederen dag anders zijn en morgen afbreken wat wij heden vergoden; wij zullen noch in strekking, noch in woordkeus maat houden; wij zijn geen litteraire zendelingen en willen dus ook geen litteraire negers bekeeren; wij vegen aan den schrijver en den lezer onze botten af; wij schrijven alléén, heelemaal alleen, voor ons plezier, of voor onsgeweten; wij willen óf ons
zelf een genoegen verschaffen óf onszelf bevrijden!
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J. Greshoff, J. ‘Spijkers met koppen. De groote saneering. Purgon Donkersloot’ in: Den
gulden winckel, 29 (1930), 1, p. 4-5.
Frans Ruiter en Wilbert Smulders, Literatuur en moderniteit in Nederland 1840-1990.
Amsterdam/Antwerpen: De Arbeiderspers, 1996, hoofdstuk IX en p. 374-375.
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Ik verzeker u dat dit manifest geen succes zal hebben; terwijl de Stemmélange van de fa. Coster,
Donker en co. er, als natuurboter, ingaat.47

In de volgende afleveringen van Den gulden winckel publiceerde Greshoff uit
particuliere brieven van Donker aan hem, waarin Donker hem verweet het publiek
te verachten en zich op een ‘overleefd’ aristocratisch artiestenstandpunt te plaatsen,
waarop Greshoff zijn eigen commentaar weer liet volgen.48 In een ‘Open brief aan
Dr. N.A. Donkersloot’ schaarde Du Perron zich achter Greshoff.49 Doordat Du Perron
deze open brief integraal opnam in Vriend of vijand werd de polemiek met Donker
de reeks STANDPUNTEN EN GETUIGENISSEN binnen getrokken.50 In wat mildere
bewoordingen zou Ter Braak Donker in 1931 ‘ontmaskeren’ als een ‘administrateur’
der letteren, een keurige, vriendelijke en wat gewichtige boekhouder met aanleg voor
‘domineesrheumatiek’.51 Waar Donker de kritiek dienstbaar wilde maken aan het
publiek en de schrijvers wilde opvoeden of adviseren, daar voerden Greshoff en Du
Perron een krachtig pleidooi voor een kritiek die dissonerend en desolidariserend
was en die in de eerste plaats bestemd was voor de gelijkgestemde happy few.52
Voor al dit polemische geweld kon Stols weinig belangstelling opbrengen. Zijn zorg
gold vooral de verkoopbaarheid van de reeks. Of hij het advies van Ter Braak heeft
opgevolgd om recensie-exemplaren van Afscheid van domineesland te sturen ‘naar
de voornaamste domineesbladen in Nederland’
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Greshoff (1930), p. 5.
‘Donker en Greshoff zitten elkaar in het haar’ in: Den gulden winckel, 29 (1930), p. 51-53.
Verder: ‘Het Critisch Bulletin’ in: idem, p. 78; ‘Het duel Greshoff-Donker’ in: Idem, p. 103.
Eddy du Perron, ‘Open brief aan Dr. N.A. Donkersloot’ in: Den gulden winckel, 29 (1930),
p. 69-70.
Eddy du Perron, Vriend of vijand. Brussel: A.A.M. Stols, 1931, p. 157-161. In de eerste
jaargang van Forum wijdde Du Perron een badinerende recensie aan twee bundels kritisch
proza van Donker, Ter Zake. Beschouwingen over Litteratuur en Leven (Van Loghum Slaterus,
Arnhem, 1932) en het deel uit Standpunten en Getuigenissen, De schichtige Pegasus. Critiek
der Poëzie omstreeks 1930 (Stols, Brussel, 1931). Het oordeel over de tweede bundel, en
daarmee over Donker als poëziecriticus, viel gunstiger uit dan dat over de eerste bundel,
waarin Du Perron een gebrek aan persoonlijke inzet en een teveel aan fatsoenlijke en
karakterloze schoolmeesterswijsheid zag. Eddy du Perron, ‘Anthonie Donker als autoriteit’
in: Forum, 1 (1932), 12, p. 801-806.
Menno ter Braak, ‘Anthonie Donker, administrateur’ in: Menno ter Braak, Verzameld werk,
deel 3. Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1949, p. 419-424. Het stuk verscheen in de bundel
Het tweede gezicht uit 1932.
Donkers afwijzing van het elitarisme en de happy few-mentaliteit van Du Perron spreekt ook
uit diens recensie van Marsmans Kort geding en Du Perrons Voor kleine parochie: A. Donker,
‘[Recensie van] H. Marsman, Kort geding en E. du Perron, Voor kleine parochie’ in: Nieuwe
Rotterdamsche Courant, 6 juni 1931, Avondblad E.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde. Jaargang 2006

54
omdat een relletje de verkoop wel ten goede zou komen, is mij niet bekend.53 Toen
Man tegen man vertraging opliep bij de drukker, schreef Ter Braak aan Du Perron:
‘Van een dominee, die Domineesland had besteld, hoorde ik, dat hij het nog niet
ontvangen had.’54 Dat Stols de reclame voor de serie beperkte tot advertenties in zijn
eigen happy few-poëzietijdschrift Helikon, zal aan de bekendheid van de reeks niet
veel hebben bijgedragen. Het was Du Perron die voor de nodige publiciteit zorgde
door Wijnand Kramers, hoofdredacteur van Den gulden winckel, op het hart te
drukken J.C. Bloem te instrueren om in diens voorgenomen recensie toch vooral alle
bundels te bespreken.55
Terwijl de verkoop van de verschillende delen uit de reeks voorspoedig verliep, leek
Stols zijn belangstelling in 1932 te verliezen. Du Perron vuurde hem aan: ‘Angèle
[Manteau] verkoopt zoo goed die serie Standp. & Getuigenissen; kan je niet wat
spoed zetten achter mijn 3e deel en Donkers Pegasus?’56 In oktober 1932 schreef Du
Perron hem: ‘Hoe staat het met Tegenonderzoek? Je zou geen haast maken, zei je,
en Donker laten voorgaan. Dit lijkt mij ook best; maar komt het boek dan volgend
jaar uit? Ik heb hier liggen: de copy voor een 4e deel “cahiers”, maar dat zal dan
zeker nooit meer verschijnen, tenzij ik het zelf betaal? En wanneer ik weer eens iets
“zelf kan betalen”, vraag ik mij met weemoed af.’57 Klaarblijkelijk aarzelde Stols
ook om de bundel van Donker uit te geven nu Du Perron hem definitief tot het
Coster-kamp rekende, maar Du Perron stelde zijn uitgever gerust: ‘Ik zou me voor
Donker maar niet schamen, als je ook Claes uitgeeft. Deze heeren zijn eenvoudig te
beschouwen als “zeer verkoopbaren”; uit.’58 In deze tijd bekoelden de betrekkingen
tussen Stols en Du Perron. Laatstgenoemde waardeerde Stols' kwaliteiten als
tekstbezorger maar had steeds minder vertrouwen in de zakelijke inzichten van deze
uitgever.59 Eind 1933 besloot Stols de serie stop te zetten met de volgende verzuchting
aan het adres van Marsman: ‘God, wat gaan dergelijke dingen toch beroerd in ons
land. Het lijkt wel of alle belangstelling voor poëzie en kritiek thans geheel verdwenen
is.’60
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Een poëticale vlootschouw
In zijn advertentie voor STANDPUNTEN EN GETUIGENISSEN presenteerde Stols de
reeks als ‘een populaire serie werken van bekende jonge letterkundigen over kritische
en beschouwende onderwerpen’.61 Het is de vraag of Greshoff en Nijhoff anno 1931
nog tot de ‘jongeren’ gerekend konden worden. Tot de literaire generatie van 1920
behoorden zij strikt genomen niet, waardoor de reeks niet de collectieve uiting van
een nieuwe generatie was.62 Ook in poëticaal opzicht was STANDPUNTEN EN
GETUIGENISSEN geen groepsmanifestatie. Door toedoen van Du Perron was de
‘Forumgroep’ weliswaar sterk vertegenwoordigd, maar de delen van Nijhoff en
Donker (die De schichtige Pegasus opdroeg aan Nijhoff) zorgden toch voor een
meerstemmig geheel.63 Van een wat grotere afstand beschouwd kan worden opgemerkt
dat in STANDPUNTEN EN GETUIGENISSEN een deel van de literaire voorhoede van dat
moment met zichzelf in gesprek was. Buiten de reeks stonden in ieder geval de
levensbeschouwelijk bevlogenen, die juist in deze periode zo luid hun standpunten
verkondigden: de katholieken rond Roeping en De gemeenschap en hun protestantse
en socialistische generatiegenoten. Wat Den Boef en Van Faassen opmerken over
het Forum-essay, geldt ook voor STANDPUNTEN EN GETUIGENISSEN: de daarin
opgenomen teksten gaan uit van een nadrukkelijk niet-religieus wereldbeeld.64 De
auteurs voor de reeks werden gerecruteerd uit de kring van De vrije bladen, dat in
deze periode uit elkaar dreigde te vallen als gevolg van financiële problemen en de
poëticale spanning tussen de voorstanders van literaire autonomie (Binnendijk) en
zij die in het literaire
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Meegevouwen reclamevellen in Helikon, maandschrift voor poëzie. Onder redactie van, en
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August Hans den Boef en Sjoerd van Faassen ‘Bij gebrek aan religie. Het onzekere
Forumessay.’ in: Bzzlletin, 280 (januari 2002), p. 3-21. In de periode waarin STANDPUNTEN
EN GETUIGENISSEN verscheen, kwamen ook de (vaak eerste) essaybundels uit van Anton van
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werk voor alles een krachtige persoonlijkheid zochten (Ter Braak). Verschillende
pogingen het tijdschrift te reorganiseren liepen op niets uit. De vrije bladen werden
vanaf 1932 in cahiervorm voortgezet, terwijl Ter Braak en Du Perron de spil zouden
worden van het nieuwe tijdschrift Forum (1932-1935). In de serie van Stols kregen
de protagonisten van de niet-levensbeschouwelijk gebonden periodieken de
gelegenheid hun opvattingen nog eens voor het voetlicht te brengen.

Het essay als creatieve vorm: de melodie van het denken
Uit de ontvangst van STANDPUNTEN EN GETUIGENISSEN wordt duidelijk dat de reeks
een interessant moment markeert in de geschiedenis van de Nederlandse literatuur:
het moment waarop het essay als literaire vorm snel aan prestige won en steeg in de
genrehiërarchie. Ik beperk mij tot die recensies waarin STANDPUNTEN EN
GETUIGENISSEN als reeks werd beoordeeld. Dan blijkt meteen dat de oudere generatie
weinig affiniteit had met de polemische toon en de weinig traditionele vorm van
vooral Du Perron en Marsman. Frans Coenen besprak in Groot Nederland de bundels
Voor kleine parochie en Kort geding en kwam tot het besluit dat de beschouwingen
vooral een luidruchtige zelfbevestiging waren. Waar is het ‘redelijk betoog’? Waar
de kritische distantie van de ‘universeel beoordeelaar’? Beide boekjes vond Coenen
pedant en ‘niet zeer belangrijk’.65
Geheel anders luidde het oordeel van Henrik Scholte, afkomstig uit de kring van De
vrije bladen, in het speciaal aan het essay gewijde nummer van Critisch bulletin van
februari 1932.66 Het nummer was samengesteld door redacteur Antonie Donker, die
in zijn inleidende artikel ‘Over critiek’ en in zijn bespreking van Spijkers met koppen
en Voetzoekers voorzichtig laveerde tussen ‘Coster’ (die hij tegen Greshoff in
bescherming nam) en de ‘ventisten’.67 Scholte besprak in zijn bijdrage Afscheid van
domineesland, Man
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495-517.
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tegen man, Kort geding, Voor kleine parochie en Vriend of vijand. Hij constateerde
dat de ‘overvloedige lyrische productie van de jaren 1920-25’ was afgewisseld door
vijf jaar ‘literaire duels’. Scholte schrijft dat het essay als document voor
zelfbevrijding en polemiek zich in een hoogconjunctuur bevindt en hij benadrukt het
belang van het essay als creatieve vorm naast lyriek, epiek en dramatiek, die om geen
enkele reden boven het essay gesteld moeten worden. In het essay klinkt de ‘melodie
van het denken’. Anders dan Coenen hecht Scholte de grootste waarde aan de
zelfbevrijding in de delen van Du Perron en Ter Braak. Door deze persoonlijke inzet
hebben deze auteurs het essay gemaakt tot een bij uitstek creatief genre. ‘De jaren,
die achter ons liggen, zullen voor een overgroot deel gemeten moeten worden aan
deze “documenten van zelfbevrijding”, waarin zich op zeer verschillende wijze een
schoolsche splitsing der creativiteit heeft opgelost.’68
Ook J.C. Bloem zag in de reeks STANDPUNTEN EN GETUIGENISSEN aanleiding om
‘het goed recht van het essay’ te verdedigen in een reeks recensies voor Den gulden
winckel, waar hij in 1929 Donker was opgevolgd als poëzierecensent.69 Het verschijnen
van de delen was voor Bloem zelfs aanleiding om redactiesecretaris Wijnand Kramers
voor te stellen zijn ‘Kroniek der poëzie’ te verruimen tot een ‘Kroniek van poëzie
en essay’ (een wens die niet werd gehonoreerd). Bloem wijst in zijn besprekingen
het moderne essay aan als het gebied waar de scheppende en de kritische functie in
elkaar overvloeien en verdedigt het genre tegen tijdgenoten die het vooral als een
literair nevenverschijnsel beschouwden.
Het essay (de kritische studie) is een ‘volwaardig’ ding, uiting van een
van de edelste functies van den menschelijken geest: die van bezinning,
het zich rekenschap geven van de dingen.70
Vooral Greshoff, Du Perron, Ter Braak en Marsman hebben volgens Bloem het genre
tot bloei gebracht door te breken met de conventie waarbinnen aan
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het kritisch essay de eisen van objectiviteit en onpartijdigheid werden gesteld en
waarbij de criticus een tekst in de eerste plaats diende te toetsen aan de intenties van
de auteur. Het moderne essay is daarentegen persoonlijk en tegendraads, het zoekt
de confrontatie met de besproken auteurs en teksten en met de publieke opinie, het
is bij uitstek polemisch. Aan de criticus stelt Bloem de eisen van persoonlijke
standpuntbepaling, vakmanschap, traditiebewustzijn en ‘ruimte van geest’. ‘Alles
komt ten slotte hier op neer: of de kritikus een persoonlijkheid is.’71 Lijkt Bloem zich
hier met het slagwoord ‘persoonlijkheid’ op het standpunt van de Forummannen te
plaatsen, in de tweede bespreking, getiteld ‘Vorm of vent’, tracht hij de strijdende
partijen tot elkaar te brengen door zowel de ‘ventisten’ als de ‘autonomisten’ gelijk
te geven, waardoor zijn positie nog het dichtst die van Marsman nadert.72
De vraag waarom Bloem zelf geen bijdrage heeft geleverd aan STANDPUNTEN EN
GETUIGENISSEN is moeilijk te beantwoorden. Juist rond 1930-1933 was Bloem
literairkritisch actiever dan ooit en door zijn contacten met Du Perron lijkt hij een
voor de hand liggende leverancier van minstens een deel in de reeks. Dat het daar
niet van gekomen is, ligt mogelijk aan Bloems reserves jegens bundels met eerder
gepubliceerde kritieken. In een overigens waarderende recensie van Donkers Fausten
en faunen schreef Bloem: ‘een verzameling goede kritieken, die in een krant of
tijdschrift volkomen op hun plaats waren, vormt naar mijn meening nog geen goed
boek met essays. Een der voornaamste eigenschappen, waaraan die kritieken hun
belang ontleenden, was immers juist het ephemere ervan en die gaat bij bundeling
te loor.’73
De besprekingen van Scholte en Bloem en de reeks STANDPUNTEN EN GETUIGENISSEN
zelf vestigen de aandacht op een belangwekkend en nog onderbelicht aspect van de
moderne Nederlandse literatuurgeschiedenis: de renaissance van het essay in de
eerste helft van de twintigste eeuw. In de literaire debatcultuur van het interbellum
was het essay bij uitstek het genre waarin schrijvers - tastend, proevend en op zoek
naar een vorm - hun ideeën en opinies tot klinken konden brengen en hun positie in
het veld konden bepalen. Juist voor modernisten als Ter Braak, Du Perron, Nijhoff,
Marsman en
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Idem, p. 170.
Idem, pp. 181-194. Over de poëtica van Bloem, zie Oversteegen (1978), p. 287-299 en H.T.M.
van Vliet, ‘Het onzegbare geheim. J.C. Bloem als criticus en essayist’ in: B. Slijper (red.),
Zonder vorm en zonder naam. Over J.C. Bloem. Amsterdam: Historische Uitgeverij, 1993,
p. 17-57.
J.C. Bloem, ‘[Recensie van] Anthonie Donker, Fausten en faunen’ in: De gids, 95 (1931),
deel III, 9, p. 430-431, ook opgenomen in Bloem (1995), p. 520-522.
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Greshoff was het essay een aantrekkelijke vorm. Het betrof hier immers een door de
traditie geijkt genre, dat terug ging op Michel de Montaigne en Francis Bacon en dat
bovendien buiten de klassieke aristotelische genres viel en derhalve niet
gereglementeerd was door enig vormvoorschrift of ‘procédé’. Juist deze ‘losse’, vrije
en onbegrensde vorm maakte het essay geschikt voor het verwoorden van
hoogstpersoonlijke standpunten en getuigenissen. In Standpunten en getuigenissen
wordt nog eens duidelijk hoezeer de modernistische literatuur een essayerende
literatuur was.
Voor de statusverhoging van het essay als creatieve literaire vorm was een aantal
legitimerende instanties verantwoordelijk. In de eerste plaats waren er de auteurs die
het genre beoefenden en verdedigden: Ter Braak, Scholte, Bloem, Donker, Marsman,
Vestdijk (vanaf 1933) en een critica als Elisabeth de Roos, die haar dissertatie wijdde
aan Het essayistisch werk van Jacques Rivière en in verschillende tijdschriften een
lans brak voor het essay van modernisten als Gide, Valéry, Crémieux en Huxley.74
De campagne die deze auteurs voerden voor het essay kreeg gestalte in tijdschriften
die ruimte reserveerden voor beschouwend proza en waarin werd gereflecteerd op
de aard en status van de eigentijdse essayistiek: Den gulden winckel, De vrije bladen,
Critisch bulletin, Forum en de almanak Erts. In dezelfde institutionele omgeving
bevonden zich de uitgevers die in hun fonds ruimte maakten voor essays en kritieken:
C.A.J. van Dishoeck, S.L. van Looy, A.J. Strengholt en A.A.M. Stols als uitgever
van STANDPUNTEN EN GETUIGENISSEN. Een vierde legitimerende instantie kan gezocht
worden in het literaire prijzencircuit. Zo kan de instelling van de tweejaarlijkse Dr.
Wijnaendts Franckenprijs, ingesteld door de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde in 1934, beschouwd worden als een symptoom van een stijging van
kritiek en essay in de genrehiërarchie.75
Met betrekking tot de Franse literatuur van de jaren twintig stelt Philippe Olivera
dat de stijging van het essay in de genrehiërarchie valt af te lezen aan serie-uitgaven
van toonaangevende uitgeverijen, waarin essayistiek een voorname plaats innam: de
eerder genoemde CAHIERS VERTS van Grasset en de
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Elisabeth de Roos, ‘Een bloemlezing van Fransche essayisten’ in: De vrije bladen, 7 (1930),
p. 247-251; id., Het essayistisch werk van Jacques Rivière. Amsterdam: H.J. Paris, 1931;
id., ‘Engelsch essayisme’ in: Forum, 1 (1932), 1, p. 58-64.
Deze prijs werd afwisselend toegekend voor werk op het gebied van essay en literaire kritiek
en op het gebied van biografie en cultuurgeschiedenis. Zie Hubert Michaël e.a. (red.),
Nederlandse literaire prijzen 1880-1985. 's-Gravenhage: Nederlands Letterkundig Museum
en Documentatiecentrum, 1986, p. 156-160.
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DOCUMENTS BLUES van Gallimard.76 Over de periode tussen de twee wereldoorlogen
schrijft hij:
C'est à cette époque qu'apparaissent pourtant les premières rubriques
bibliographiques ou les chroniques spécifiquement consacrées à l'essai,
les premières collections qui s'en réclament, les tablaux de la littérature
qui lui consacrent un chapitre, les premières anthologies des essayistes,
ou encore l'habitude de classer commes essais une partie de la production
d'un auteur (dans les pages ‘du même auteur’ par exemple).77
Olivera spreekt van de mobilisatie van het essay in het literaire veld, waarbij degenen
die het genre als ‘haute littérature’ verdedigden zich veelvuldig beriepen op de traditie
die van Montaigne via de achttiende-eeuwse essayisten als Locke en Voltaire en de
negentiende-eeuwers Taine, Renan en Bourget liep tot in de eigen moderne tijd. Aan
de statusverhoging - Olivera spreekt in navolging van Bourdieu over consecratie van het essay, hebben schrijvers als Gide, Rivière, Thibaudet, Fernandez en Valéry,
de genoemde reeksen van Grasset en Gallimard en een tijdschrift als de Nouvelle
Revue Française een voorname bijdrage geleverd. In een internationaler verband
had Olivera ook kunnen wijzen op Virginia Woolf, Aldous Huxley en op T.S. Eliot
en zijn tijdschrift The Criterion.
De opleving van het essay in het Nederlandse literaire veld is af te lezen aan het grote
aandeel van beschouwend proza in de literaire tijdschriften van de jaren dertig.78
Interessanter dan de vraag naar het precieze kwantitatieve aandeel van het essay in
deze periode, is die naar de achtergronden van de essayistische renaissance. In het
aan het essay gewijde themanummer van Nederlandse letterkunde uit 2001 schrijft
Jaap Goedegebuure dat het essay zich in de jaren twintig van de twintigste eeuw
emancipeerde als zelfstandige literaire vorm.79 Goedegebuure gaat niet in op de vraag
waarom juist in deze periode het essay een bloeiperiode beleefde. Hoewel nader
onderzoek noodzakelijk is, lijkt het mij aannemelijk dat juist in een periode van
morele, maatschappelijke, epistemologische en artistieke onzekerheid het essay bij
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Olivera (2002); Parinet (2004) noemt in dit verband nog de series BIBLIOTHÈQUE DES IDÉES
(1927) en LES ESSAIS (1931) van Gallimard en LES ÉCRITS (1927) van Grasset.
Olivera (2002), p. 84.
Mosheuvel (1969), p. 12.
Jaap Goedegebuure, ‘Het essay in de Nederlandse literatuur van de twintigste eeuw’ in:
Nederlandse letterkunde, 6 (2001), 4, p. 369-380.
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uitstek het genre is waarin traditionele ideeën opnieuw geijkt kunnen worden. Het
essay bood aan schrijvers als Du Perron, Ter Braak, Greshoff, Marsman, Donker en
Nijhoff de ruimte om te denken op papier, om te komen tot een vrije
gedachtewisseling en zich in een polemische situatie te positioneren. Overigens meen
ik dat, meer dan de erg heterogene ‘letterkundige almanak’ Erts (1926-1930) die
Goedegebuure belicht, de reeks STANDPUNTEN EN GETUIGENISSEN het
emancipatiemoment van het essay als literaire vorm en de daarmee gepaard gaande
institutionele legitimering van het genre in Nederland markeert.
Wat Goedegebuure laat zien is dat het essay in de jaren twintig een
domeinspecialisatie doormaakte: waar Van Deyssel zijn kritieken en beschouwingen
nog groepeerde onder de koepeltitels Proza en Kritieken en daarbinnen tot een
tamelijk willekeurige schikking kwam van recensies, beschouwingen, opstellen en
prozagedichten, daar hanteerden auteurs als Ter Braak en Greshoff enkele decennia
later nadrukkelijk de aanduiding ‘essays’ voor hun beschouwend proza. Voor de
mannen van Forum was het essay het bon genre par excellence. Interessant zijn in
dit verband de twee opstellen van Ter Braak, waarin hij het essay als literaire vorm
en als middel voor persoonlijke intellectuele en polemische expressie en tegen
verstarring en geestelijk provincialisme verdedigt.80 In het verlengde hiervan ligt de
dertiende stelling bij E. du Perrons onacademische contra-dissertatie Uren met Dirk
Coster (een tegenstem): ‘De grote beoefening door z.g. jongeren van het essay, is
kenmerkend voor een periode van onzekerheid, waarin bovendien alles in de
scheppende kunst reeds gedaan lijkt.’81 De institutionele domeinspecialisatie en
genre-emancipatie lieten overigens onverlet dat het essay een moeilijk verkoopbaar
genre bleef.82 Opname van essays in reeksen kon de uitgever dan enig soelaas bieden.
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Menno ter Braak, ‘Opmerkingen over het hedendaagsche essay’ in: Den gulden winckel, 26
(1926), 3, p. 55-56 en id., ‘Het essay als litteraire vorm’ in: Letterkundig jaarboek Erts 1930.
Verzen, proza, drama, essay. Samengesteld door D.A.M. Binnendijk, Menno ter Braak, C.J.
Kelk, Lou Lichtveld en Hendrik Scholte. Amsterdam: A.J. Strengholt, 1930, p. 141-143. Zie
ook Léon Hanssen, ‘De vuurtest van de taal: Ter Braak als essayist’ in: Nederlandse
letterkunde, 6 (2001), 4, p. 352-367.
Eddy du Perron, Uren met Dirk Coster (een tegenstem). Amsterdam: Van Kampen, 1933,
stellingen.
Stols liet niet na om in zijn klaagbrieven aan auteurs op de onverkoopbaarheid te wijzen,
onder andere in een brief aan Slauerhoff van 22 mei 1933 (toen STANDPUNTEN EN
GETUIGENISSEN was voltooid): ‘[...] het schijnt nu eenmaal mos te zijn om Stols voor de
poëzie en essays te laten opdraaien, en de romans en verhalen te geven aan andere uitgevers.
Ik dank ervoor om op dien weg voort te gaan; laten die heeren ook maar de poezie en essays
uitgeven.’ Geciteerd naar Wilholt (2001), p. 156.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde. Jaargang 2006

62

Perspectieven
Aan het slot van deze beschouwing wil ik ingaan op twee vragen: 1) welke functies
vervulde de reeks STANDPUNTEN EN GETUIGENISSEN voor Stols als uitgever en voor
de auteurs die er een plaats in kregen? 2) Welke perspectieven opent onderzoek naar
deze reeks voor de geschiedschrijving van de Nederlandse literatuur van het
interbellum?
1. Voor Stols had STANDPUNTEN EN GETUIGENISSEN een instrumentele functie. Door
middel van deze serie kon hij zich profileren als uitgever van contemporaine
Nederlandse essayistiek, en wel op het moment dat de markt voor bibliofiele uitgaven
inzakte. De reeks zou de aandacht moeten trekken van een breed publiek door
spraakmakende essays die eerder in tijdschriften en kranten waren verschenen in een
nieuw verband te presenteren. De reeks diende ook als reclamezuil voor de uitgeverij:
zij vestigde immers de aandacht op auteurs die veelal moeilijk verkoopbare titels bij
Stols hadden lopen en zorgde voor de opwaardering van het fonds met nieuwe
Nederlandse letterkunde. Met de reeks hoopte Stols zijn economisch, sociaal en
cultureel kapitaal - ik leen de termen van Bourdieu - te vergroten: opname van
essaybundels in een reeks kon de verkoopbaarheid ten goede komen, door middel
van de reeks kon Stols zijn netwerk binnen het Nederlandse literaire veld uitbreiden
en versterken en, indachtig de stijging van het essay in de genrehiërarchie, zou de
reeks het prestige van zijn fonds kunnen vergroten.83 Uit de verzuchting aan het adres
van Marsman - ‘God, wat gaan dergelijke dingen toch beroerd in ons land’ - is
evenwel op te maken dat de reeks niet in alle opzichten aan de verwachtingen van
de uitgever had beantwoord.84
Voor de zes auteurs fungeerde STANDPUNTEN EN GETUIGENISSEN natuurlijk in de
eerste plaats als een podium voor de expressie van hun literaire opinies, als een
polemische ruimte waarin zij opnieuw de confrontatie, competitie en coöperatie met
tijdgenoten aan konden gaan. In de correspondenties waarin de reeks ter sprake komt,
wordt duidelijk dat de aard en samenstelling van STANDPUNTEN EN GETUIGENISSEN
voor enkele van hen onlosmakelijk verknoopt was met de verschuivingen in het
literaire tijdschriftenlandschap. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de fraaie brief van Du
Perron aan Van Wessem, op dat
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Pierre Bourdieu, ‘Economisch kapitaal, cultureel kapitaal, sociaal kapitaal.’ in: Pierre
Bourdieu, Opstellen over smaak, habitus en het veldbegrip. Verzorgd door Dick Pels.
Amsterdam: Van Gennep, 1989, p. 120-141.
Brief, 12/1/1933, Stols aan Marsman, Koninklijke Bibliotheek, archief Marsman, 68 D 92:
71.
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moment redactiesecretaris van De vrije bladen, van 15 oktober 1930. In het eerste
deel van die brief brengt Du Perron verslag uit van zijn onderhandeling met Stols
over de opname van een deel kritisch proza van Van Wessem in STANDPUNTEN EN
GETUIGENISSEN, adviseert hij hem over de samenstelling van dat deel en legitimeert
hij het bestaan van de reeks, die hij beschouwt als een reactie op het ‘ongezond,
overheerschen van de poëzie als eenige creatieve kunstvorm; en een zeer misplaatste
en niet genoeg uit te roeien voorliefde van het “lezend publiek” voor den
leestrommelroman en het traditionele burger-en-boeren-realisme’. In het vervolg
van de brief brengt Du Perron ‘die redactie-affaires’ ter sprake, waarmee de troebelen
in De vrije bladen bedoeld worden, en schrijft hij te snakken naar ‘een nieuw
“algemeen cultureel” tijdschrift; iets waar werkelijk alle frissche krachten bijeen
zouden komen, voor zoover dit te realiseeren valt; maar vooràl natuurlijk, wat de
literatuur betreft. Iets tusschen De gids en De vrije bladen in.’85 Dat tijdschrift werd
Forum, waarvan de eerste aflevering in november 1931 zou verschijnen.
2. Wat kan de literatuurgeschiedschrijver met STANDPUNTEN EN GETUIGENISSEN.
Onderzoek naar deze reeks is interessant vanuit het gezichtspunt van de polemologie.
Vriend of vijand, Man tegen man, Spijkers met koppen, Voetzoekers, Kort geding:
de titels van deze delen zijn al indicatief voor de masculiene literaire strijdcultuur
van het interbellum.86 Du Perron duidde zijn delen en die van Ter Braak aan als ‘onze
projectielen’. Voor juridisch advies inzake de titels wendde Du Perron zich in februari
1931 tot Marsman: ‘Ik wou mijn 3e bundel cahiers [...] noemen: Tegenonderzoek.
Bestaat die term? U als jurist is de aangewezen vraagbaak. (“Wat een juridische
termen in de belletrie tegenwoordig”, zegt Jacques [Bloem]; en inderdaad: Nutteloos
verzet, Kort geding (een alleraardigste titel), nu dìt weer.)’87 Vooral uit de delen van
Du Perron en Ter Braak klinkt krijgstaal. Wie de serie als geheel leest, heeft overigens
een fraaie staalkaart van essayistische stijlen in handen. Een gang door de tien deeltjes
voert de lezer langs het persoonlijk parlando en de messcherpe aanvallen van Du
Perron, wiens teksten nog het meest doen denken aan een eenzijdige
oorlogscorrespondentie, via de dialectische bouwwerkjes van Ter Braak die de
polemiek telkens op een algemeen plan
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Brief, 15/10/1930, Du Perron aan Van Wessem.
Over het masculiene karakter van de Nederlandse literaire cultuur in deze periode, zie Erica
van Boven, ‘De viriele generatie van 1918’ in: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en
letterkunde, 117 (2001), p. 109-132.
Brief, 12/2/1931, Du Perron aan Marsman.
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probeert te tillen: de syllogist die een aforist wilde zijn maar het niet was, tot het
metaforische en associatieve proza van Nijhoff en de behoedzaam middenwegen
zoekende redeneertrant van Donker.
Het bestuderen van de reeks, als één van de distributiekanalen van
literatuuropvattingen, draagt bij aan het begrip van de veranderende contexten waarin
nogal wat polemische essays en kritieken functioneerden. In STANDPUNTEN EN
GETUIGENISSEN vond een ‘tweede gisting’ plaats van eerder elders verschenen teksten
en tekstgroepen, waardoor nieuwe samenhangen ontstonden.88 Eenzelfde tekst kan
door opname in een bundel en in een reeks te midden van andere teksten van kleur
veranderen. Ik beperk mij ter illustratie tot één voorbeeld: het opstel ‘Het opium der
vormen’ van Ter Braak. In dit essay uit 1927 bakent Ter Braak het moderne speelveld
af. De aanleiding is de openbare briefwisseling tussen de Franse katholieke filosoof
Jacques Maritain en Jean Cocteau uit 1926.89 Hun teksten grijpt Ter Braak aan om
de levensbeschouwelijk bevlogenen en in het bijzonder de katholieke jongeren van
De gemeenschap, die zich veelvuldig op Maritain beriepen, buiten dat moderne
speelveld te plaatsen: hun katholicisme is een afgeleefde vorm die door de intelligentie
als symbool doorzien is, maar die door hen niettemin als dogmatische waarheid wordt
beleden. Ter Braaks stuk verscheen in De vrije bladen van januari 1927.90 Het essay
fungeerde daar ook (en wellicht onopzettelijk) om de positie van dit tijdschrift te
bepalen ten opzichte van dat andere jongerentijdschrift, De gemeenschap. Bovendien
had Ter Braak het in 1926 op zich genomen om de paganistische ziel van Marsman
te redden, wiens sympathieën voor de katholieke generatiegenoten hem naar het
kamp van De gemeenschap leken te trekken.91 Toen Ter Braaks essay ruim vier jaar
later ongewijzigd werd opgenomen in Man tegen man, fungeerde het niet langer ter
legitimering van de positie van een tijdschrift of tot behoud van Marsman, maar
vormde het een onderdeel van een nieuwe groep teksten - ‘Waarom ketters?’, ‘De
moderne ketterjager’ - waarin Ter Braak de strijd aanbond met de ‘moderne
katholieken’. ‘Het opium der vormen’ behoorde nu tot de opmaat van zijn tien jaar
durende polemiek met Anton van Duinkerken, die, toen Man tegen man verscheen,
inmiddels op het strijdtoneel
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Het begrippenpaar ‘tweede gisting’ leen ik van Ad Zuiderent en Evert van der Starre (red.),
De tweede gisting. Over de compositie van dichtbundels. Amsterdam: Amsterdam University
Press, 2001.
Jean Cocteau, Lettre à Jacques Maritain. Paris: Stock, 1926 en Jacques Maritain, Réponse
à Jean Cocteau. Paris: Stock, 1926.
Menno ter Braak, ‘Het opium der vormen’ in: De vrije bladen, 4 (1927), 1, p. 10-17.
Zie ook Hanssen (2000), p. 236-237.
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was verschenen. Bovendien waren de literaire verhoudingen in het kamp van De
vrije bladen in die jaren drastisch veranderd. In 1927 trok Ter Braak binnen De vrije
bladen nog samen op met zijn vriend Binnendijk. In 1931 had Ter Braak zijn beste
vriend uit de jaren twintig ingeruild voor Du Perron en keerde hij zich met deze
nieuw verworven compaan tegen de autonomistische poëtica die Binnendijk in de
inleiding van de bloemlezing Prisma had verdedigd. Binnen het arrangement van
Man tegen man stond ‘Het opium der vormen’ niet alleen tussen de stukken tegen
katholieken, maar ook in één verband met ‘Prisma of dogma’ uit De vrije bladen
van januari 1931, Ter Braaks aanval op Binnendijks bloemlezing. ‘Vorm’ had in de
Man tegen man-versie van het essay dan ook een nieuwe, extra betekenislaag.
Door middel van onderzoek naar reeksen als STANDPUNTEN EN GETUIGENISSEN (maar
hetzelfde geldt mutatis mutandis voor onderzoek naar tijdschriften en uitgevers) kan
een deel van de verborgen dynamiek van het literaire verleden zichtbaar worden
gemaakt. De geschiedenis van de literatuurkritiek en van de literaire polemiek is
onlosmakelijk verweven met de uitgevers en hun adviseurs die kritische en
essayistische teksten in reeksen bijeen brachten en het debat zodoende konden
orkestreren. Onderzoek naar een reeks als STANDPUNTEN EN GETUIGENISSEN kan
bovendien een bijdrage leveren aan het opheffen van een merkwaardige lacune in
de Nederlandse literaire historiografie. Het is namelijk een opmerkelijk gegeven dat
terwijl de literaire tijdschriften in het interbellum veelvuldig en ruimschoots aandacht
schonken aan buitenlandse literatuur, de literatuurgeschiedschrijving goeddeels
voorbij is gegaan aan de verwevenheid van de Nederlandse literatuur met die van de
omringende landen. Voor wie beoogt internationale literatuurgeschiedschrijving te
bedrijven ligt het materiaal in STANDPUNTEN EN GETUIGENISSEN voor het oprapen:
in vrijwel geen enkel deel ontbrak de eigentijdse buitenlandse literatuur en lezing
van deze teksten leert nog eens hoezeer modernistische schrijvers als Du Perron, Ter
Braak, Marsman en Nijhoff hun werk poogden te plaatsen in de Europese literaire
ruimte.92
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Een bibliotheek voor de elite De ELSEVIER reeks 1939-1953
H.T.M. van Vliet
1. Inleiding
De stille getuigen van wat had moeten uitgroeien tot een glorieuze BIBLIOTHEEK DER
NEDERLANDSE LETTEREN zijn nog altijd aanwezig.1 In alle vestigingen van De Slegte
en in vele antiquariaten zijn ze te vinden. De in half donkerbruin leer en in zwaar
linnen gebonden boeken met de gouden belettering op de rug en gedrukt op zwaar
papier hebben met gemak de tand des tijds doorstaan. Ze vormen het trieste restant
van een groots opgezet project dat tot doel had de hoogtepunten uit de
Nederlandstalige literatuur in honderd delen ter beschikking te stellen aan het grote
publiek. Van de beoogde honderd delen zijn er echter slechts vierentwintig
verschenen. En zoals gebruikelijk bij dergelijke onvoltooide reeksen en editieruïnes
zijn er ook enkele verweesde delen die nog altijd, maar tevergeefs, op het nooit
verschenen zusterdeel wachten. Zo is van de Ridderverhalen uit de Middeleeuwen
wel het eerste deel met de Frankische, Klassieke en Oosterse romans gepubliceerd,2
maar ontbreekt het vervolgdeel met de Arthurromans.
De idee voor de reeks was ontstaan binnen de gelederen van de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde te Leiden. Van oudsher was dit instituut betrokken bij
edities van teksten uit de Nederlandse letterkunde. Zo gaf zij de series
NEDERLANDSCHE VOLKSBOEKEN en de LEIDSCHE DRUKKEN EN HERDRUKKEN uit.
Op verzoek van het bestuur van de Maatschappij had de Commissie voor de Uitgave
van Geschriften in 1936 een plan gemaakt voor een reeks
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BIBLIOTHEEK DER NEDERLANDSE LETTEREN, samengesteld door de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde te Leiden en de Koninklijke Vlaamsche Akademie te Gent.
Amsterdam: N.V. Uitgevers-Mij. Elsevier, 1939-1953. Onder redactie van: A.H. Cornette,
P.N. van Eyck, J. van Mierlo, H.W.E. Moller, R. Verdeyen, Jan de Vries en J. Wille. Na het
overlijden van Moller in 1940 werd diens plaats ingenomen door B.H. Molkenboer.
Ridderverhalen uit de Middeleeuwen [dl.] I: Frankische, Klassieke en Oosterse romans. Ed.
J.A.N. Knuttel. Amsterdam: Elsevier, 1940. BIBLIOTHEEK DER NEDERLANDSE LETTEREN.
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uitgaven op het gebied van de letterkunde. Het zou moeten gaan om een reeks van
‘heruitgaven uit verschillende perioden onzer letterkunde, en daarin vooral werken
van representatieve waarde [...] als b.v. Hoofts Nederlandsche Historiën, een volledige
verzameling van de Nederlandse volksliederen e.d. Deze tekstuitgaven zullen in de
eerste plaats bestemd zijn voor degenen die van de Nederlandse taal- en letterkunde
meer gezette studie maken. Intussen zal ernaar gestreefd worden, door verzorging
van het uiterlijk der uitgaven, door beperking van het geleerd apparaat, en door de
keuze der publicaties de reeks aantrekkelijk te maken voor een zo ruim mogelijke
kring van belangstellenden.’3 De reeks moest dus twee geheel verschillende groepen
lezers bedienen: de wetenschappers/studenten aan de ene kant en belangstellenden
van buiten het vakgebied aan de andere kant. Terwijl de eerstgenoemde groep groot
belang had bij een uitvoerig wetenschappelijk apparaat, moest dit voor de andere
groep juist tot het uiterste beperkt worden.
Alsof deze tegenstrijdige doelstellingen al niet moeilijk genoeg waren, had de
commissie op aandringen van Prof. Jan de Vries ook een plan gemaakt voor ‘een
uitgebreide reeks van de belangrijkste werken uit alle perioden onzer letterkunde,
bestemd voor een groter publiek.’4 Dit was dan blijkbaar weer een andere doelgroep
dan de eerder genoemde ‘belangstellenden’. Het verslag in het Jaarboek van de
Maatschappij vervolgt met: ‘Totnogtoe moet degene die in onze letterkunde belang
stelt, zich behelpen met verspreide, verbrokkelde en veelal onooglijke uitgaven,
waarbij vooral aan onderwijsdoeleinden is gedacht. Een handzame, smaakvol
uitgevoerde reeks, die het voornaamste geeft en voor den liefhebber van het boek
aantrekkelijk is, bestaat niet. Het zou een eervolle taak voor onze Maatschappij zijn,
om het initiatief te nemen tot voorziening in deze leemte.
In zulk een reeks, die niet de filologie maar de kunst dient, zou het geleerd apparaat
tot een minimum moeten beperkt blijven. Bij oudere teksten zouden slechts de
noodzakelijkste toelichtingen gegeven worden, terwijl bij sommige delen een
kultuurhistorische of literair-historische inleiding van nut zou kunnen zijn.
Bij voorlopige besprekingen is gebleken dat dit tweede plan kans van slagen heeft
zonder dat de zo[ë]ven aangeduide filologisch-wetenschappelijke reeks

3

4

‘Verslag van de Commissie voor de Uitgave van Geschriften’ in: Jaarboek van de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden 1936-1937 (Leiden 1937), p. 207-209;
het citaat op p. 208.
‘Verslag van de Commissie voor de Uitgave van Geschriften’, p. 208.
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van publicatiën daaronder behoeft te lijden.’5 Argumenten voor deze stelling worden
in het verslag niet gegeven.
Een jaar later kon Prof. De Vries namens het Bestuur van de Maatschappij melden
dat de firma Elsevier bereid was gevonden de reeks voor het grote publiek uit te
geven. De firma zou de onderneming uitvoeren ‘geheel voor eigen risico’. Zij
verlangde wel de uitdrukkelijke steun van de Maatschappij en van de Vlaamse
Academie te Gent. De twee instituten moesten hun naam aan de reeks verbinden. Zo
staat voor in elk deel als aanduiding van de reeks vermeld: ‘Bibliotheek der
Nederlandse Letteren, samengesteld door de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde te Leiden en de Koninklijke Vlaamse Akademie te Gent.’ De
Maatschappij en de Academie benoemden een redactiecommissie, bestaande uit
zeven hooggeleerde heren van Nederlandse en Vlaamse universiteiten. Deze
commissie begon met het opstellen van een voorlopige lijst van honderd delen. Het
begin van de twintigste eeuw werd als grens gehanteerd in verband met het nog
ontbreken van een afgewogen oordeel over de modernste literatuur en in verband
met het probleem van de auteursrechten. Het overleg binnen de commissie
concentreerde zich vooral op het kiezen van vierentwintig delen die Elsevier ‘als
eerste proefserie’ wilde laten verschijnen. Deze delen moesten in vier jaar worden
gepubliceerd, te beginnen in januari 1939.
Om het ‘grootsche plan’ te doen slagen riep het Bestuur van de Maatschappij de
leden op zoveel mogelijk reclame ervoor te maken in eigen kring: ‘Te zeer beschouwt
de gemiddelde Nederlander zijn eigen en dan vooral de oudere letterkunde als lectuur
voor de schoolgaande jeugd; deze geringschatting zal plaats moeten maken voor de
welverdiende waardeering voor dit schoone bezit onzer Nederlandsche beschaving.’6
Het Bestuur zocht ook zelf de publiciteit. De plannen werden in het algemeen met
enthousiasme ontvangen. Op 29 januari 1938 berichtte de NRC: ‘De opzet is, de
deelen tegen een zeer lagen prijs in den boekhandel verkrijgbaar te stellen en bij het
publiek meer belangstelling te wekken voor dat kostbaar nationaal bezit, de letterkunde
van ons land.’7
Terwijl de eerste delen van de BIBLIOTHEEK werden voorbereid, verscheen in het
Nieuwsblad voor den boekhandel van 27 juli 1938 een opmerkelijk

5
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7

‘Verslag van de Commissie voor de Uitgave van Geschriften’, p. 208-209.
‘Mededeeling over de Elsevier-reeks’ in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde te Leiden 1937-1938 (Leiden 1938), p. 239-240.
Vgl. de rubriek ‘Uit de pers’ in: Nieuwsblad voor den boekhandel 105 (1938), nr. 5 (2
februari), p. 70.
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bericht. Twee weken eerder was de Stichting Onze oude Letteren opgericht, een
initiatief van de Wereldbibliotheek, de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
en enkele hoogleraren. De toelichting op het initiatief klinkt bekend in de oren: ‘Vele
letterkundigen en letterlievenden betreuren het dat van tal van werken uit onze oudere
letterkunde geen goede of gemakkelijk verkrijgbare uitgaven bestaan. [...]
De op zich zelf verheugende publicatie van goedkoope volksuitgaven in min of meer
gemoderniseerden vorm, zooals die door verschillende uitgevers werden en worden
verzorgd, brengt weliswaar vele meesterwerken onzer letterkunde nader tot de groote
massa des volks, maar kan uiteraard toch niet voorzien in de boven aangeduide
leemte. Een geregelde en systematische publikatie van oorspronkelijke tekst-uitgaven,
taal- en tekstkritisch verzorgd op een wijze die tenvolle aan den tegenwoordigen
stand der wetenschap beantwoordt en van een uitvoering en prijs die ze niet alleen
voor den studeerenden maar ook voor den letterlievenden leek bereikbaar maakt,
kortom de zoo stelselmatig mogelijke opbouw van een volledige wetenschappelijke
verantwoorde, en voor iedereen gemakkelijk bereikbare bibliotheek onzer oudere
letteren, is een behoefte, waarvan de vervulling van groot belang moet worden geacht
voor de geestelijke vorming der volgende geslachten.’8 Dit soort verheven proza is
blijkbaar onlosmakelijk verbonden met een klassiekenreeks, of meer in het algemeen:
met de canon van de nationale literatuur. Maar belangrijker is het feit dat de Leidse
Maatschappij in de zomer van 1938 nog altijd plannen koesterde voor een meer
wetenschappelijke reeks van tekstuitgaven, nu te verwezenlijken in samenwerking
met de Wereldbibliotheek die echter met haar uitgaven juist mikte op het grote publiek
en dus een geduchte concurrent zou zijn voor de BIBLIOTHEEK van Elsevier. De
Maatschappij durfde niet voluit te kiezen voor een puur wetenschappelijke reeks,
omdat het Bestuur heel goed wist dat die commercieel volstrekt onhaalbaar was.
Hoewel in die tijd één instituut (de Maatschappij) en verschillende individuen - o.a.
de hoogleraren Jan de Vries en P.N. van Eyck - nauw betrokken waren bij alle
initiatieven, is er blijkbaar niemand op het idee gekomen de verschillende plannen
te bundelen tot één reeks die bijvoorbeeld door een verschillende uitvoering zou
kunnen voorzien in de behoeften van alle doelgroepen.

8

‘Stichting “Onze oude Letteren” in: Nieuwsblad voor den boekhandel, 105 (1938), nr. 30
(27 juli), p. 490-491; citaat op p. 490.
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Fig. 1: BIBLIOTHEEK DER NEDERLANDSE LETTEREN, collectie KANTL.

2. Uitgever
Toen de Amsterdamse firma Elsevier zich in 1938 als uitgever van de BIBLIOTHEEK
opwierp, leek het project een goede kans van slagen te hebben. Elsevier was een
internationaal gerenommeerd uitgevershuis dat de klassiekenreeks bij wijze van
spreken had uitgevonden. In een ver verleden was de Leidse vestiging van het
uitgeversgeslacht Elzevier nauw verbonden met de plaatselijke universiteit. Vanaf
het einde van de zestiende eeuw, in de bloeitijd van de klassieke filologie aan de
Leidse universiteit, werden vele van de door de professoren gemaakte edities door
Elsevier uitgegeven. In 1629 begon Elzevier met een serie van uitgaven van Latijnse
en Griekse klassieken in de vorm van goedkope, kleine boekjes. Deze serie in
duodecimo groeide snel en was zo populair dat zij in binnen - en buitenland op grote
schaal werd geïmiteerd.9 De boekjes werden tot een statussymbool of zoals Charles
Rosen een aantal jaren geleden in The New York Review schreef: ‘no gentleman could
afford to be without some of these volumes.’10

9
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Vgl. M. van der Poel, ‘De Elzeviers en de klassieken’ in: B.P.M. Dongelmans en P.G.
Hoftyzer (red.), Boekverkopers van Europa. Het 17de eeuwse Nederlandse uitgevershuis
Elzevier. Zutphen: Walburg Pers, 2000, p. 115-133.
Charles Rosen, ‘The scandal of the classics’ in: The New York Review, 9 mei 1996, p. 27.
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Met Elsevier als uitgever, met de twee gezaghebbende instituten als hoeders en met
de geleerde leden van de redactiecommissie als toezichthouders en uitvoerders leek
een solide basis gelegd voor een succesvolle onderneming. Achteraf bezien moet
worden vastgesteld dat de BIBLIOTHEEK DER NEDERLANDSE LETTEREN begon te
verschijnen onder een ongunstig gesternte: de spanning in Europa was hoog opgelopen
en een oorlog leek onvermijdelijk. Van dit alles was in de prospectus waarin Elsevier
de reeks aankondigde niets te merken. Daarin werd trots aangekondigd: ‘De deelen
zullen gebonden zijn in halfleeren band van boksaffiaan leer, met opdruk van echt
goud; de platten zullen bekleed zijn met zwaar buckramlinnen’.11 Men mikte dus op
een monument dat zeer lang mee zou gaan.
Die nadruk op de uiterlijke vorm van de reeks heeft een dubbele achtergrond.
Enerzijds is er het sacrale element van de hoge, gecanoniseerde literatuur, op perfecte
wijze gesymboliseerd door het bijbelpapier waarop alle delen van de Franse PLÉIADE
worden gedrukt. Het gaat bij een klassiekenreeks immers om de uitgave van het
nationale culturele erfgoed. Zó presenteerde Elsevier haar reeks in 1938 en zij spoorde
de verkopers in grote letters aan met: ‘Boekhandelaren, de Nederlandsche cultuur
doet een beroep op u!’12
Daarnaast speelt uiteraard de commercie een grote rol. Alle klassiekenreeksen mikken
op een zo groot mogelijk publiek van geïnteresseerden, vooral op de in de calculaties
van iedere uitgever opduikende artsen en notarissen. Uitgeverij Elsevier was in 1938
zeer optimistisch over de verkoopmogelijkheden van haar reeks: ‘Het afzetgebied is
vrijwel onbegrensd. Niet alleen in onderwijskringen en bij vakmenschen zoeke men
de koopers, juist specialisten in een geheel andere richting zooals ingenieurs, doktoren
en advocaten zoeke men voor de serie te winnen. De ervaring leert, dat zij graag eens
iets anders willen dan hun vakboeken.’13 Met deze en andere reclame probeerde
Elsevier de BIBLIOTHEEK een zekere status te verlenen die kapitaalkrachtige lezers
ertoe moest brengen massaal in te tekenen. Met het opnieuw tot leven brengen van
de oudere, nationale letterkunde heeft dit niets te maken. Zo gepresenteerd wordt
een klassiekenreeks volgens Rosen het museum van de literatuur: ‘For literature, the
counterpart of the museum is not the library but the uniform edition of the classics,
the publication of the “canon” in a
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Citaat uit de prospectus, getiteld De Taal is gansch het volk. Een exemplaar hiervan bevindt
zich in de collectie van de Bibliotheek van de Vereeniging ter bevordering van de belangen
des Boekhandels te Amsterdam.
Zie noot 11.
Zie noot 11.
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hard-bound, permanent form to be kept on their shelves by the well-to-do and even
the less well-off but more ambitious and appreciative readers. These regimented
volumes with their similar bindings give their owners a satisfying sense of culture,
and define that part of our heritage invested with an aura of prestige.’14
Elsevier verzorgde een uitstekende marketing voor de BIBLIOTHEEK. Er werd een
uitgebreide reclamecampagne gevoerd. In grote en kleinere advertenties werd de
eerste reeks van vierentwintig delen eind 1938-begin 1939 aangeboden voor f 2,50
per deel, gebonden in halfleer. Men kon ook intekenen op een luxe-uitgave van 250
genummerde exemplaren op geschept papier van Van Gelder Zonen, gebonden in
heel leer, voor f 5 per deel. Het eerste deel, een bloemlezing uit de Geestelijke epiek
der Middeleeuwen, verscheen vlak na de boekenweek in maart 1939.15 De verschijning
werd begeleid met advertenties in het Boekblad en elders waarin o.a. werd gezegd:
‘Het succes van onze nieuwe onderneming wordt voortdurend grooter.’16 Het tweede
deel, de historische roman Hermingard van de Eikenterpen van Aarnout Drost, kwam
een maand later uit.17 Nu adverteerde Elsevier met de tekst: ‘De poging, om tot een
uiterst verzorgde, systematische uitgave van de Nederlandsche klassieken te komen,
heeft de grootst mogelijke weerklank gevonden bij boekhandel en publiek. Er is
vrijwel geen boekverkooper in Nederland geweest, die zijn bestelling niet verhoogd
heeft na de verschijning van het eerste deel [...]. Dit deel zal binnenkort herdrukt
moeten worden.’18 Deze tekst was meer dan een doorzichtige poging aarzelende
boekhandelaren tot bestellen aan te zetten. De BIBLIOTHEEK was inderdaad een
succes. Prof. Jan de Vries, de voorzitter van de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde, berichtte de leden in de jaarvergadering van 1939: ‘Het vervult mij met
blijdschap dat de Bibliotheek der Nederlandsche Letteren, waarvan in den loop van
dit vereenigingsjaar de eerste twee deelen verschenen zijn, door het publiek met
groote geestdrift ontvangen is. In Vlaanderen zoowel als in Nederland is deze
onderneming toegejuicht, omdat nu eindelijk de beste voortbrengselen van
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Rosen, ‘The scandal of the classics’, p. 27.
Geestelijke epiek der Middeleeuwen. Ed. J. van Mierlo. Amsterdam: Elsevier, 1939.
Bibliotheek der Nederlandsche Letteren.
Vgl. de advertentie in: Het nieuwsblad voor den boekhandel, 106 (1939), nr. 9 (1 maart), p.
157.
Aamout Drost, Hermingard van de Eikenterpen. Een oud vaderlandsch verhaal. Ed. P.N.
van Eyck. Amsterdam 1939. BIBLIOTHEEK DER NEDERLANDSE LETTEREN
Vgl. de advertentie in: Nieuwsblad voor den boekhandel, 106 (1939), nr. 12 (22 maart), p.
214.
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onze literatuur voor een geringen prijs en in een waardigen uiterlijken vorm binnen
het bereik van ons volk gebracht worden. Het Bestuur brengt hulde aan de
uitgeversfirma “Elsevier”, die deze op het eerste gezicht zoo weinig belovende
onderneming aangedurfd heeft, zonder daarvoor van wien ook eenigen financieelen
steun te ontvangen. Uit alle maatschappelijke klassen is er op deze reeks ingeteekend
en op een wijze die de stoutste verwachtingen overtreft. De klacht over de lauwheid
van het Nederlandsche publiek, over het geringe debiet van literaire werken, over
de onverschilligheid van den gewonen burgerman voor onze dichters, schijnt op zijn
minst overdreven, wanneer men nu kan vaststellen, dat een goed geleide en doelbewust
ondernomen uitgave onzer gezamenlijke Nederlandsche letterkunde zoo snel een
lezerspubliek vinden kan.’19 Vervolgens kregen de leden van de voorzitter nog een
nauwelijks verhulde uitbrander: ‘Dit aanvankelijk succes verzoet voor het Bestuur
de teleurstelling dat onder de leden onzer Maatschappij geen volle 10%, zelfs ondanks
den ongerijmd lagen inteekenprijs, aan dit nationale streven zijn steun gegeven heeft
[...].’20

3. Einde
Na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog bleven de geplande delen van de
BIBLIOTHEEK nog enkele jaren met grote regelmaat verschijnen. Maar in de loop van
1941 werd de situatie moeilijker. Er verschenen slechts drie van de zes geplande
delen. Het voorlopig laatste deel, een bloemlezing uit de korte gedichten van
Bilderdijk, kwam uit in 1943.21 Toen was de communicatie tussen redactie, uitvoerders
en uitgever zo moeilijk geworden en de papierschaarste zo nijpend dat de reeks werd
gestaakt in afwachting van betere tijden. Na de oorlog vormde de Maatschappij een
interim-redactie22 die er in eerste instantie voor moest zorgen dat de eerste reeks van
vierentwintig delen voltooid zou worden. Maar op de jaarvergadering van 1949
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[J. de Vries], ‘Verslag van het bestuur’ in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde te Leiden 1938-1939 (Leiden 1939), p. 138-139.
[J. de Vries], ‘Verslag van het bestuur’, p. 139.
Willem Bilderdijk, Dichterlijke zelfbeschrijving. Een keuze uit zijn korte gedichten. Ed. J.
Wille. Amsterdam: Elsevier, 1943. BIBLIOTHEEK DER NEDERLANDSE LETTEREN
De interim-redactie bestond uit: N.A. Donkersloot, K. Heeroma, M. Nijhoff, J. Romein en
J. van Mierlo.
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moest het Bestuur melding maken van grote moeilijkheden.23 Die werden veroorzaakt
door een ernstig verschil van mening tussen Elsevier en de Maatschappij over de
prijs van de boeken. De nog resterende zes delen zouden in dezelfde uitvoering, maar
tegen een veel hogere prijs worden aangeboden. Voor het bestuur was dat
onaanvaardbaar. Het doel van de reeks was immers klassieke werken uit de
Nederlandstalige letterkunde in goedverzorgde uitgaven voor een lage prijs ter
beschikking te stellen van het grote publiek. In afwachting van een oplossing van
dit geschil werden de voorbereidingen van de laatste delen voortgezet. En uiteindelijk
zijn ze inderdaad nog alle verschenen. Ze werden verkocht voor f 6,90 in halfleren
band en f 4,90 in linnen band. Deze prijs, in de ogen van de Maatschappij ‘tamelijk
hoog’, was aanzienlijk lager dan wat Elsevier eerst had gewild. Het afsluitende deel
24, een bloemlezing uit het Afrikaans verhalend proza, kwam uit in 1953.24 Toen
hadden de Maatschappij en Elsevier hun samenwerking al lang verbroken. In de loop
van 1950 waren ze uit elkaar gegaan. De Maatschappij liet zich niet uit het veld slaan
en sloot al op 9 oktober 1950 een nieuw contract, nu met uitgeverij Tjeenk Willink
te Zwolle. Zij zou een nieuwe reeks klassieken uitgeven, ‘bevattende goedkope
uitgaven van Klassieke Nederlandse litteratuur, gekozen uit de Nederlandse litteratuur
vóór 1900 en geschikt voor verspreiding onder het algemene lezerspubliek. De teksten
zullen worden voorafgegaan door een korte inleiding en worden voorzien van de
strikt noodzakelijke tekstverklaring. [...] de keuze van de delen zal geschieden door
het bestuur van de Maatschappij, nadat dit bestuur het advies zal hebben ingewonnen
van een door hem aan te wijzen Keuzeraad. De serie wordt niet groter dan 50 delen
[...].’25 Deze serie is bekend geworden onder de naam ZWOLSE DRUKKEN EN
HERDRUKKEN lijkt in niets op de prestigieuze BIBLIOTHEEK DER NEDERLANDSE
LETTEREN. De goedkope deeltjes hebben nooit een groot publiek bereikt, maar
functioneerden alleen binnen het onderwijs. Dit leidde ertoe dat de inleidingen en
annotaties steeds uitgebreider werden.

23
24

25

Vgl. Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden 1947-1949
(Leiden 1950), p. 248.
Afrikaans verhalend proza. Bloemlezing, verzorgd door M.A. Bax-Botha en D. Bax, met
medewerking van C.G.N. de Vooys. Amsterdam: Elsevier, 1950. BIBLIOTHEEK DER
NEDERLANDSE LETTEREN
‘Verslag van het bestuur’ in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
te Leiden 1950-1951 (Leiden 1952), p. 265.
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Achteraf bezien is de BIBLIOTHEEK DER NEDERLANDSE LETTEREN het slachtoffer
geworden van de veranderde tijdgeest.26 Het Bestuur van de Maatschappij meende
naadloos bij de vooroorlogse situatie aan te kunnen sluiten, maar de condities waren
drastisch veranderd. Voor de uitgever waren de kosten enerzijds en de
verkoopmogelijkheden anderzijds veel ongunstiger geworden. Er was na de oorlog
eenvoudigweg minder geld onder de mensen, die bovendien zeker niet zaten te
wachten op een klassiekenreeks. En het veranderende literaire klimaat was ook een
niet te onderschatten factor: het modernisme in al zijn verschillende facetten voerde
de boventoon en drong de oudere letterkunde naar de achtergrond.

4. Nationaal
Het lijkt erop dat een klassiekenreeks vooral een kans van slagen heeft in een
atmosfeer van een zeker nationalisme. In de jaren dertig was het nationalisme in heel
Europa sterk en had het aan het einde van het decennium zeer gevaarlijke vormen
aangenomen. We voelen ons nu wat ongemakkelijk bij de titel van de brochure
waarmee Elsevier haar reeks aanprees: ‘De Taal is gansch het volk’.27 Bij herhaling
werd een beroep gedaan op nationale gevoelens van trots. Men krijgt het idee dat
elke ‘goede Nederlander’, om deze beladen term te gebruiken, de BIBLIOTHEEK
diende aan te schaffen. Zowel het Bestuur van de Maatschappij als uitgever Elsevier
appelleerden voortdurend aan het grote publiek dat zat te wachten op een mogelijkheid
eindelijk eens kennis te kunnen maken met het nationale literaire erfgoed.
Ook de vanzelfsprekende keuze voor een Bibliotheek van Nederlandse, Vlaamse,
Zuid-Afrikaanse en zelfs Friese letterkundige werken past in het tijdsbeeld. Hoewel
uiteindelijk door de omstandigheden geen enkel Fries deel is verschenen, zegt het
voorgenomen doel al genoeg over de taalkundige en literair-historische opvattingen
van de initiatiefnemers. Niet de politieke grenzen, maar die van het taalgebied
bepaalden de keuze.

26

27

Het is ook mogelijk dat het wegvallen van de stimulerende kracht van Prof. Jan de Vries een
rol heeft gespeeld. Na de oorlog werd De Vries veroordeeld wegens ‘intellectuele collaboratie’.
Hij verloor zijn functie als hoogleraar in Leiden en zijn bestuurszetel bij de Maatschappij.
Het citaat komt nochtans uit onverdachte bron. Het werd voor het eerst gebruikt door Prudens
van Duyse (1804-1859) in 1834. Het werd overgenomen door de Vlaamse Beweging en later
door de Vlaamse Academie te Gent als credo van de Vlaamse taalstrijd in een van de muren
van de grote vergaderzaal gebeiteld.
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5. Keuze
Afgaande op de vierentwintig verschenen delen van de BIBLIOTHEEK zijn enkele
voorlopige conclusies te trekken. Men mag aannemen dat de geplande, maar niet
verschenen delen in opzet geen grote verschillen zouden hebben vertoond. Wat in
de eerste plaats opvalt, is het grote aantal bloemlezingen. Meer dan de helft van de
delen bevat een keuze uit het werk van een auteur of uit een genre en /of periode.
Het is het bekende dilemma van elke klassiekenreeks: moeten auteurs integraal
worden uitgegeven of kan worden volstaan met een selectie per auteur, genre en
periode.28 In het algemeen wordt bij een selectie één absolute voorwaarde gehanteerd:
het moet gaan om volledige teksten en gehele werken. Het kiezen van fragmenten
uit romans, epische gedichten of grote essays levert delen op die zo sterk afhankelijk
zijn van de smaak van de samensteller dat ze bij publicatie al verouderd zijn. De
lezer mag nooit geheel zijn overgeleverd aan de subjectieve voorkeuren van de
samensteller. De BIBLIOTHEEK DER NEDERLANDSE LETTEREN bevat diverse delen
die aan dit manco van een te grote subjectiviteit lijden.
De inhoud van de vele bloemlezingen in de reeks lijkt geheel te zijn bepaald door
de samensteller/editeur. Bovendien worden in de inleidingen zeer verschillende en
zeer persoonlijke motiveringen gegeven. Zo schrijft Van Mierlo in het door hem
samengestelde deel Geestelijke epiek der Middeleeuwen: ‘Alleen Beatrijs kon in
haar geheel opgenomen worden. Uit de andere werken hebben wij een keuze moeten
treffen. Leiding gaf daarbij de wensch om ieder werk in eenige karakteristieke, en
voor den modernen lezer nog toegankelijke passages te leeren kennen; maar ook wel
eens het streven naar verscheidenheid en afwisseling. En maatstaf bleef steeds, niet
zoo zeer het geestelijk-, godsdienstig-belangrijke, als wel het aesthetische.’29 Over
Van den Levene ons Heren wordt dan vervolgens opgemerkt: ‘Het gedicht kan velen
afstooten door zijn onbeholpenheid en houterigheid; en inderdaad, het munt niet
bijzonder uit door kunst van woord of vers. Maar het heeft steeds aangetrokken en
geboeid door zijn verrukkelijken eenvoud; door zijn diep gevoel; door zijn innig
meeleven met de mysteriën; door zijn vromen zin voor realiteit [...].’30 Dit lijkt
rechtstreeks in tegenspraak met het eerder

28

29
30

Vgl. H.T.M. van Vliet, ‘Een klassiekenreeks van volledige werken?’ in: Mariëlle Lenders
e.a. (red.), Literaire Monumentenzorg. Theorie en praktijk van een klassiekenreeks. Den
Haag, Constantijn Huygens Instituut, 1997, p. 28-41; i.h.b. p. 34-37.
Geestelijke epiek der Middeleeuwen, p. XVII.
Geestelijke epiek der Middeleeuwen, p. 9.
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geformuleerde uitgangspunt voor de keuze: het esthetische boven het geestelijke.
Geheel subjectief is ook de volgende motivering: ‘Onder de sproken van Willem van
Hildegaertsberch zou alleen die van het H. Sacrament-mirakel van Amsterdam in
aanmerking komen; doch het verhaal is te banaal en te zeer door subjectieve
bespiegeling gerekt.’31
Nog moeilijker hadden het de samenstellers van bloemlezingen uit het werk van nog
levende tijdgenoten. Franz de Backer maakte een bloemlezing uit het proza van
August Vermeylen, terwijl deze grote Vlaming nog leefde. Hoe moest hij zich
verantwoorden? Hij besloot eerst maar eens diep te buigen: ‘Nu ik voor de taak sta
deze, naar ik hoop, representatieve keuze uit het werk van Vermeylen in te leiden,
overvalt me een geweldige schroom. [...] Ik sta voor de moeilijkheid, enkele bladzijden
neer te pennen, nuchter, zakelijk, in de plaats van het ganse boek dat ik droom te
schrijven, want Vermeylen als mens en kunstenaar en geleerde heeft zulk een grote
invloed op mij gehad, dat ik me zonder hem moreel en intellectueel oneindig armer
en schraler voelen zou: zijn werk maakt deel uit van mijn eigen wezen en zwaar valt
mij de noodzakelijke beperking.’32 Dit soort persoonlijke ontboezemingen draagt in
hoge mate bij aan het snel verouderen van een reeks die eigenlijk op een lang leven
mikte.
Vergelijkbare problemen had Raymond Herreman, verantwoordelijk voor het deel
dat gewijd is aan Herman Teirlinck. Hij koos voor de roman Mijnheer J.B.
Serjanszoon, terwijl wij zouden opteren voor het later geschreven Zelf-portret of het
galgemaal. Vanzelfsprekend weerspiegelt zich in de samenstelling van de
BIBLIOTHEEK DER NEDERLANDSE LETTEREN de toenmalige visie op de literaire
canon. En deze is tijdgebonden. Onder de vierentwintig verschenen delen zijn er heel
wat die naar huidige opvattingen niet in de canon thuishoren. Dat geldt bijvoorbeeld
voor Het leesgezelschap te Diepenbeek, een roman van P. van Limburg Brouwer uit
1847, of voor de historische roman Akbar van diens zoon Petrus Abraham Samuel
van Limburg Brouwer uit 1872. Geheel in strijd met de uitgangspunten van de
BIBLIOTHEEK voegde de samensteller van dit deel, de Leidse hoogleraar P.N. van
Eyck, een inleiding toe van maar liefst 112 bladzijden. Hierin geeft hij een uitvoerig
exposé van het gedachteleven van de schrijver en een inhoudelijke analyse van de
idee van de roman. De uitvoerigheid van zijn betoog probeerde Van Eyck in de

31
32

Geestelijke epiek der Middeleeuwen, p. XVII.
August Vermeylen, Proza. Ed. Franz de Backer. Amsterdam: Elsevier, 1941, p. IX-X.
BIBLIOTHEEK DER NEDERLANDSE LETTEREN
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van hem bekende volzinnen als volgt te motiveren: ‘De Bibliotheek der Nederlandse
Letteren heeft, naar mijn inzicht, tot taak, niet alleen om ons volk door goede
herdrukken het literair en cultureel schoonste, rijkste, kenmerkendste van zijn
nationale letterkunde voor te leggen, maar ook om het gekozene door haar inleidingen
naar stof, vorm, soort te karakteriseren en daardoor meer toegankelijk te maken; het
als uiting, eerst en in het bijzonder van de man die het schreef te laten zien en de
lezers aldus de figuur van de kunstenaar aan wie zij het danken iets nader te brengen;
het, in de derde plaats, als uiting, literair en cultureel, van vroeger geestesleven, al
of niet typisch voortbrengsel van zijn eigen tijd te beschrijven; het, ten slotte, op
grond van al het gevondene in onze literatuurgeschiedenis en onze cultuurgeschiedenis
zijn plaats aan te wijzen. Zo ik, juist ook ten aanzien van déze roman en van de
welhaast onbekende schrijver, die er zich zelf en zijn idee in uitdrukte, getracht heb
de hier geschetste taak zo ruim mogelijk te vervullen, zullen de aard en de
verdienstelijkheid van het boek, het belang van zijn gedachten, van zijn schrijver en
van de groep die hij door die gedachten vertegenwoordigde, de uitvoerigheid van
mijn inleiding, hoop ik, rechtvaardigen.’33
De hier gegeven voorbeelden laten zien dat de redactie van de BIBLIOTHEEK de
samenstellers van de verschillende delen een grote mate van vrijheid heeft gelaten.
Daardoor verbergt zich achter het uniforme uiterlijk van de reeks een grote diversiteit
aan inleidingen, tekstkeuzen en toelichtingen. Hierin is geen enkele consistente lijn
te ontdekken. Door de betrekkelijk grote willekeur en subjectiviteit ontstijgt geen
van de delen de tijd waarin ze zijn ontstaan.

6. Editie
In elke klassiekenreeks weerspiegelt zich ook de geschiedenis van de neerlandistiek
of, meer specifiek, van de filologie. De term ‘editiewetenschap’ moest in 1938 nog
uitgevonden worden. Geen van de vierentwintig delen uit de BIBLIOTHEEK DER
NEDERLANDSE LETTEREN heeft een editieverantwoording. Dit was niet alleen geheel
in overeenstemming met de beoogde doelgroep, maar ook in overeenstemming met
de stand van de filologie. In navolging van Karl Lachmann (1793-1851) en de eerste
aanzetten van August Heinrich Hoffmann von Fallersleben (1798-1874) was in
Nederland

33

P.A.S. van Limburg Brouwer, Akbar. Ed. P.N. van Eyck. Amsterdam: Elsevier, 1941, p.
3*-4*. BIBLIOTHEEK DER NEDERLANDSE LETTEREN
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de Middelnederlandse filologie ontstaan, die met enkele nuanceringen ook werd
toegepast op teksten uit de zestiende en zeventiende eeuw.34 Deze filologie werd
beheerst door twee doeleinden: de reconstructie van de beste tekst van het werk en
de ontsluiting daarvan door vooral taalkundig commentaar. Belangstelling voor de
editieproblemen van de meer moderne literatuur was er niet, omdat men eenvoudigweg
geen problemen zag.
In de meeste delen van de BIBLIOTHEEK ontbreekt elke aanduiding van de gekozen
basistekst en in samenhang hiermee wordt er ook vrijwel geen bibliografische
informatie verstrekt. Van Eyck vermeldt in zijn editie van Akbar alleen: ‘Voor de
tekst is, behoudens de verandering der spelling en de verbetering van enkele fouten,
de eerste uitgave van 1872 gevolgd.’35 In bijvoorbeeld de edities van Het
leesgezelschap te Diepenbeek, Hermingard van de Eikenterpen, Mijnheer J.B.
Serjanszoon en de bloemlezing uit de korte gedichten van Bilderdijk wordt zelfs
deze minimale informatie niet gegeven. Een gunstige uitzondering vormt de uitgave
van de gedichten van Prosper van Langendonck, verzorgd door Maurice Gilliams
en M. Rutten. Van elk gedicht van Van Langendonck worden in de aantekeningen
de bundel- en tijdschriftpublicaties bibliografisch beschreven en in verscheidene
gevallen worden variante versies volledig geciteerd.
Zoals te verwachten was, bevatten de delen gewijd aan de middeleeuwse letterkunde,
de meeste filologische aantekeningen. In vrijwel alle gevallen worden
woordverklaringen gegeven en soms ook beperkt literair- en cultuurhistorisch
commentaar. De verantwoording van de gebruikte edities en/of handschriften is niet
systematisch, maar willekeurig en vaag. Dikwijls roepen deze verwijzingen meer
vragen op dan zij beantwoorden. Van Mierlo schrijft bijvoorbeeld in zijn bloemlezing
uit de Geestelijke epiek bij Van den Levene ons Heren: ‘Wij volgen den tekst van de
uitgave van Dr. W.H. Beuken, J. Muusses, Purmerend, 1929; zonder een, trouwens
ijdele poging te doen om er de oorspronkelijke redactie uit te puren.’36 En bij De
legende van S. Servaas: ‘Wij volgden den tekst van de uitgave van J.H. Bormans,
Maastricht 1858, doch hielden ook rekening met een collatie, door wijlen Prof. L.
Scharpé op het handschrift gedaan.’37 Wat betekent dat precies? In het deel met de

34
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Vgl. H.T.M. van Vliet, ‘Varianten en correcties. De geschiedenis van de moderne
editiewetenschap’ in: Stilet. Tydskrif van die Afrikaanse Letterkundevereniging, XVI (2004),
nr. 2, september, p. 1-29; i.h.b. p. 4-7, 21-22.
P.A.S. van Limburg Brouwer, Akbar, p. 258.
Geestelijke epiek der Middeleeuwen, p. 10.
Geestelijke epiek der Middeleeuwen, p. 54.
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Ridderverhalen doet Knuttel vergelijkbare onduidelijke en vanuit editietheoretisch
oogpunt aanvechtbare uitspraken. Over het opgenomen werk van Segher dien God
gaf zegt hij: ‘Hier is er voor het eerst naar gestreefd uit de verschillende handschriften
een tekst samen te stellen, die de oorspronkelijke zoveel mogelijk benadert. Als
grondslag heb ik de lezing van het Hulthemse handschrift genomen en deze gevolgd
wanneer er twee of drie lezingen tegenover elkaar stonden die gelijke kans hadden
de oudste te zijn. De afwijkende lezingen heb ik, in deze niet philologische uitgave,
alleen vermeld in de enkele gevallen waarin ze interessant waren.’38 In totaal vermeldt
hij slechts vijf varianten. Bij Heinrik ende Margriete van Limborg staat: ‘De tekst
volgt het Leidse handschrift. Door de welwillende medewerking van den heer Th.H.A.
Meesters te Maastricht kreeg ik de beschikking over zijn afschrift van het Brusselse
handschrift, dat mij in staat stelde een dertigtal plaatsen te verbeteren.’39 Over de
andere opgenomen teksten, zoals Karel ende Elegast en Floris ende Blanchefloer
wordt geen enkele informatie over de herkomst van de tekst gegeven.
Vanuit editietechnisch oogpunt is het meest opvallende aan de BIBLIOTHEEK DER
NEDERLANDSE LETTEREN de spelling. Tijdens de Jaarvergadering van de Maatschappij
in 1938 antwoordde het Bestuur op een vraag uit de zaal: ‘De spelling wordt zoo
veel mogelijk genormaliseerd, met uitzondering misschien van eenige gevallen,
waarin het beter is de oude spelling te behouden.’40 De toen nog heersende spelling
van De Vries en Te Winkel werd dus niet gevolgd. In plaats daarvan zijn de meeste
teksten, behalve de Middelnederlandse, maar wel de zestiende- en
zeventiende-eeuwse, omgezet in de moderne spelling die eerst in 1947 bij wet zou
worden geregeld. Dit betekent dat alle dubbele klinkers in open lettergrepen en de
‘sch’ als uitgang zijn geschrapt; alleen de naamvals-n is behouden. Ook de inleidende
teksten van de meeste samenstellers van de verschillende delen is in deze, toen
moderne, spelling gezet. Daardoor doet het woordbeeld van de reeks voor ons
verrassend vertrouwd aan.

7. Slot
Een bekend spreekwoord luidt: ‘een ezel stoot zich in 't gemeen niet tweemaal aan
eenzelfde steen’. Maar aan sommigen is deze aloude volkswijsheid
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Ridderverhalen uit de Middeleeuwen, p. XIII.
Ridderverhalen uit de Middeleeuwen, p. 167.
Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden 1937-1938, p. 240.
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niet besteed. In 1978-1979 deed uitgeverij Elsevier een poging haar BIBLIOTHEEK
DER NEDERLANDSE LETTEREN nieuw leven in te blazen. Onder leiding van een ‘Raad
van advies’, bestaande uit Kees Fens, R.F. Lissens en A.L. Sötemann, werden de
eerste delen uitgezet. De verwachtingen waren hooggespannen. Elsevier-directeur
G. Schouten verklaarde volgens het Nieuwsblad voor de boekhandel dat de
vooroorlogse reeks meer bedoeld was voor onderwijsgevenden, maar dat de nieuwe
reeks was bestemd ‘voor een ieder die onderwijs genoten heeft, dus voor iedereen’.41
Deze even simpele als geniale gedachte heeft niet mogen baten; ‘iedereen’ liet het
afweten en al na een jaar werd de nieuwe reeks gestaakt. Er waren slechts twaalf
delen verschenen. Elsevier had de tijdgeest volkomen verkeerd ingeschat. De
belangstelling voor onze klassieken was op dat moment onder het lezerspubliek niet
erg groot. Bovendien had de moderne editiewetenschap haar intrede gedaan waardoor
aanzienlijk hogere eisen aan edities, ook aan leesuitgaven, werden gesteld.
Niet lang na het mislukken van de tweede klassiekenreeks liquideerde Elsevier haar
boekenfonds en fuseerde de uitgeverij met het Engelse Reed tot het megaconcern
Reed/Elsevier. Daarmee was ook de BIBLIOTHEEK DER NEDERLANDSE LETTEREN
definitief ten grave gedragen.

41

[Anoniem], ‘Eerste delen ‘Bibliotheek der Nederlandse Letteren’ voor minister Pais' in:
Nieuwsblad voor de boekhandel, 145 (1978), afl. 20 (18 mei), p. 995.
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Like Penguin?
Een vergelijking van de pocketreeksen van Penguin Books Itd. en
Uitgeverij Het Spectrum 1945-1965
Sandra van Voorst, Rijksuniversiteit Groningen

Fig. 1 & 2: PENGUINlogo & PRISMAlogo.

Deze bijdrage zal niet gaan over klassiekenreeksen, maar over twee klassiek
geworden reeksen. Met ‘klassieke reeks’ doel ik dan op een serie die in zijn geheel
een klassieker is geworden, die de tand des tijds doorstaan heeft en wiens vignet
iedereen kent. Dat gaat in Nederland zeker op voor de PRISMAPOCKETS - wie heeft
ze niet gekocht en wie kent de Prismamolens niet - van uitgeverij Het Spectrum.
Hetzelfde geldt internationaal gezien, maar ook zeker weer voor het Nederlandse
lezerspubliek, voor de PENGUIN BOOKS van Penguin Books, uitgever Alan Lane.

Pocketboeken
Na de Tweede Wereldoorlog zagen uitgevers grote mogelijkheden in het verschiet
door de snelle groei en verbreding van de boekenmarkt, mede onder invloed van
maatschappelijke ontwikkelingen als de grotere deelname aan voortgezet en hoger
onderwijs en de toenemende welvaart. Na 1945 ontstond er een enorme behoefte aan
kennis, een ware ‘leeshonger’. In de woorden van Rienk Visser:
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Zo vonden er twee bewegingen plaats in de periode '50-'80. Enerzijds een
groei van de behoefte, anderzijds een dringende noodzaak om op een breed
front het produkt af te zetten. De uitgever werd (...) opgejaagd door de
hulpmiddelen die hij zelf had helpen creëren.1
In antwoord op deze ontwikkelingen deed in Nederland een nieuwe uitgeversstrategie
zijn intrede: de pocketreeks. Het exploiteren van een pocketserie noodzaakt de
uitgever tot grote oplagen om de kostprijs laag te houden, vervolgens veel deeltjes
om een serie gezicht te geven en telkens weer de aandacht van de potentiële klant-lezer
te trekken en mede daarom een hogere omloopsnelheid per titel dan gebruikelijk is
bij gebonden uitgaven. Door de lage prijs is de winstmarge per pocket namelijk
gering en wordt de ruimte die een onverkochte titel op de plank in de boekhandel
inneemt al snel onoverkomelijk. Kenmerkend voor de verkoop is dan ook dat deze
geschiedt via laagdrempelige verkooppunten en via de serieformule.
Vooral de voorwaarde van veel delen per jaar zorgde ervoor dat de Nederlandse
uitgever over de landsgrenzen moest gaan om voldoende materiaal voor zijn
pocketserie te verwerven.2 Speciale belangstelling hadden de uitgevers voor het
aanbod in het Angelsaksische taalgebied vanwege de geallieerde voortrekkersrol in
de oorlog. Ook sprak het nieuwe, dynamische van Amerika en Engeland op dat
moment veel mensen aan.
Uitgeverij Het Spectrum begon in 1951 met de succesvolle reeks PRISMAPOCKETS.
In verslagen en lezingen door medewerkers van Het Spectrum is herhaaldelijk
gewezen op de voorbeeldfunctie die de PENGUIN BOOKS voor de PRISMAPOCKETS
vervuld hebben. Zo hield Piet Bogaard, uitgever van Het Spectrum, bij het verschijnen
van de 500e PRISMAPOCKET in 1960 een gloedvolle lezing waarin hij onder andere
zei:
U ziet, er zijn nogal wat symptomen aan te wijzen die als voorloper van
het moderne pocketboek worden beschouwd. Maar toch geloof ik dat er
met het pocketboek, zoals dit in de Prismareeks is belichaamd, een nieuw
verschijnsel aan de orde is gesteld.
De eerlijkheid gebiedt ons te erkennen dat het initiatief tot deze
pocketboeken in moderne, massale vorm is uitgegaan van de Engelsen.
In

1

2

R. Visser, ‘De grote sprong voorwaarts’ in: Pieter F.J. Obbema e.a, Boeken in
Nederland. Vijfhonderd jaar schrijven, drukken en uitgeven. Grafisch Nederland, 1979,
p. 84-100 (92).
In literatuurgeschiedenissen wordt daarbij geschreven over het gebrek aan goede Nederlandse
auteurs na de Tweede Wereldoorlog. Zelfs het reservoir van middelmatige, B-auteurs bleek
sterk uitgedund.
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1935 begonnen de gebroeders Lane hun beroemde Penguinreeks en zij
mogen met recht hun 14 à 1500 titels die zij op het ogenblik bezitten de
promotor van het pocketboek genoemd worden. Toen zij in 1956 21 jaar
bestonden, gaven zij een boekje uit: Penguin comes of age, dat nog altijd
als een zeer belangrijke bron van informatie voor het moderne pocketboek
kan worden beschouwd.3
In deze bijdrage zal bekeken worden hoe Het Spectrum de PENGUIN BOOKS als
voorbeeld zag, en wellicht de formule en de titelselectie overnam van de Penguinserie.
Er wordt dus zowel aandacht besteed aan de inhoud van de series als aan aspecten
als distributie, prijs, marketing etc.

Penguin books
De uitgever van de PENGUIN BOOKS en PELICAN BOOKS was Alan Lane, ex-uit-gever
van de Bodley Head. In 1935 verschenen de eerste tien delen voor de prijs van maar
6 pence. De eerste PENGUINS waren volgens de jubileumcatalogus uit 1956, een keus
van ‘relatively “safe” titles’.4 Uitgebracht werden twee detectives van Agatha Christie
en Dorothy Sayers, de evergreen William van E.H. Young. De grootste successen
werden Hemingway's A Farewell tot Arms en Ariel van Andrë Maurois (over het
leven van Shelley).
De keus behelsde dus geen grote risico's, het waren titels die het al goed gedaan
hadden in hardcover-uitvoering. Het was vooral de prijs die de mensen in het
boekenvak als een grote gok zagen. De prijs van 6 pence veronderstelde overdreven
verwachtingen omtrent de verkoop. Die moest erg hoog zijn om zo'n lage prijs te
dekken. Daarbij, ‘The people who spent sixpences at bookstalls were habituated to
magazine buying; while people who bought books did not want soft sixpenny
substitutes’.5 Maar het liep anders.

3

4
5

Lezing ter gelegenheid van de verschijning van de 500e Prisma op 26 febr. 1960,
gehouden door de heer Bogaard, archief Het Spectrum, Katholiek DocumentatieCentrum
Nijmegen (Verder: KDC), p. 2-3. Penguin comes on age is niet de juiste titel van de
uitgave. Piet Bogaard bedoelt de uitgave The Penguin story 1935-1956, geschreven
door Sir William Emrys Williams, twintig jaar werkzaam bij Penguin, en typograaf
Hans Schmoller. Zie ook volgende noot.
Sir William Emrys Williams en Hans Schmoller, The Penguin Story 1935-1956.
Harmondsworth, Middlesex: Penguin Books Itd., 1956, p. 10.
Idem, p. 11.
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De eerste tien PENGUINS werden meteen een groot succes, niet alleen in de boekwinkel
en boekenstal, maar ook - en juist door - de distributie via de warenhuizen. Er volgden
andere beroemde titels als A passage to India van E.M. Forster, maar ook werk van
auteurs als Joseph Conrad, Aldous Huxley enz. Op dat moment kan het uitgavebeleid
van Penguin Books getypeerd worden door: correcte, onverkorte herdrukken; vooral
fictie en af en toe biografieën, belles lettres en reizen; moderne schrijvers. Met andere
woorden: men richtte zich op een serieuze literaire positionering van de PENGUINS.
Dit beleid kan ook commercieel gezien een succes genoemd worden: na een jaar
waren er al meer dan drie miljoen PENGUINS verkocht en in de lente van 1937 waren
er al meer dan honderd titels verschenen.
Bij de uitgeverij groeide het idee dat een goede, educatieve en complementaire serie,
gerelateerd aan de PENGUINS maar met een eigen imprint, erg gelegen zou komen.6
De nieuwe nonfictie-serie kreeg de naam PELICAN BOOKS, naar verluidt omdat al
heel vaak abusievelijk aan Pelican BOOKS geadresseerd werd in plaats van aan
Penguin Books. Het beleid van herdrukken

Fig. 3: Twee delen uit de PENGUIN POCKETS, UB Groningen.

6

Idem, p. 12.
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werd losgelaten: de eerste PELICAN, Shaw's The intelligent Woman's Guide to
Socialism and Fascism was een eerste druk. In 1956 waren nieuwe PELICANS eerder
regel dan uitzondering en naast de afzonderlijke delen werden er ook hele series
opgezet als THE PELICAN HISTORY OF THE WORLD.7 De PELICANS hadden een trouw
publiek. Zo vormden ze een ‘economic backbone’ van Penguin Books en maakten
andere experimenten mogelijk als PENGUIN MODERN PAINTERS, PUFFINS, KING
PENGUIN BOOKS, PENGUIN MUSIC SCORES, THE THINGS WE SEE enz. Samengevat: er
hebben zich in de periode 1936-1956 veel (deel)projecten voltrokken, met als
voornaamste overeenkomsten dat deze buiten het domein van de fictie en buiten het
domein van de herdrukken plaatsvonden.8

Prismapockets
Het verhaal van een hevig bekritiseerd initiatief, maar een onmiddellijk daaropvolgend
doorslaand succes van een pocketserie zien we terug bij de PRISMAPOCKETS van
uitgeverij Het Spectrum. Een korte blik terug: de aanvang van de PRISMAREEKS in
1951 veroorzaakte alom twijfel. Sommige adviseurs van de uitgeverij beschouwden
de PRISMAPOCKETS als ‘stoplappen’: dat wat in de gewone uitgeverij aan goede
boeken (en kostendekking!) te kort schoot, zou opgevuld worden met pocketboeken.
De buitenwacht, het boekenvak, had ook veel bedenkingen, met name over de
financiële kant van het verhaal en of de pocket niet de door velen zo gevreesde
cultuurvervlakking belichaamde.9
Op 25 oktober 1951 lagen de eerste pockets onder de naam PRISMA - à f 1,25 - in de
Nederlandse en Vlaamse boekwinkels: De heer van Jericho van Edmund Nicolas,
De vliegende danstent van Bruce Marshall, Erik en Pieter Bas van Godfried Bomans.
Op 22 januari 1952 kwam het eerste deel uit van de 34-delige Dickensserie in de
vertaling van Godfried Bomans. Eind 1953 was de PRISMA-editie van de 34-delige
Dickensserie compleet en waren er in totaal al 1.258.000 exemplaren in pocketformaat
verkocht.10 In 1955 werden

7
8
9

10

Idem, p. 14.
Idem, p. 20.
Zie voor een uitgebreide geschiedenis: Sandra van Voorst, Weten wat er in de wereld te koop
is. Vier Nederlandse uitgeverijen en hun vertaalde fondsen. Den Haag: Sdu, 1997 [proefschrift
RuG], p. 129-150.
Gegevens ontleend aan het financiële archief van Het Spectrum, KDC.
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de PRISMA-WOORDENBOEKEN geïntroduceerd. Tot het begin van de jaren zestig
kostten ze, evenals alle PRISMAPOCKETS, f1,25. In 1957 startte AULA, met als
ondertitel ‘het wetenschappelijke pocketboek’. Aula was de eerste wetenschappelijke
pocketreeks in het Nederlandse taalgebied. De doelstelling van de serie was een rijk
geschakeerd assortiment waarin een boek van Bok, Cybernetica, even vanzelfsprekend
een plaats vond als Het verschijnsel mens van Teilhard de Chardin. De pockets kostten
f1,95. Daarnaast kwamen er telkens nieuwe pocketreeksen bij, als de
PRISMA-JUNIORES, opgevolgd door de PRISMA-KINDERPOCKETS (vanaf 1961), in
1962 de Karl May-Pockets, in 1963 MARKA voor organisatie en bedrijf, in 1964 de
PRISMA-COMPENDIA voor studie en praktijk, de PRISMA-DETECTIVES en de
BIGGLES-POCKETS.

De vergelijking: distributie
Wat valt nu direct op, wanneer we de PRISMA'S vergelijken met de PENGUINS? Zoals
eerder genoemd distribueerde Penguin Books de PENGUINS

Fig. 4: Twee delen uit de PRISMA POCKETS, eigen bezit.
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onder andere via de warenhuizen. In Nederland was dat toentertijd niet mogelijk;
erkende uitgevers leverden alleen aan de erkende boekhandels. Het Spectrum was
een erkende en daarbij katholieke uitgeverij en snel na de start van de reeks bleek
dat katholieke aspect parten te spelen; veel erkende, algemene boekhandels hadden
geen trek in de PRISMA'S, bleek uit een onderzoek. Besloten werd daarom om een
aparte katholieke pocketreeks op te zetten, DE ZONNEWIJZER, en de PRISMAPOCKETS
zo algemeen mogelijk voor de dag te laten komen. Op deze manier lukte het om een
brede spreiding te bewerkstelligen en later, toen de regelgeving verruimd werd,
bijvoorbeeld ook in de tijdschriftenkiosken verkocht te worden.

De vergelijking: promotie
De wijze waarop Penguin Books en Het Spectrum de promotie aanpakten vertoont
heel veel overeenkomsten. Allereerst: een uitgever van pockets verkeert in een nog
minder comfortabele positie dan de doorsnee hardcover-uitgever. Hij heeft door de
lage prijs van de pocket nog minder geld per titel te besteden aan reclame. In het
geval van PENGUIN: het was onbetaalbaar om te adverteren voor één Penguintitel.
Hoe ging men dan te werk? Een groot gedeelte van het promotiebudget werd gebruikt
voor The Monthly List, een maandelijkse alfabetische lijst met alle uitgaven. Deze
functioneerde enerzijds als effectieve reclame en was anderzijds ook gewoon nodig
om bestellingen binnen te krijgen. De lijst werd met behulp van een mailinglijst zeer
wijd verspreid, zodat veel lezers en boekhandelaren wisten welke nieuwe boeken er
waren uitgekomen. De mailinglijst werd voortdurend uitgebreid, mede met behulp
van de door lezers teruggestuurde antwoordkaarten, die in alle PENGUINS werden
ingelegd. Het attenderen op nieuwe boeken middels The Monthly List bleek zeer
succesvol. Elke maand kwamen vijftien tot twintig nieuwe titels uit, bijna ieder dag
één, en zo werd er toch een maandelijks moment van aandacht gecreëerd.11
En hoe zag het promotiebeleid van Het Spectrum eruit? Het Spectrum bouwde een
zeer omvangrijk adressenbestand op met behulp van inlegkaarten in de pockets.
Hierop kon de lezer zijn voorkeur voor bepaalde genres kenbaar maken. Vervolgens
kreeg iedereen die de antwoordkaart had ingestuurd, elke

11

Penguins Progress 1935-1960. Published on the occasion of the Silver Jubilee of penguin
Books. Harmondsworth, Middlesex: Penguin Books Itd., 1960, p. 54 e.v.
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twee maanden het Prismanieuws, een krant met de aankondigingen van nieuwe titels.
Deze krant is te beschouwen als de evenknie van The Monthley List en was voor die
tijd vrijwel uniek in Nederland. Illustratief hiervoor is bijvoorbeeld dat Het Spectrum
eind jaren vijftig niet wilde deelnemen aan een overkoepelende pocketgids omdat
men al een eigen periodiek had.12 Daarnaast werden, op basis van de antwoordkaarten,
mailings verstuurd aan specifieke doelgroepen. Deze bevatten in de regel ook
bestelcoupons (al dan niet met korting) die de consument kon inleveren bij de
boekhandelaar. In de jaren zestig bevatte de ‘adressograaf’ van het Spectrum om en
nabij 650.000 gesorteerde adressen in het Nederlandse taalgebied. De geselecteerde
adressen bleken vooral bij specialistische onderwerpen een enorme respons op te
leveren. Marktonderzoek en verkoopstatistieken vormden de dragers voor het
promotie- en verkoopbeleid van Het Spectrum.13
Er zijn nog andere parallellen te trekken. Penguin Books ervoer bijvoorbeeld dat de
boekhandel het soms problematisch vond om hun goedkope boeken voor in de winkel
te positioneren. Daarom kwam men met verkoopondersteunende middelen om de
klant naar achter in de winkel te leiden. Verdergaand nog waren de zogenaamde
Penguin Exhibitions, die werden georganiseerd in samenwerking met de boekhandel.
Bij Penguin Books noemden ze deze tentoonstellingen ‘mobile embassies’.14 In deze
opstellingen werden alle Penguintitels in mooie display's getoond. Bij Het Spectrum
organiseerde men geen rondreizende tentoonstellingen, maar wel danken we aan
deze uitgeverij de bekende moderne pocketmolens, heel kleine en roterende
ambassades, zou je kunnen zeggen. In de jaren zestig beschikten meer dan duizend
verkooppunten in Nederland en Vlaanderen over Prismaboekenmolens, in aan de
ruimte aangepaste formaten.15 De Prismaboekenmolens werden overigens daarna
door verschillende uitgevers exact nagemaakt. Zo zijn op het gebied van distributie
en promotie meerdere vergelijkingen te maken. Bogaard haalde in 1960 het boekje
Penguin comes to age, lees: The Penguin Story 1935-1956 aan. Het is dan misschien
nu niet zo verrassend meer dat dat boekje een aantal hoofdstukjes over juist de net
behandelde onderwerpen ‘distributie’ en ‘promotie’ bevat.

12
13
14
15

‘Pocketgids’, Nieuwsblad voor den boekhandel, 22 oktober 1959.
Interview met J. van Rosmalen, voormalig hoofd publiciteit van Het Spectrum, opgenomen
op cassette door R. van Breukelen, augustus 1988.
The Penguin Story 1935-1956, p. 43.
‘Het Spectrum pocketfabriek op Hollerith-basis’, 26 juni 1965. Krantenartikel, krant onbekend,
vindplaats archief van Het Spectrum, KDC.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde. Jaargang 2006

91

Fig. 5: ‘An educational exhibition organized by Horace G. Commin Ltd., Barnemouth and a fixture
designed specially for the Book House, Whitehall’. Cf. Penguins Progress 1935-1965, p. 55.
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De vergelijking: kwantitatief
The Penguin Story 1935-1956 bevat ook een complete fondscatalogus, die het
mogelijk maakt om de structuur en de inhoud van de PENGUINREEKSEN met de
PRISMAREEKSEN te vergelijken. Voor de analyse heb ik verder gebruik gemaakt van
prospectussen, verschillend archiefmateriaal en van fondslijsten, om een globaal
beeld te krijgen van overeenkomsten en verschillen tussen het uitgeefbeleid en de
strategieën van de twee uitgeverijen. Uitgaande van de veronderstelling dat de formule
van en titels uit de Engelse pocketreeks PENGUIN als voorbeeld gediend hebben voor
het uitgavebeleid van de PRISMAPOCKETS door Het Spectrum, moet er tussen de te
gebruiken fondslijsten een redelijke termijn liggen waarin titels overgenomen kunnen
worden. Hetzelfde geldt voor reeksstructuren, genres en andere zaken. Gekozen is
daarom voor een tussenperiode van ruim tien jaar: als basis dienden een volledige
Penguin-Pelicanfondslijst uit 1955-1956 en een integrale fondslijst van de PRISMA'S
en de AULA'S in 1966. Een aardige bijkomstigheid is dat er rond deze jaartallen, 1956
en 1966, ongeveer dezelfde aantallen titels in beide reeksen waren verschenen. De
PENGUINS en PELICANS bestonden in 1955 twintig jaar en er waren inmiddels 1136
PENGUINS en ongeveer 369 PELICANS verschenen, dus in totaal 1505 titels.16 In 1966,
dus na 25 jaar pocketreeksen van Het Spectrum waren er 1220 PRISMAPOCKETS
verschenen en 303 AULAPOCKETS, in totaal 1523 pockets.17 Voor de begrijpelijkheid
van de analyse zal hierna gerefereerd worden aan de grote fictie en nonfictiereeksen
van Het Spectrum onder de naam PRISMA (daar hoort dan ook AULA onder) en voor
wat betreft de pockets van Penguin Books met de term PENGUIN (dus inclusief
PELICAN).
Zoals eerder is beschreven, startten de PENGUINS met uitsluitend herdrukken van
boeken die al een literaire reputatie hadden en een commercieel succes

16

17

Ook verscheen er een wisselend aantal titels in afgeleide, kleinere pocketreeksen van Penguin
Books Itd., ik noem hier onder meer Penguin Classics [L 1-65], Pelican History of Art [Z
1-13], King Penguin Books [K1-75], Puffin Story Books [PS 1-100].
De genoemde getallen moeten met een kleine marge bezien worden, daar de opeenvolgende
nummers uit de reeksen niet altijd chronologisch verschenen, dat wil zeggen dat bijvoorbeeld
nummer 595 in december 1960 verscheen en nummer 594 in januari van het daarop volgende
jaar. Hetzelfde gold voor de delen in de pocketreeksen van Penguin Books. Daarnaast werden
nog enkele afgeleide reeksen door Het Spectrum uitgegeven: PRISMA-DETECTIVES [90 titels],
PRISMA-JUNIORES [288 titels], de MARKA-REEKS [57 titels. Enkele afgesloten of kleine series:
WILDE ROZEN [11 titels], KARL MAY POCKETS [40 titels], KINDERPOCKETS [40 titels],
PICTURA POCKETS [37 titels], COMPENDIA [41 titels] en DE BIGGLES [79 titels].
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in hardcover-uitvoering, maar wel zoveel mogelijk van moderne auteurs. Dit
fondsbeleid betrof praktisch alle PENGUINS in strikte zin, met de oranje en groene
covers. Een groot deel van de werken in de zusterseries - PELICANS, PUFFINS, PENGUIN
HANDBOOKS, CLASSICS, REFERENCE BOOKS en alle andere - waren originele werken,
verworven, geredigeerd, gedrukt en verschenen op dezelfde manier als boeken van
een hardcover-uitgever.
Het Spectrum pakte het gedeeltelijk anders aan. Het genre van de eerste PRISMA'S
was overwegend fictie; vertalingen of Nederlandse herdrukken. Het hoefde niet per
se om literatuur te gaan, men wilde vooral ontspanning bieden.18 Verder werd al in
het eerste jaar van de PRISMAPOCKETS binnen de serie een apart project gerealiseerd:
veertig delen met werk van Dickens. Bij Penguin Books diende het aanbod aan titels
zeer gevarieerd te zijn, een dergelijk project zou men nooit overwogen hebben. De
uitgever van Het Spectrum, Bogaard, meende zelf dat juist dit Dickensproject, doordat
er elke drie weken een nieuw deel in de winkel lag, bij heeft gedragen aan de
bekendheid van de PRISMA.19
De organisatie van de beide pocketreeksen kent grote overeenkomsten: een hoofdreeks
met veel of uitsluitend fictie, de PENGUINS en de PRISMA'S. Inhoudelijk kan men wel
een iets andere positionering constateren, Bij Penguin Books legde men meer nadruk
op de literaire kwaliteiten en bij Het Spectrum meer op de ontspanning. Na verloop
van tijd kwam er een nonfictiereeks, de PELICAN en de AULA, bij. Daarna volgden
nog beperkte, specifieke reeksen. PENGUIN telde in 1956 liefst 29 reeksen, waarvan
sommige heel klein. Rondom de PRISMAPOCKETS verschenen in 1966 twaalf
zusterreeksen. Beide uitgevers voorzagen daarnaast overigens ook veel titels in de
hoofdreeks van coderingen om het genre duidelijk te maken, bv. de C voor Crime
and Mystery bij PENGUIN was goed vergelijkbaar met de D van detective bij de
PRISMAPOCKETS.
Waar de PENGUINREEKS voornamelijk werd gereserveerd voor fictie en biografieën
etc., verscheen in de PRISMA al vanaf 1954 ook allerlei nonfictie; van puzzelboeken
tot een handleiding voor het schrijven in goed Nederlands. Hier begon als het ware
de mengelmoes van titels die het handelsmerk van de PRISMAPOCKETS is geworden.
Toen Het Spectrum in 1958 met de nonfictiereeks AULA begon, verdween de nonfictie
toch niet uit de PRISMA. In zowel de AULA als de PRISMA kwamen nonfictietitels
voor. Bij Penguin Books werd het

18
19

Verkoopnota 1952, archief van Het Spectrum, KDC.
Notitie P. Bogaard, 3 febr. 1953, archief van het Spectrum, KDC.
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criterium ‘fictie’ voor de PENGUINPOCKETS wel streng gehanteerd. Zo kan het
gebeuren dat sommige titels die in Engeland in de PELICAN verschenen, enkele jaren
later in vertaling in de PRISMA belandden. Voorbeelden hiervan zijn een pocket over
het dagelijks leven in het oude Rome, over ‘de psychologie der dieren’, ‘chemie’ en
‘kunst zien en begrijpen’.

De vergelijking: de auteurs en de titels
Penguin Books hanteerde als derde vuistregel dat men moderne auteurs wilde
uitgeven. Op zichzelf lijkt dit overigens een opmerkelijke strategie, want het uitgeven
van rechtenvrije klassiekers bleek vaak lucratief voor een pocketuitgever.20 Ook bij
Het Spectrum richtte men zich op moderne auteurs. Dat lijkt misschien wat
onwaarschijnlijk, gezien het relaas over het Dickensproject, maar bij het fondssegment
‘vertaalde fictie’ betrof het bij 90% van de titels recente werken. De 10% ‘oude
vertaalde fictietitels’ waren afkomstig van een handjevol auteurs. Charles Dickens
opende zoals gezegd de PRISMA. De Karl May-titels (vijftig delen tussen 1962 en
1967) verschenen eerst ook in de PRISMA, maar kregen op termijn een eigen serie,
de KARL MAY POCKETS. Dostojewski en G.K. Chesterton sloten de rij met
respectievelijk twaalf romans en negen boeken. Het Spectrum verhoogde daarentegen
de uitgave van ‘contemporaine vertaalde fictie’ met honderdtallen per jaar in de
PRISMA. Een groot gedeelte van deze titels werd uit het Engels vertaald (ca. 460
oorspronkelijk Engelstalige titels op een totaal van 1220 Prismatitels in 1966).
Het vermoeden rijst dat Het Spectrum wellicht niet alleen de formule van de PENGUIN
BOOKS overnam, maar zich misschien ook wel liet inspireren door de titels die Penguin
Books uitgaf. Het is onmogelijk om te achterhalen en te bewijzen dat identieke titels
en auteurs bij Penguin Books en Het Spectrum ook daadwerkelijk door het Spectrum
van Penguin afgekeken zijn, tenzij Het Spectrum dat zou bevestigen. In een aantal
gevallen ligt het wel heel duidelijk, namelijk bij de licenties van Penguin Books aan
Het Spectrum. Dat gebeurde vanaf 1956 en betrof een zeer beperkt aantal titels per
jaar, om precies te zijn 61 licenties tot 1966. Enkele fictietitels blijken door Het
Spectrum gebruikt te zijn voor de PRISMA-DETECTIVES, een zusterserie. Opvallend

20

Daar kwam overigens in de loop der jaren wel verandering in, maar dan vooral in afgeleide
series als de PENGUIN CLASSICS en PENGUIN SHAKESPEARE.
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genoeg ging het verder voornamelijk om nonfictie, half om half bestemd voor de
PRISMA en voor de AULA, incidenteel voor MARKA. Eerder is beschreven dat Penguin
Books veel herdrukken bracht in haar fictieserie PENGUIN. Dit impliceert dat Penguin
Books hiertoe licenties had aangekocht. De rechten op uitgave zouden dus na verlooop
van tijd terugkeren bij de oorspronkelijke Engelse uitgeverij. Dat vormt een probleem
in dit onderzoek, want Het Spectrum zou contracten gesloten kunnen hebben met de
oorspronkelijke Engelse uitgevers van de gewenste titels. Hieruit volgt dat niet te
bewijzen is voor hoeveel titels Het Spectrum zich heeft laten inspireren door de titels
in de PENGUINREEKS. Het omgekeerde bewijzen kan echter wel. Als alle titels van
de PENGUIN BOOKS per 1955 worden vergeleken met alle PRISMAtitels per 1966, dan
blijkt dat, inclusief de net genoemde licenties, Het Spectrum zich redactioneel in het
geheel niet verliet op de selectie van Penguin Books. Het kwantitatieve bewijs
hiervoor luidt als volgt: 96 auteurs komen zowel in de PENGUIN als in de PRISMA
voor. Slechts 71 specifieke titels van vijftig verschillende auteurs komen in beide
series voor. We hadden al 61 licenties geconstateerd, rechtstreeks van Penguin Books,
dus dan zijn er elf titels die gelicentieerd zijn van

Fig. 6: Licenties van Penguin Books Itd. aan Het Spectrum, 1956-1966.

een Engelse uitgeverij en waarvoor Het Spectrum misschien inspiratie opgedaan zou
hebben door de fondslijst van Penguin Books te bekijken. Op het totaal aan 1523
pockets is dat minder dan 1%. Het is dus veeleer wel heel opmerkelijk te noemen
dat er niet méér toevallige overeenkomsten zijn geweest.

De vergelijking: slot
Tot slot kan geconcludeerd worden dat Het Spectrum inderdaad goed heeft gekeken
naar de formule, de structuur van de PENGUINREEKS en de marketingmethoden van
Penguin Books en daar met succes lering uit getrokken heeft. Redactioneel heeft Het
Spectrum zich absoluut niet PENGUIN BOOKS ten voorbeeld gesteld, maar zich gericht
op hun eigen positionering op de Nederlandse markt. In de woorden van Bogaard:
‘Er moet keus zijn voor iedereen, op elk gebied van ontspannende en van vormende,
verrijkende lectuur.’21

21

Notitie ‘Enkele beschouwingen naar aanleiding van Prisma 1000’, ten behoeve van een
persconferentie, juni 1964, archief van Het Spectrum, KDC.
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Bij Penguin Books wordt gezegd: ‘Goede boeken te maken voor mensen die een
gezonde smaak voor boeken hebben ontwikkeld. Voor degenen die een basis-interesse
in boeken ontberen hebben we niets te bieden.’22 En we weten nu dat beide reeksen,
met deze verschillende doelstellingen, maar met veel overeenkomsten in aanpak,
met recht klassieke reeksen zijn geworden.

22

Steve Hare (ed.), Penguin Portrait. Allan Lane and the Penguin Editors 1935-1970. London:
Penguin Books ltd., 1995, p. 4.
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‘Revolutionair, gedurfd en ongewoon’?
De Vijfde Meridiaan-reeks van uitgeverij Manteau (1968-1971)
Kevin Absillis, Universiteit Antwerpen
‘Een uitgeversstunt’
Terwijl in Parijs nog volop revolutionaire brandjes werden geblust, presenteerde de
Vlaamse uitgeverij Manteau de VIJFDE MERIDIAAN, een nieuwe paperbackreeks die
helemaal in de geest van de tijd ‘revolutionair, gedurfd en ongewoon’ beloofde te
zijn. Op 12 juni 1968 stelde Julien Weverbergh, de redacteur en bedenker van de
reeks, de eerste vijf boeken voor in de Rotterdamse boekhandel J.H. Donner. Een
dag later werd de persvoorstelling nog eens dunnetjes overgedaan in de
Manteauboekhandel te Antwerpen. In een literair jaaroverzicht voor het tijdschrift
Kultuurleven beschreef Lionel Deflo de lancering van de VIJFDE MERIDIAAN als een
‘uitgeversstunt’ die ‘met tamboerijnen en paukslagen [werd] ingeroffeld’.1 Dat de
aankondiging van Manteau's gloednieuwe initiatief niet onopgemerkt voorbijging,
had echter niet alleen te maken met de door de uitgeverij georganiseerde fanfare.
Om te beginnen was de timing van de persvoorstellingen haast perfect. In de straten
van Parijs heerste nog steeds chaos na weken van radicaal studentenprotest. De
schokken van de meirevolte waren tot in België voelbaar geweest: kunstenaars en
intellectuelen hadden het Brusselse Paleis voor Schone Kunsten bezet. Intussen
bleven studenten in Leuven een felle strijd voeren voor een volledig Vlaamse
universiteit. Juist in deze woelige periode kwam Manteau voor de dag met een
‘revolutionaire’ boekenreeks, zodat het wel leek alsof de uitgeverij helemaal in tune
was met de maatschappelijke omwentelingen.

1

Lionel Deflo, ‘Zuidnederlands literair proza van boekenbeurs tot boekenbeurs’ in:
Kultuurleven, december 1969: p. 775-784, p. 775.
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Julien Weverbergh onderstreepte flink de verwantschap tussen de door hem
geredigeerde paperbackserie en het recente straatprotest. Naar hij zelf verklaarde
waren de boeken die hij had geselecteerd bestemd voor ‘lezers van vandaag, die in
termen van en voor morgen durven denken.’ Voorts liet hij er geen twijfel over
bestaan dat de ‘strekking’ van de VIJFDE MERIDIAAN goeddeels overeenstemde met
de opvattingen van de betogende jongeren, ‘vooral wat het verzet tegen een opgelegd,
autoritair denken betreft.’2 Aldus slaagde de redacteur er niet alleen in zijn project
in het brandpunt van de actualiteit te plaatsen, maar ook Manteau te profileren als
een firma die sympathie had voor de ‘protestgeneratie’ en luisterde naar haar
verzuchtingen.
De titels van de VIJFDE MERIDIAAN die op 12 en 13 juni 1968 aan de pers werden
voorgesteld, waren De maagden van Enno Develing, Het geluid van Herman J.
Claeys, Scherpschuttersfeest van Marcel van Maele, De mutant van Daniël van Hecke
en De ondertrouw van Hans Plomp. Hoewel deze auteurs op Hans Plomp na al één
of meerdere publicaties op hun naam hadden, waren ze zeker voor het grote publiek
nog zo goed als onbekend. Dat een in commercieel opzicht kleine literaire uitgeverij
in één keer vijf boeken van relatief jonge ‘beloften’ uitbracht, was niets minder dan
een bravourestukje. Deze ‘stunt’ kon maar worden gerealiseerd dankzij de financiële
steun van de Haagse uitgeversgroep Van Goor, die na een aandelenruil in 1965 de
Brusselse uitgeverij had overgenomen.
Opzienbarend was voorts het feit dat met Hans Plomp en Enno Develing behalve
Vlaamse, ook Nederlandse schrijvers in de VIJFDE MERIDIAAN waren
vertegenwoordigd. Het was hoogst uitzonderlijk dat Nederlanders in Vlaanderen
werden uitgegeven. Nederlandse uitgeverijen, en zeker toonaangevende firma's als
Querido, Van Oorschot en De Bezige Bij stonden hoger aangeschreven dan hun
Vlaamse concurrenten. Wie er echt wilde bijhoren trok in de voetsporen van Louis
Paul Boon, Hugo Claus, Ivo Michiels en Hugo Raes naar het Noorden en liefst van
al naar Amsterdam. Geen wonder dus dat Nederlanders die het omgekeerde traject
aflegden scheef aangekeken werden. Nadat Jeroen Brouwers in 1964 bij Manteau in
dienst was getreden als redactiesecretaris en corrector, maakte hij bij zijn werkgever
zijn debuut met de verhalenbundel Het mes op de keel. Later getuigde hij: ‘In die
tijd was het zo dat men dacht: “In Holland wil niemand het manuscript hebben, weet
je wat, hij is uitgeweken naar Vlaanderen en daar is men zo achterlijk, daar hebben
ze het wel genomen.”’3

2
3

Herwig Leus, ‘Noord en Zuid verbinden langs de literaire Vijfde Meridiaan. In gesprek met
een ex-bok(ker) Weverbergh’ in: Het Laatste Nieuws, 5 juni 1968.
Gwennie Debergh, Brouwers in Brussel 1964-1976. Brussel: VUBpress & Demian, 2000,
p. 18.
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Angèle Manteau, die in 1938 de gelijknamige uitgeverij had opgericht en anno 1968
nog steeds de uitgavenpolitiek ervan bepaalde, had haar hele carrière lang gevochten
voor erkenning boven de Moerdijk. Veel van haar initiatieven hadden in het teken
gestaan van de culturele integratie van de Lage Landen. De kleine en de grote
MARNIXPOCKETS, haar bekendste en meest succesvolle boekenreeksen, waren
genoemd naar Marnix van Sint-Aldegonde. Deze Antwerpse burgemeester, die na
de val van zijn stad in 1585 naar Amsterdam was gevlucht en aldus ‘een schakel
tussen de noordelijke en de zuidelijke Nederlanden’ werd, had ‘de personificatie van
[Manteau's] streven’ moeten verbeelden.4 Evenals de MARNIXPOCKETS moest de
VIJFDE MERIDIAAN de verbondenheid tussen Vlaanderen en Nederland symboliseren,
zowel Amsterdam als Brussel liggen namelijk op de vijfde meridiaan ten oosten van
Greenwich. Overigens berustten Manteau's pogingen om de contacten met Nederland
te bevorderen niet op idealisme alleen. Van doorslaggevend belang waren
economische overwegingen: de Vlaamse markt was voor een literaire uitgeverij
eenvoudigweg te klein om winst te maken.
Een laatste reden waarom de voorstelling van de VIJFDE MERIDIAAN niet onopgemerkt
voorbij ging, was dat de samenwerking tussen Angèle Manteau en Julien Weverbergh
op zijn zachtst gezegd nogal omstreden was. Gedurende lange tijd had de ‘Grande
Dame van de Vlaamse literatuur’ met deze moeilijke jongen op voet van oorlog
geleefd. Zijn indiensttreding bij het gerenommeerde Brusselse uitgevershuis deed
dan ook het nodige stof opwaaien. Sommige fondsauteurs waren niet te spreken over
de nieuwste werknemer van de firma Manteau. Hubert Lampo, wiens romans Hélène
Defraye en Don Juan en de laatste nimf tot de meeste verkochte MARNIXPOCKETS
behoorden, schamperde in het jongerentijdschrift Heibel:
Zonder er te veel tijd aan te besteden, hoort men zijn verachting te durven
uiten. En als de anderen zwijgen, moet er op zijn minst één zijn waarheid
durven zeggen. Bijvoorbeeld namens de bij Manteau gecontracteerden
openhartig verklaren, dat een aantal dezer auteurs, die mede de voorspoed
van de zaak uitmaken, het hoegenaamd niet op prijs stellen, daar op een
triestigaard als Weverbergh te lopen. Ondertussen wacht ik belangstellend
op de meesterwerken, waarmee hij de firma in de vaart der volkeren zal
opstuwen.’5

4
5

Advertentie in Tijdingen, 10 maart 1962, p. 72.
Robin Hannelore, ‘Op verkenning in het niemandsland tussen twee generaties. Interview
met Hubert Lampo’ in: Heibel, 4 (1968), 4, p. 45-71, p. 47.
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Fig. 1: 12 juni 1968. Julien Weverbergh stelt in de Rotterdamse boekhandel J.H. Donner de VIJFDE
MERIDIAANreeks voor (privé-collectie J. Weverbergh).

Weten waarom Angèle Manteau de ‘triestigaard’ Weverbergh tegen de zin van
haar auteurs rekruteerde, is de doelstellingen van de VIJFDE MERIDIAAN begrijpen.

‘Een jaloerse, niet geaccepteerde boze jongeman’
Dat veel Manteau-auteurs Julien Weverbergh niet konden luchten, had te maken met
de bijtende kritieken die deze gewezen leraar Frans in de eerste helft van de jaren
zestig had geschreven. Met name in het door hem geredigeerde en uitgegeven
stencilblaadje Bok had Weverbergh verscheidene toonaangevende (Manteau)-auteurs
zoals Herman Teirlinck, Johan Daisne, Hubert Lampo, Maurice Roelants en Clem
Schouwenaars hard en in naar Vlaamse normen ronduit agressieve bewoordingen
aangepakt. De tien afleveringen die hij van juni 1963 tot november 1964 stencilde,
hadden het literaire wereldje op stelten gezet. Na het opdoeken van het
literair-kritische tijdschrift zouden medestanders van Weverbergh doorgaan met de
strijd
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tegen het culturele establishment: Herwig Leus in Mep, Jan Emiel Daele in het
éénmanstijdschrift Daele en Herman J. Claeys in Revo, het eerste Vlaamse
provotijdschrift. Spoedig ging men spreken van een heuse ‘gestencilde revolutie’.
Niet lang na het verdwijnen van Bok heeft Julien Weverbergh in een lezing de inzet
van zijn strijd toegelicht. In deze tekst, die naderhand in Mep werd gepubliceerd,6
stelde hij dat hij een einde had willen maken aan de ‘hegemonie van Van Nu en
Straks’. Volgens de criticus waren de opvattingen van August Vermeylen en Herman
Teirlinck tot in de jaren zestig in bijna ongewijzigde vorm van kracht gebleven: de
poëticale traditie van het bekende fin de siècle-tijdschrift was in de jaren twintig
voortgezet door de dichters van 't Fonteintje (met name door Raymond Herreman
en Maurice Roelants); en voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog door schrijvers
als Achilles Mussche, Hubert Lampo, Johan Daisne, Raymond Brulez en Gerard
Walschap. Met Ward Ruyslinck, Jos Vandeloo en Clem Schouwenaars was volgens
Weverbergh aan het einde van de jaren vijftig een nieuwe generatie Van Nu en
Straks-epigonen voor het voetlicht getreden. Hij verwierp het werk van al deze
schrijvers als waardeloos en onecht.
In de ogen van de jonge amokmaker stond de firma Manteau aan de zijde van het
establishment. Voor hem was het ‘de uitgeverij van officieel schrijvend Vlaanderen’
waar vernieuwers niet welkom waren. Had deze uitgeverij zich niet opgeworpen als
de beheerder van de erfenis van Van Nu en Straks door achtereenvolgens de
Verzamelde Werken van Karel van de Woestijne, August Vermeylen en Herman
Teirlinck te verzorgen? Voorts had Manteau met Ruyslinck, Schouwenaars en
Vandeloo, die trouwens bij de firma in dienst was, de voornaamste jonge ‘Van Nu
en Straks-epigonen’ onder haar hoede.
Julien Weverberghs strijd was niet louter poëticaal geïnspireerd. Hij rekende in zijn
virulente geschriften ook af met ‘het systeem’ dat volgens hem door verwerpelijke
mechanismen als vriendjespolitiek en dienstbetoon in stand werd gehouden. Zelf
liep hij te koop met zijn literaire en politieke ‘onafhankelijkheid’; hij beschouwde
zichzelf als een outsider die met de kleinburgerlijke en verzuilde culturele wereld
niets te maken had. Zo ging hij er prat op nooit bij een officiële uitgever te hebben
gepubliceerd. Voor een bestaan in de marge had de zelfverklaarde rebel echter niet
zelf gekozen. Hij had eind

6

Julien Weverbergh, ‘Het einde van de hegemonie van de Van-Nu-en-Straksers. Een lezing’
in: Mep, 1 (1966), 14, p. 13-26.
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jaren vijftig en begin jaren zestig verschillende keren geprobeerd om zijn werk onder
te brengen bij uitgeverij Manteau, maar het was hem niet gelukt.
Angèle Manteau had met enige ongerustheid toegekeken hoe haar ‘raspaarden’ in
Bok door Weverbergh en zijn trawanten naar de slachtbank waren geleid. De
uitgeefster had werk van de drieste polemicus voor publicatie geweigerd, maar toonde
opeens wel belangstelling toen Bok de krantenkoppen haalde. Omdat ze de
‘Boknozem’ niet zelf wilde benaderen, wendde ze zich tot Hedwig Speliers, een
jonge West-Vlaamse dichter van wie ze twee bundels had uitgegeven (Ons bergt een
cenotaaf in 1961 en Een bruggehoofd in 1963). Speliers had vanaf het tweede nummer
aan Bok meegewerkt en van zijn vriendschap met Weverbergh geen geheim gemaakt.
Op 13 januari 1964 verzocht Angèle Manteau de dichter: ‘Mocht uw vriend
Weverbergh u soms zijn onuitgegeven werk ter lezing sturen, dan zou ik heel gaarne
uw advies erover willen vernemen. Ik schrijf u dit in vertrouwen, omdat ik uw mening
zeer op prijs stel.’7
Hedwig Speliers bracht zijn wapenbroeder uiteraard ogenblikkelijk op de hoogte van
het vleiende verzoek van zijn uitgeefster. Meteen interpreteerde hij ook dit
opmerkelijke manoeuvre:
[M]eneer Weverbergh krijgt succes met zijn BOK, wordt een werkelijk
gevaar (mikpunten Daisne, Vandeloo, Teirlinck, Schouwenaars, allen van
dezelfde ‘stal’) en er is maar één mogelijkheid om de man het zwijgen op
te leggen, hem te bevorderen tot wat hij zo graag veracht - romancier; ik
geef een romannetje uit en het is in kannen en kruiken. Dat, beste Julien,
is heel boos van me en ik spreek luidop wat ik (en heel waarschijnlijk ook
jij) stil denk.8
Weverbergh was het niet helemaal eens met zijn vriend en was ervan overtuigd dat
ze het in het heetst van de strijd ‘dikwijls té eng [zagen]’: ‘Ik geloof niet zozeer, dat
mevrouw Manteau “Weverbergh” wil “binden” [...] Zij wil alléén geen kans meer
laten ontsnappen (zoals ze Boon en Claus bijv. en god wie-weet-nog heeft laten
ontsnappen!) Haar stal “doet” verouderd aan in vgl. met andere stallen; de “jeugd”
trekt overwegend naar de Bij [...] Mevr. Manteau is niet geschokt omdat ik Daisne
etc. kritikeer; ik denk zelfs dat ze zich afvraagt: verdraaid, 't moest eens waar zijn?’9

7
8
9

De brief van Manteau aan Speliers is verloren gegaan. Speliers schreef er enkele passages
uit over in een brief aan Weverbergh, 14/1/1964, privé-collectie H. Speliers.
Brief, 14/1/1964, Hedwig Speliers aan Julien Weverbergh, privé-collectie H. Speliers.
Brief, 17/1/1964, Julien Weverbergh aan Hedwig Speliers, privé-collectie H. Speliers.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde. Jaargang 2006

103
Hoe het ook zij, Hedwig Speliers gaf in een uitvoerige brief aan Angèle Manteau
hoog op over Weverberghs literaire kwaliteiten. Toch slaagde hij er niet in om haar
te overtuigen. Vooral de in Bok geëtaleerde agressiviteit deed de uitgeefster
terugdeinzen. Op 1 april 1964 antwoordde ze Speliers:
Wat Weverbergh betreft kan ik, niettegenstaande uw brief, toch niet
overhellen tot een groot geloof in zijn kunst, noch tot een groot vertrouwen
in zijn werk. [...] Bezijden deze kwestie zij het mij vergund op te merken,
dat mij de rol, welke Weverbergh in het tijdschrift Bok meent te moeten
spelen, verre van sympathiek aandoet. Het werk, dat Weverbergh in Bok
publiceert, bezit een strijdvaardigheid die bijzonder aanvechtbaar is en die
men van onvolwassenen kan verwachten en die tevens uitblinkt in een
kwasi literaire blasfemie, waarachter gevoeglijk een jaloerse, niet
geaccepteerde (of, wat ons betreft, desnoods miskende) boze jongeman
schuilgaat. In Bok 5, 1e jaargang, blz. 24 schrijft Weverbergh: ‘Ik heb het
grote geluk gehad nooit gepubliceerd te hebben... enz.’ Wat noodt mij
ertoe, Weverbergh zijn geluk te ontnemen?10
Twee jaar later zou Angèle Manteau een bocht van honderdtachtig graden nemen.

Van stroper tot boswachter
Op 15 oktober 1966 werd in Aalst de Dirk Martensprijs toegekend aan de Vlaamse
beatdichter Marcel van Maele. Tijdens de plechtigheid vond een ontmoeting plaats
tussen Angèle Manteau en Julien Weverbergh, die voor de geschiedenis van het
Brusselse uitgevershuis van grote betekenis is gebleken. Weverbergh heeft in zijn
memoires De voorwerpen (1994) vrij uitvoerig stilgestaan bij dit ‘historische’ moment:
Ik ontmoette Angèle voor het eerst in oktober 1966 bij de bekendmaking
van de [Dirk Martens]prijs. Het viel mij op dat zij het letterengekrakeel
van de afgelopen jaren wel niet op de voet, maar toch geamuseerd en met
veel leedvermaak gevolgd had. Nochtans hadden haar trouwe medewerkers
en auteurs Jos Vandeloo en Karel Jonckheere in

10

Brief, 1/4/1964, Angèle Manteau aan Hedwig Speliers, AMVC. Zie ook: Greta Seghers,
Het eigenzinnige leven Angèle Manteau. Amsterdam: Prometheus, 1992, p. 213.
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Bok bloedend onder de riem van Hedwig Speliers gelegen, terwijl ikzelf
haar topauteurs en geëerde leden van het literaire establishment - Johan
Daisne, Herman Teirlinck en Maurice Roelants - onbarmhartig over de
bok had gejaagd. Omdat de paternalistische bindingen in het Vlaamse
uitgeversbedrijf mij bekend waren, meende ik dat Angèle, net als de rest
van gesetteld Vlaanderen, contact met mij niet op prijs zou stellen. Lieden
als Hubert Lampo of Maurice Roelants retourneerden mijn brieven zelfs
ongeopend. Haar had ik dus verkeerd ingeschat, en omdat zij, in
tegenstelling tot wat ik had verwacht, zich helemaal niet geblaseerd
opstelde, klikte het tussen ons beiden.11
Aangenaam verrast door haar openheid stelde Weverbergh Angèle Manteau nog
dezelfde avond voor om de jonge auteurs met wie hij bevriend was, ‘in een aparte
reeks “officieel” te laten debuteren.’12 De uitgeefster vroeg even bedenktijd, maar
stemde niet veel later in met het even gedurfde als ambitieuze voorstel. Weverbergh
zou in het najaar van 1966 als redacteur en lector met de voorbereidingen van de
nieuwe boekenserie beginnen. De vraag is nu waarom Angèle Manteau in 1966 bereid
was om de ‘boze jongeman’ die ze twee jaar eerder niet in haar fonds wilde, als
redacteur op haar loonlijst te plaatsen?
Eerst en vooral was Weverbergh na zijn Bok-avontuur een heel eind naar het centrum
van het literaire veld opgeschoven. In 1965 was een selectie uit zijn polemische
opstellen als Bokboek verschenen in de LITERAIRE DOCUMENTENSERIE van de
toonaangevende Nederlandse uitgeverij De Bezige Bij. Dezelfde firma publiceerde
in 1966 Jij goudgepunte lans, een essay van Weverbergh over zeventiende-eeuwse
Franse erotische poëzie met vertalingen van Ernst van Altena. Voorts was de
‘Boknozem’ aangesteld als redactiesecretaris van Komma, een tijdschrift dat na een
fusie van Bok met Diagram was ontstaan en met de nodige toewijding door de
Nederlandse firma Nijgh & Van Ditmar werd uitgegeven. Om kort te gaan,
Weverberghs sociale status was veel sterker geworden.
Intussen had de firma Manteau door de aanhoudende kritiek in allerhande
stencilblaadjes steeds meer te lijden onder haar oubollige en saaie imago. Als de
uitgeverij zich tegenover de zelfverklaarde avant-garde afwijzend bleef opstellen,
dreigde ze definitief te worden gebrandmerkt als een stoffig en behoudsgezind
‘instituut’. Een bijkomend probleem was dat jonge auteurs
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Julien Weverbergh, De voorwerpen. Antwerpen: Houtekiet, 1994, p. 264.
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halverwege de jaren zestig opvallend veel publicatiemogelijkheden hadden en dat
het voor Manteau dus niet zo gemakkelijk zou zijn om het nieuwe talent naar haar
fonds te lokken.
De Bezige Bij, al sinds de jaren vijftig dé verzamelplek voor al wat hip en progressief
was, bleef ook in the swinging sixties de vinger aan de pols houden. Het was dan
ook weinig verbazingwekkend dat uitgerekend deze uitgeverij als eerste de betekenis
van Julien Weverbergh en zijn polemische stencilblaadje vatte. Voor de ‘Boknozem’
was ‘De Bij’, die onder meer Hugo Claus, Harry Mulish, Simon Vinkenoog, Ivo
Michiels, Hugo Raes en Jan Cremer onder de pannen had, en voorts vertalingen
bracht van Albert Camus, Henry Miller, Alain Robbe-Grillet en Jerzy Kosinski, het
toonbeeld van een goede uitgeverij. In 1965 zei hij in een interview: ‘Moet ik wijzen
op de enorme culturele rol van deze uitgeverij in de huidige Nederlandse
kunst-constellatie? Kijk eens naar de door haar vertaalde auteurs! Het eigen fonds!
Verder vind ik het prachtig dat een grote en sterke uitgeverij werk uitgeeft van een
heleboel jonge mensen. Het geeft ons de gelegenheid kennis te nemen van de opinie
van de jonge mensen over het verloop van de dingen.’13
Vanaf 1965 ontpopte ook de al eerder vermelde uitgeverij Nijgh & Van Ditmar zich
als een centrum van avant-gardistische en experimentele literatuur. Met René Gysen,
Willy Roggeman en Paul de Wispelaere had het bedrijf enkele van de belangrijkste
jonge Vlaamse auteurs onder contract. De ambitie om een leidende rol te spelen
onderstreepte Nijgh & Van Ditmar met de publicatie van het tijdschrift Komma,
waarbij naast de al genoemde auteurs en de Nederlander P.H. Dubois dus ook,
wederom, Julien Weverbergh betrokken was.
In Vlaanderen ondervond Manteau tot slot concurrentie van underground-uitgeverijtjes
als de Paradox-Press van Dirk Claus (Sint-Niklaas) en, vooral, De Galge, een initiatief
van de Bruggeling Johan Sonneville. Deze semiondergrondse ondernemingen hadden
in vergelijking met een gevestigde firma als Manteau maar weinig financiële
mogelijkheden en hun fondsen werden niet professioneel gedistribueerd, maar binnen
een steeds meer vercommercialiseerde boekensector gingen ze zich profileren als
‘marktonafhankelijk’ toevluchtsoord voor ware avant-gardisten en allerhande
drop-outs. Binnen het alternatieve literaire circuit was de firma Manteau enigszins
‘verdacht’ geworden nadat ze in 1965 was overgenomen door het Nederlandse
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Van Goor-concern, een uitgesproken commerciële onderneming waar managers de
scepter zwaaiden.
Angèle Manteau trachtte zich te verweren tegen de concurrentie en bleef jonge auteurs
aantrekken. In 1964 maakten Jeroen Brouwers (Het mes op de keel) en Dirk de Witte
(Het glazen huis geluk) hun debuut bij haar firma en in 1966 bracht Manteau de
eerste werken op de markt van Jet Falter (Andreas), Pjeeroo Roobjee (De
nachtschrijver) en Daniël van Hecke (De ijsheilige). Eveneens in 1966 verscheen
Pijn en puin verdwenen, een door Werner Cranshoff samengestelde anthologie van
jonge Vlaamse dichters, met verzen van onder anderen Patrick Conrad, Eddy van
Vliet en Herman de Coninck. Voorts publiceerde de uitgeverij in die jaren onder de
titel Werk van nu bloemlezingen uit het werk van haar jonge auteurs. Kortom, het
behoudsgezinde imago dat in stencilblaadjes van het ‘instituut’ Manteau werd
gecreëerd, strookte niet helemaal met de werkelijkheid. De uitgeefster slaagde er
echter niet in haar fondsvernieuwing onder de publieke aandacht te brengen.
Zoals vele andere uitgeverijen steunde Manteau's beleid medio de jaren zestig in
belangrijke mate op serievorming. Haar populairste reeksen waren de al eerder
vermelde grote en kleine MARNIXPOCKETS. Deze gingen grif van de hand en bepaalden
in belangrijke mate het gezicht van de uitgeverij in Vlaanderen en Nederland. Voor
aanstormend talent waren de MARNIXREEKSEN echter ongeschikt. Om een redelijke
winstmarge te kunnen handhaven, moesten pockets in een grote oplage verschijnen.
Dat maakt dat alleen boeken of auteurs die hun populariteit al hadden bewezen voor
een goedkope (her)uitgave in aanmerking konden komen. Om haar jonge auteurs
beter te promoten bracht Angèle Manteau ze in 1966 onder in de negen jaar eerder
opgerichte AD MULTOS-REEKS. De boeken in deze serie waren gebonden en hadden
een stofomslag. Ze konden aan een hogere prijs worden verkocht en hoefden dus
niet in een onverantwoord grote oplage te worden gedrukt.
Oorspronkelijk was de AD MULTOS-REEKS op het getouw gezet als antwoord op de
zogenaamde ‘pocketrage’, die in de jaren vijftig was ontstaan en het boekenvak
ingrijpend veranderde. Ondanks de ‘hype’ bleef Angèle Manteau zweren bij een
hoogstaande typografische vormgeving. Ze was ervan overtuigd dat tussen slappe
kaftjes geen ‘literaire kwaliteit’ kon overleven. Zoals ook Julien Weverbergh heeft
opgemerkt, kwam Manteau uit de bibliofiele school van de Maastrichtse
drukker-uitgever Sander Stols: ‘het democratische
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boek làg haar niet.’14 Nog in 1959 verkondigde de uitgeefster: ‘Alleen de ‘goedkope’
lezer zal uitsluitend met pocketboeken genoegen nemen, de anderen hebben respect
voor het boek als cultuuruiting en eisen dat het ook goed verzorgd is.’15 Overigens
was het opzetten van een pocketserie voor de firma Manteau om bedrijfseconomische
redenen absoluut onmogelijk, zelfs al had de directrice een dergelijk initiatief
wenselijk gevonden. De financiële armslag van de uitgeverij was in de jaren vijftig
gewoonweg veel te beperkt.
Onder de toenemende druk van de concurrentie en dankzij de financiële steun van
de Nederlandse uitgever Wilhelmus van Hoeve ging de Vlaamse firma in 1962 alsnog
van start met de uitgave van echte pockets in de MARNIXREEKSEN. Vervolgens
verdween de AD MULTOS-REEKS uit de belangstelling tot Manteau halverwege de
jaren zestig het plan opvatte om de serie met werk van jonge en debuterende auteurs
nieuw leven in te blazen. Haar poging was echter gedoemd om te mislukken. De AD
MULTOS-REEKS was te gevarieerd en had een te lange voorgeschiedenis om nog met
een nieuwe generatie schrijvers te kunnen worden vereenzelvigd. Er waren titels in
verschenen van zogenaamde Van Nu en Straks-epigonen als Johan Daisne, Clem
Schouwenaars, Ward Ruyslinck en Jos Vandeloo. Bovendien oogde de keurige, maar
klassieke vormgeving van de AD MULTOS-boeken weinig ‘hip.’ Manteau's
verjongingskuur was met andere woorden halfslachtig en ongeloofwaardig. Om jonge
lezers en schrijvers te overtuigen had de uitgeverij een krachtiger en bovenal eenduidig
signaal nodig.
Een prachtkans diende zich aan toen Weverbergh zoals gezegd in het najaar van
1966 bij Manteau kwam ‘solliciteren’. De aanvoerder van de gestencilde revolutie
had niet alleen ‘street credibility’ in overvloed, hij kende de nieuwe literaire scène
door en door en onderhield met veel jonge schrijvers goede contacten. Het aanwerven
van een onafhankelijke literaire redacteur moest voorts de indruk wekken dat de
Brusselse uitgeverij binnen het Van Goorconcern haar zelfstandigheid behield. Door
Weverbergh in te huren als talentschout wilde Manteau dus de negatieve beeldvorming
rond haar firma tenietdoen en de met stencilmachines opgegroeide schrijversgeneratie
naar haar fonds lokken. Stiekem hoopte ze tot slot een vervelende criticus de mond
te snoeren. Zo bekende ze later aan haar biografe Greta Seghers: ‘Zelf
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Julien Weverbergh, De als kameleons uitgedoste oude koeien van Angèle Manteau.
Antwerpen: Manteau, 1981. Ook in: Nieuw Vlaams Tijdschrift, 34 (januari-februari 1981),
1, p. 1-26, p. 24.
[Anoniem]. ‘Welk boek had u graag zelf geschreven willen hebben? Vier vrouwen werd
gevraagd hierop het antwoord te geven’ in: Het Vaderland, 23 januari 1959.
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dacht ik [...] dat ik, door Weverbergh aan te nemen, van een stroper een boswachter
maakte.’16

‘Revolutionair, gedurfd, ongewoon’?
Wilde Manteau's verjongingskuur effect sorteren, dan moest de VIJFDE MERIDIAAN
een duidelijke stijlbreuk markeren. Een frisse vormgeving was dan ook één van de
hoofdbekommernissen. Het lag voor de hand dat niet zou worden gekozen voor
gebonden boeken met een stofomslag, want deze werden geassocieerd met een vorige
generatie en waren niet meteen een toonbeeld van progressiviteit. Om redenen die
ik eerder aanhaalde, was het klassieke pocketformaat evenmin opportuun: de prijs
van pockets was laag omdat ze in een grote oplage werden gedrukt, maar voor
debuutromans van ‘experimentele’ schrijvers was massale verspreiding niet haalbaar.
Meer dan waarschijnlijk zouden grote voorraden onverkocht blijven en aldus grote
verliezen worden veroorzaakt. De oplossing was de paperback, een grotere en wat
luxueuzer uitgevoerde pocket die in een kleinere oplage en aan een hogere prijs op
de markt kon worden gebracht. Niet voor niets noemde Lisa Kuitert het
paperbackformaat in haar boek Het uiterlijk behang. Reeksen in de Nederlandse
literatuur 1945-1996 (1997) ‘een vangnet voor moderne schrijvers’.17
Eerst had Angèle Manteau de befaamde Nederlandse typograaf Aldert Witte gevraagd
om de omslagen van de nieuwe paperbackreeks te ontwerpen. Zijn figuratieve ontwerp
werd echter geweigerd, vermoedelijk omdat men het te klassiek vond. Daarop werd
de jonge graficus Karel Martens aangetrokken, een vriend van Jeroen Brouwers die
voor de Nederlandse uitgeverij Van Loghum Slaterus al opvallende boekomslagen
met abstracte, geometrische motieven had ontworpen.18 Geïnspireerd door de
Nederlandse ‘Nulgroep’ wilde Martens de reeks zo democratisch en dus zo goedkoop
mogelijk houden. Zijn eerste ingeving was om de boeken van de VIJFDE MERIDIAAN
niet te laten binden, maar uit te geven ‘met los omslag’.19 Toen bleek dat zijn voorstel
de ver-
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Seghers (1992), p. 216.
Lisa Kuitert, Het uiterlijk behang. Reeksen in de Nederlandse literatuur 1945-1996.
Amsterdam: De Bezige Bij, 1997, p. [265].
Robin Kinross, ‘Karel Martens. Werk in uitvoering’ in: R. Kinross (red.). Karel Martens.
Printed matter / Drukwerk. Londen: Hyphen Press, 1996, p. 9-31, p. 12.
Brief, 2/2/1968, Karel Martens aan Angèle Manteau, AMVC.
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Fig. 2: Het niet aanvaarde ontwerp van typograaf Aldert Witte voor De maagden van Enno Develing
(collectie Stadsbibliotheek Haarlem).
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Fig. 3, 4: De omslagen van de VIJFDE MERIDIAAN werden ontworpen door Karel Martens.

koopprijs veeleer zouden verhogen en dat bovendien de auteurs het idee weinig
genegen waren,20 werd besloten om de VIJFDE MERIDIAAN-boeken als gewone
paperbacks te brengen. Karel Martens bedacht echter een eigenzinnige bladspiegel
en een abstract logo, zodat de reeks duidelijk afstak tegen de eveneens in
paperbackformaat gedrukte, maar qua strekking meer conventionele grote
MARNIXPOCKETS. Martens' ideeën stemden veel meer overeen met het progressieve
imago van de VIJFDE MERIDIAAN dan het wat brave ontwerp van Aldert Witte.
Natuurlijk moesten de boeken in de VIJFDE MERIDIAAN niet alleen vormelijk maar
ook inhoudelijk ‘anders’ en ‘vernieuwend’ zijn. Julien Weverbergh, die voor de
selectie naar eigen zeggen ‘carte blanche’ had gekregen, bleef vrij vaag over zijn
literaire programma. Bij de voorstelling van de reeks in 1968 toeterde hij rond: ‘Wij
nemen ons voor in De 5de meridiaan werk van Noorden Zuid-Nederlandse auteurs
te publiceren dat ofwel geënt is op de grote lijnen van de hedendaagse wereldliteratuur,
ofwel naar vorm of inhoud revolutionair, gedurfd, ongewoon is: De 5de meridiaan
heeft een experimenteel karakter dat appelleert aan de hedendaagse sensibiliteit van
bewuste lezers
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Telefonisch interview K. Martens, door Kevin Absillis, d.d. 7 juni 2004 (L.P. Booncentrum).
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aan beide zijden van de Moerdijk’.21 De vraag is echter wat er nu zo ‘experimenteel’
was aan de werken in de VIJFDE MERIDIAAN.
De ondertitels die aan elk VIJFDE MERIDIAAN -boek gegeven werden, suggereerden
dat de ‘traditionele’ roman door de meeste auteurs als genre geproblematiseerd of
zelfs verworpen werd. Zo heette De maagden ‘een project’, Het geluid ‘een suite in
vier bewegingen’, De ondertrouw ‘Een sober herenboek in negen hoofdstukken’ en
werd De Mutant van Daniël van Hecke gepresenteerd als ‘momentopnamen’. Alleen
Scherpschuttersfeest kreeg het label roman opgespeld. Wellicht was dat ironisch
bedoeld, want Van Maeles werk was beslist een van de meer ‘experimentele’ delen
uit de VIJFDE MERIDIAAN. De vondst van de ondertitels mag echter niet veel meer
dan een gimmick heten. Het valt immers te betwijfelen of sommige auteurs met hun
werk een doelbewuste poging hadden ondernomen om genreconventies te doorbreken.
Uit werk als het traditioneel verhalende Het geluid blijkt dat in elk geval niet.
Met wat goede wil kunnen een maatschappijkritische houding en een links engagement
gemeenschappelijke trekken van de VIJFDE MERIDIAAN-auteurs worden genoemd.
Voor het overige toonden de door Weverbergh gekozen werken maar weinig poëticale
overeenkomsten. ‘Revolutionair, gedurfd en ongewoon’ bleek een rijkelijk vage,
zelfs wat gratuite definitie die uiteindelijk een zeer brede lading dekken moest. De
redacteur gaf dit ook met zoveel woorden toe. Op de vraag of hij ‘een bepaald soort
literatuur op het oog had’ antwoordde hij ontkennend.22 In de Manteaukrant, een
jaarlijks ter gelegenheid van de boekenbeurs uitgegeven reclameblaadje, verklaarde
hij dat hij had gepoogd ‘de 5de Meridiaan geen eenzijdige richting te laten uitlopen,
niet een bepaald soort werken uit te geven, maar een reeks van boeken van
verschillende richtingen.’23
Weverbergh kreeg voor de gebrekkige samenhang van de VIJFDE MERIDIAAN in de
pers flink op zijn donder. Waarschijnlijk hadden de critici om de grootspraak van de
redacteur af te straffen hun pennen extra aangescherpt. Volgens Piet van Aken leek
de VIJFDE MERIDIAAN bijvoorbeeld ‘veel meer op een verzameling van “fonds de
tiroir” dan op een revolutionaire illustratie van de
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Aanbiedingsfolder Manteau, zomer 1968 (collectie AMVC-Letterenhuis).
Leus (1968).
Julien Weverbergh, ‘Weverbergh over de 5de Meridiaan’ in: Manteaukrant, (oktober-november
1968) 3.
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literaire integratie tussen noord en zuid’.24 Peter van Gestel noemde Weverberghs
uitgangspunt in Elsevier ‘bombastisch’: ‘Geen enkele uitgave, mits de schrijver maar
een Belg of een Hollander is, kan in strijd zijn met de opzet van deze serie’.25 De al
geciteerde Lionel Deflo was evenmin mals voor Manteau's project: ‘Meer dan een
storm in een bokaal, gekoppeld aan een nogal doorzichtig nepotisme vanwege de
reeksführer, een uitgeversstunt en een flinke klap onder de commerciële gordel van
gereputeerde undergrounduitgevers als Sonneville en De Galge, is het (...) niet
geworden’.26
Hoewel de afzonderlijke delen van de VIJFDE MERIDIAAN door de critici lang niet
altijd ongunstig werden besproken, was de reeks allerminst een verkoopsucces. Van
de eerste vijf delen schommelde de verkoop in 1968 tussen 780 (Scherpschuttersfeest)
en 1418 exemplaren (De ondertrouw).27 Alleen De maagden, Enno Develings ‘project’
over ontmaagdingen, deed het goed aan de kassa. In 1968 alleen al werden er meer
dan 4600 exemplaren van verkocht. Dit verkoopsucces had ongetwijfeld te maken
met de voor die tijd nog redelijk pikante foto's die in het boek waren opgenomen.
Het vrouwelijke fotomodel dat in enkele uitdagende poses de ‘eerste keer’ moest
uitbeelden was Phil Bloom. Een jaar eerder had het model voor opschudding gezorgd
door als eerste vrouw in de Lage Landen naakt op te treden op de televisie, in het
controversiële VPRO-programma ‘Hoepla’. Ze veroorzaakte daarmee een rel die tot
ver over de landsgrenzen beroering wekte. De maagden was het enige boek dat in
de VIJFDE MERIDIAAN werd herdrukt.

Besluit
In haar dissertatie Weten wat er in de wereld te koop is noemt Sandra van Voorst
serievorming ‘een belangrijk marketinginstrument’, omdat op die manier meer
structuur gegeven kan worden aan een fonds en serievorming de uitgever bijgevolg
in staat stelt om doeltreffend en relatief goedkoop te adverteren voor zijn boeken.28
Ook de VIJFDE MERIDIAAN was bedoeld als een marketinginstrument. In de eerste
plaats moest de paperbackreeks Manteau een

24
25
26
27
28

Piet van Aken, ‘Brussel-Amsterdam: gestoorde verbinding’ in: De Werker, 6 juli 1968.
Peter van Gestel, ‘Bluf voor allen’ in: Elsevier, 21 september 1968, p. 99-100.
Deflo (1969), p. 775-776.
Verkoopcijfers zijn terug te vinden in het Elsevierarchief (Gemeentearchief Amsterdam).
Sandra van Voorst, Weten wat er in de wereld te koop is. Vier Nederlandse uitgeverijen en
hun vertaalde fondsen 1945-1970. Den Haag: Sdu Uitgevers, 1997, p. 150-151.
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Fig. 5: Phil Bloom en Hans van Westen beelden een ‘eerste keer’ uit in Enno Develings ‘project’ De
maagden. Foto: Frank Bouwman.

jonger en hipper imago geven. Het rekruteren van de moeilijke jongen Weverbergh
was een strategie om een nieuwe schrijversgeneratie naar het fonds te halen.
Tezelfdertijd kon Manteau onder de ‘merknaam’ VIJFDE MERIDIAAN haar jonge
talent efficiënter aanprijzen.
De ‘revolutionaire’ paperbackreeks deed een nieuwe wind waaien in het plechtstatige
herenhuis aan de Nerviërslaan in Brussel, waar de firma Manteau sinds 1952 was
gevestigd. In nauwelijks twee jaar tijd werden tweeëntwintig werken van zeventien
verschillende jonge auteurs uitgegeven. De verjongingskuur die door Manteau in
gang was gezet, zou uiteindelijk onverwachte gevolgen hebben. Na een aanslepend
conflict met de directie van het Van Goor-concern, verliet de uitgeefster het bedrijf
dat ze zelf had opgericht en ging ze per
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1 januari 1971 aan de slag bij Elsevier. Julien Weverbergh, het boegbeeld van de
vernieuwing bij de Vlaamse uitgeverij, volgde haar op.
De VIJFDE MERIDIAAN zou onder Weverberghs bewind een stille dood sterven. In
1974 verklaarde de directeur van Manteau in een interview: ‘Het experiment is nu
voorbij, er zijn enkele verkoopbare auteurs overgebleven en het heeft geen zin er
nog mee door te gaan’.29 Niet veel later werd de resterende voorraad VIJFDE
MERIDIAAN-boeken door De Slegte verramsjt. Daarmee kwam een einde in mineur
aan een project dat revolutionair, gedurfd en ongewoon heette te zijn.30

Bronnen
Voor deze bijdrage heb ik brieven en documenten geraadpleegd in het
AMVC-Letterenhuis (Antwerpen), het L.P. Booncentrum (Wilrijk), het
Gemeentearchief van Amsterdam en de Stadsbibliotheek van Haarlem. Julien
Weverbergh en Hedwig Speliers ben ik veel dank verschuldigd omdat ik gebruik
mocht maken van brieven, foto's en andere documenten uit hun privé-archief. Voorts
bedank ik hen, alsook Karel Martens, voor de interviews.

Bijlage: De Vijfde Meridiaan31
Enno Develing, De maagden, 1968
Herman J. Claeys, Het geluid, 1968
Daniël van Hecke, De mutant, 1968
Marcel van Maele, Scherpschuttersfeest, 1968
Hans Plomp, De ondertrouw, 1968
Herwig Leus, Mijn leuzen, 1968
Daniël Robberechts, Tegen het personage, 1968
Peter Andriesse, Verboden te jodelen!, 1969
Walter van den Broeck, Lang weekend, 1969
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Jos de Man, ‘“Als we niet bijna de helft in Nederland verkochten, konden we wel sluiten.”
Julien Weverbergh van het Vlaamse uitgevershuis Manteau’ in: HP Magazine, 2 maart 1974,
p. 58-62, p. 58.
Deze bijdrage maakt deel uit van het door het FWO gepatroneerde en aan de Universiteit
Antwerpen uitgevoerde onderzoek ‘Het uitgevershuis A. Manteau en het literaire veld in
Vlaanderen (1955-1970)’.
De Vijfde Meridiaan-boeken werden niet genummerd. De titels zijn zoveel mogelijk in
volgorde van verschijnen geplaatst.
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Jan Emiel Daele, Een placenta, 1969
Jeroen Brouwers, Groetjes uit Brussel, 1969
Herman J. Claeys, Steen, 1969
Hans Plomp, De chinese kruiwagen, 1969
Adriaan Venema, Van een bloedrode manchet en een kooikershondje, 1969
Jos de Man, Het gevecht met de mammon, 1969
weverbergh, Puin, 1970
Walter van den Broeck, 362.880 x Jef Geys, 1970
Wim Hazeu, De helm van aarde, 1970
Daniël Robberechts, Aankomen in Avignon, 1970
Marcel van Maele, Koreaanse vinken, 1970
Adriaan Venema, Christiaan, leven en lijden van een charlatan, 1970
Eduard Visser, Homo sapiens etc., 1970
Marcel van Maele, Ik ruik mensenvlees, zei de reus, 1971
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De Delta-reeks in het moeras
Gillis Dorleijn, Rijksuniversiteit Groningen
De productie van geloof als object
Antropologisch gesproken is de belangrijkste culturele activiteit (in brede zin) het
classificeren. Deelnemers aan een cultuur ordenen permanent wat er in en om hen
heen gebeurt. Voor het meer beperkte gebied van de literaire cultuur is dat niet anders.
Het aanbod wordt geordend, in categorieën ingedeeld, gehiërarchiseerd, om een lelijk
woord te gebruiken, en inhoudelijk en vormelijk gekarakteriseerd. Classificatie is
een collectief proces en daarmee institutioneel van aard, zoals onder anderen de grote
antropologe Mary Douglas heeft uiteengezet, en betreft het fundament waarop het
functioneren van een gemeenschap is gebouwd.1 Pierre Bourdieu spreekt hier van
de productie van geloof: de voornaamste classificaties, die op zich arbitrair of
contingent zijn en naar zijn visie op machtsrelaties berusten, worden onderschreven
door de deelnemende actoren, ook als er over onderhandeld wordt. Met de
cultuursociologie - die in feite een vorm is van culturele antropologie - kunnen we
zeggen dat cultuur wordt ingedeeld in genres. Een genre is dan te definiëren als een
verzameling van eenheden die volgens de deelnemers aan een cultuur bij elkaar
horen, ze bezitten waargenomen overeenkomsten, of zoals Paul DiMaggio het
formuleert, ‘perceived similarities’.2
Nu verschillen culturen in de mate waarin ze genres onderscheiden. Sommige culturen
hebben veel genres, andere weinig, om maar een verschil te noemen. DiMaggio
introduceert hierbij vier dimensies volgens welke culturen met elkaar te vergelijken
zijn (en waarin ze van elkaar kunnen verschillen) en ook volgens welke de
ontwikkeling van één cultuur, diachroon, te karakteriseren is. De vier dimensies zijn:
hiërarchie, differentiatie, universaliteit en afgrenzingssterkte.3 Een cultuur kan hoog
of laag scoren op het punt
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Mary Douglas, How Institutions Think. Syracyse, NY: Syracuse University Press, 1986.
Paul DiMaggio, ‘Classification in Art’ in: American Sociological Review (1987) 52, p.
440-455.
Zie voor een korte introductie op DiMaggio: Gillis Dorleijn en Kees van Rees (red.),
Literatuuropvattingen in het perspectief van het literaire veld. Den Haag: NWO, 1999.
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van hiërarchie: er wordt wel of juist minder onderscheid gemaakt in hoge en lage
genres. Differentiatie betreft dan de mate waarin een cultuur meer of minder genres
onderscheidt; hoe meer genres, hoe complexer en gesegmenteerder een cultuur.
Universaliteit heeft betrekking op de mate waarin culturele onderscheidingen, de
genreverschillen, worden onderschreven. Het verschil tussen hoge en lage
cultuuruitingen, zeg tussen Luciano Berio (hoog) en André Hazes (laag), wordt door
alle deelnemers ondersteund, ook door degenen die níet naar Berio luisteren maar
alleen naar Hazes. Ook met het verschil in uitstraling tussen een Mercedes SLK of
een Suzuki Alto zal door alle autorijders worden ingestemd. Hiërarchieën en
differentiaties kunnen al dan niet door deelnemers in den brede worden aanvaard.
Met afgrenzingssterkte ten slotte is het sociale effect van genre-indelingen gemoeid:
de mate waarin het gebruik van een genre bijdraagt aan sociaal onderscheid, aan inen uitsluiting. Ten tijde van het ancien régime mochten alleen de adel en geestelijkheid
kleren van zijde dragen. In de middeleeuwen was het leken verboden de bijbel te
vertalen of bijbelcommentaren te schrijven. Dat was allemaal vroeger, maar ook nu
kunnen onderscheidingen een hoge afgrenzingssterkte hebben: de nieuwe paus is
weer geen vrouw.
Het belang van deze antropologische of cultuursociologische benadering is onder
meer gelegen in het principiële standpunt dat een cultuur als object wordt gezien dat
door de onderzoeker vanuit zijn of haar eigen positie wordt beschouwd. Dit
onderscheid tussen object- en metaniveau moet ook worden aangehouden als we het
over culturele uitingen als reeksen hebben. We kijken naar hoe actoren met reeksen
omgaan, proberen daar patronen in te zien en proberen verschijnselen te verklaren.
We produceren geen geloof, maar kijken hoe geloof wordt geproduceerd.

De reeks: structurering en profilering
Wat is een reeks? Een reeks is een middel om aanbod te structureren en te profileren.
Losse items worden in een verband aangeboden en gaan daarmee op elkaar lijken.
Reeksen vormen een uitnodiging aan de deelnemers aan een cultuur items als behorend
tot een zelfde genre, in de zin van DiMaggio, te classificeren. Voor een uitgever is
een reeks daarmee een uitstekend marketinginstrument. De zichtbaarheid van losse
titels wordt verhoogd, de positionering ervan aangezet (deze titel moet je in dit
perspectief zien) en bovendien de continuïteit bevorderd, zowel qua acquisitie (er is
een noemer die voor de
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uitgever als zoeklicht fungeert ter verwerving van andere titels en die voor potentiële
auteurs een stimulans kan zijn hun werk daaronder te willen laten vallen) als qua
afzet (wie een paar delen heeft verworven wil er meer). Hoe de reeks in dit opzicht
als marketinginstrument werkt is te zien aan de in het voorjaar van 2005 lopende
actie van de Volkskrant en uitgeverij Meulenhoff. Er werden tien titels aangeboden
onder de noemer De Leeslijst, ‘een exclusieve reeks van 10 moderne klassieken’.
‘Ga voor het hele verhaal’ luidde de wervende advertentietekst. De suggestie was
dat wie deze reeks verwierf tien naoorlogse klassieke werken in huis haalde en
cultureel daarmee zo'n beetje bij is. Maar deze suggestie moet bij nadere beschouwing
ernstig worden genuanceerd: we vinden bijvoorbeeld geen Vlamingen (geen Boon
of Claus dus), van canonauteurs als Mulisch en Haasse compareert zeker niet het
beste of meest representatieve werk, de vraag is of Marek van der Jagt überhaupt
wel klassiek kan worden genoemd en voorts schittert Nederlands belangrijkste
naoorlogse romancier door afwezigheid (ik doel op W.F. Hermans). Toch werkte
het. Mensen knipten de bonnen uit en schaften de reeks aan. Tien boeken die als ze
los op de markt zouden zijn gebracht niets met elkaar te maken zouden hebben en
die ook als pakket niet gekocht zouden zijn, werden aan elkaar gelijk. Elke reeks is
inderdaad een verhaal.
Voor echte klassiekenreeksen geldt hetzelfde: ze zijn elk een verhaal, een verhaal
over de canon. Met de DELTA-reeks, die in mijn bijdrage verder centraal staat, is het
al niet anders. De DELTA-reeks is de canon. En ik kan het nog sterker uitdrukken:
de canon is de DELTA-reeks. Dat is de ambitie van de reeks en dat is het effect dat
de reeks ook heeft. In elke bespreking die aan een deel is gewijd, is het uitgangspunt
van de recensent dat er een canoniek werk aan de orde is, ook als er negatief over
het werk in kwestie wordt geschreven (ik kom op dit punt nog terug). Alle actoren
rond deze reeks onderschrijven dezelfde geloofswaarheden die ze zelf mee helpen
te produceren.

De Delta-reeks
Maar wat is de DELTA-reeks? Hoe is zij ontstaan en hoe is zij ingericht? De bijdrage
van Eddy Grootes in de brochure van de Koninklijke Academie voor Nederlandse
Taal- en Letterkunde uit 1999, waarin de acta zijn opgenomen van de studiedag
‘Klassieken op de markt’ geeft hierover de nodige
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informatie.4 Ik vat puntsgewijs samen: 1. DELTA is een reeks die door de overheid
is geïnitieerd, zij het op instigatie van actoren in het veld (uitgevers, academische
neerlandici) en die door de overheid wordt gesubsidieerd. 2. Doelstelling is klassieken
in aantrekkelijke vorm en op deskundige wijze samengesteld uit te geven en langere
tijd beschikbaar te houden (minimaal tien jaar). 3. De coördinatie berust bij het
Nederlands Literair Produktie- en Vertalingen Fonds, dat ambtelijke ondersteuning
biedt en waar de productiekosten worden gedeclareerd; de inhoudelijke voorbereiding
en coördinatie liggen bij een bestuur bestaande uit drie inhoudelijk deskundigen en
twee uitgevers; voor adviezen doet het bestuur een beroep op een redactieraad. 4.
De door het bestuur periodiek opgestelde lijst van uit te geven titels (+ uitvoerende
editeurs) wordt in Boekblad gepubliceerd; uitgevers kunnen daar op intekenen. Voor
titels waarvoor rechten bij uitgevers berusten worden van te voren met betrokkenen
afspraken gemaakt. DELTA-delen verschijnen dus bij verschillende uitgevers (voor
de tweede tranche ook bij uitgevers uit Vlaanderen, het Vlaams Fonds voor de Letteren
geeft dan subsidie). Over het verloop ná Grootes, dus na 1999, kan ik slechts melden
dat het goed gaat met DELTA. Van de tweede tranche van 19 titels, die door het
bestuur werd voorbereid toen Grootes zijn praatje hield, is ondertussen al meer dan
de helft verschenen. Deze of volgende maand zal de intekening voor de derde tranche
van 21 titels worden gestart.
In tabel 1 zijn de titels vermeld waar het om gaat. Ter toelichting: onder kolom 1
wordt de tranche aangeduid waarin een deel is aangeboden. Bij de eerste tranche
(1993) zocht het bestuur nog voorzichtig zijn weg en bood 12 titels aan. Bij de tweede
(1999) en derde (2005) is de ambitie wat groter: nu zijn respectievelijk 19 en 20 titels
in het spel. In totaal gaat het om 51 titels, waarbij wel opgemerkt dient dat vooral
bij de eerste tranche nogal wat titels (nog) niet zijn verschenen: ofwel vanwege
vertraging ofwel omdat de titel (uiteindelijk) niet zal worden uitgegeven (het gaat
om in totaal 9 titels).
Welke titels vinden we in DELTA? Tabel 3 geeft daarop antwoord. Tabel 2 geeft de
periode aan: middeleeuwen, rederijkerstijd (aangeduid met 15/16), de gouden eeuw
(aangeduid met 17), de verlichting (18), de negentiende eeuw van Bilderdijk tot aan
de Tachtigers (19), 1880 tot de Tweede Wereldoorlog (19/20) en na de oorlog. De
verdeling over de periodes is dan eenvoudig af te lezen.

4

E.K. Grootes, ‘Het uitgeven van literaire klassieken in Nederland: ontwikkeling en initiatieven
sedert de jaren tachtig’ in: Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor
Nederlandse Taal- en Letterkunde, 109 (1999), p. 17-24.
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Tabel 1 Overzicht Deltareeks (situatie voorjaar 2005)
tranche periode auteur status N/Z
en titel
1
ME
Maerlant bloemlezing N/Z

uitgever gepland verschenente
verschijnen
N
1995
1998
nvt

1

ME

Ruusbroec, bloemlezing Z
Middeleeuwsche
mystiek

N

1997

0

uitgesteld

1

15/16

Rederijkerstoneel bloemlezing Z

0

1998

0

opgeheven

1

16

Van der compl
Noot, afz
Poëtische werk
werken

Z

0

1997

0

opgeheven

1

17

Religieuze bloemlezing N
lynek

N

1996

1999

nvt

1

17

Cats,
Keuze

0

1998

0

opgeheven

1

17

Bredero, compl
Blijspelen afz
werk

N

N

1998

1999

nvt

1

19

Beets, compl. N
Camera afz
werk

N

1995

1998

nvt

1

19

Bilderdijk bloemlezing N

N

1996

0

opgeheven

1

19

Gezelle, bloemlezing Z
Poëzie
en
proza

N

1997

2002

nvt

1

19/20

Perk

compl. N
afz
werk

N

1996

1999

nvt

1

19/20

Van
bloemlezing Z
Ostaijen,
Proza

0

1998

0

opgeheven

2

ME

ReynaerdeR
/ eynaert VW

Z

N

2001/2002 2002

nvt

2

ME

Hadewych, compl. Z
Strofische afz
gedichten werk

N

2004/2005 0

2006

bloemlezing N
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ME

Vier
compl. Z
Heemskinderen afz
werk

N

2005/2006 0

2007

2

15/16

Antwerps VW
liedboek

Z

Z

2002/2003 2004

nvt

2

17

Hooft, compl
Geeraerdt afz
van
werk
Velzen
en
Baeto

N

N

2002/2003 2005

nvt

2

17

Hooft, compl. N
Warenar afz
werk

N

2002/2003 2004

nvt

2

17

Vondel, compl. N
Scheppingstrilogie afz
werk

N

2003/2004 2004

nvt

2

17

Cats,
compl. N
Trouringh afz
werk

niet
2004/2005 0
ingetekend

opgeheven

2

17

Vondel, compl
Jephta, afz
Koning werk
David,
Faëton

N

N

2004/2005 2004

nvt

2

17

Hooft,
Lyriek

compl. N
afz
werk/VW

N

2004/2005 0

2007/2008

2

19

Paaltjens, compl. N
Snikken afz
en
werk
grimlachjes

N

2001/2002 2003

nvt

2

19

Van
compl. N
Lennep, afz
Roos
werk
van
Dekama

N

2002/2003 2003

nvt

2

19/20

Gorter, compl
Mei
afz
werk

N

N

2001/2002 2002

nvt

2

19/20

Van
compl. N
Eeden, afz
Koele werk
meren

N

2003/2004 2004

nvt

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde. Jaargang 2006

2

19/20

Leopold, compl. N
Verzamelde afz
gedichten werk/VW

N

2003/2004 0

2006

2

19/20

Bordewijk, compl. N
Bint,
afz
Blokken, werk
Knorrende
beesten

N

2003/2004 0

2007

2

19/20

Van de compl. Z
Woestijne, afz
Verzamelde werk/VW
gedichten

Z

2003/2004 0

2006

2

19/20

Van
compl. N
Oudshoorn, afz
Verzamelde werk/VW
romans

N

2004/2005 0

uitgesteld

2

19/20

Du
compl. N
Perron, afz
Het
werk
land
van
herkomst

N

2005/2006 0

uitgesteld

3

ME

Walewein compl. Z
afz
werk

te
2008
bepalen

3

15

Bijns, VW
Verzamelde
werken

Z

te
2010
bepalen

3

17

Luyken, compl. N
Lyriek afz
werk/VW

te
2008
bepalen

3

17

Bredero, compl. N
Liedboek afz
werk

te
2010
bepalen

3

18

Wolff compl. N
en
afz
Deken, werk
Sara
Burgerhart

te
2007
bepalen

3

18

Poot,
Lyriek

te
2008
bepalen

bloemlezing N
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19

Bosboom compl. N
Toussaint, afz
Majoor werk
Frans

te
2008
bepalen

3

19

De
compl. N
Genestet, afz
Leekedichtjes werk/VW

te
2008
bepalen

3

19

De
compl. N
Schoolmeester, afz
Gedichten werk/VW

te
2010
bepalen

3

19

Multatuli, compl. N
Woutertje afz
Pieterse werk

te
2008/2009
bepalen

3

19/20

Van
compl. N
Bruggen, afz
Proza werk/VW

te
2007
bepalen

3

19/20

Gorter, compl. N
Verzen afz
werk

te
2007
bepalen

3

19/20

Marsman, compl. N
Verzamelde afz
gedichten werk/VW

te
2008
bepalen

3

19/20

Van
compl. N
Schendel, afz
Hollandse werk
romans

te
2008
bepalen

3

19/20

Dèr
compl. N
Mouw, afz
Lynek werk/VW

te
2008
bepalen

3

19/20

Emants, compl. N
Nagelaten afz
bekentenis werk

te
2010
bepalen

3

19/20

Nescio, compl. N
Proza afz
werk/VW

te
2010
bepalen

3

20

Dermoût, VW
Verzameld
proza

N

te
2006
bepalen

3

20

Kellendonk, compl. N
Verzameld afz
verhalend werk/VW
proza

te
2007
bepalen
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20

Hotz,
VW
Verzameld
werk

N

te
2008
bepalen

(Tabel 2 en Tabel 3 geven daarover nadere informatie.) Tabel 1, kolom 4 geeft de
status aan van elke titel: bloemlezing, compleet afzonderlijk werk (of meer complete
afzonderlijke werken) of een verzameld werk (de aanduiding compleet afzonderlijk
werk/VW staat voor een verzameld werk van een genre, bijvoorbeeld de verzamelde
gedichten van Marsman (en niet alleen Paradise regained), maar niet zijn hele
verzamelde werk (kritisch en verhalend proza ontbreekt)). Voorts wordt er aangegeven
of het werk Vlaams of Nederlands is (Zuid of Noord) en of het bij een Nederlandse
of Vlaamse uitgeverij uitkomt. De laatste drie kolommen geven informatie over de
planning (wanneer is oorspronkelijk de verschijning gepland?), over het feitelijke
publicatiejaar en over de nu verwachte verschijning (dit voor titels die te laat zijn).
Merk op dat sommige titels tot onbepaalde tijd zijn uitgesteld en dat er ook nogal
wat helemaal zijn opgeheven, vooral uit de eerste tranche.
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Er zijn als we de drie tranches vergelijken wel enkele trends te signaleren. De eerste
tranche nam veel bloemlezingen op. Signalen uit de boekenwereld - uitgeverij en
boekhandel - leerden het bestuur dat bloemlezingen het slecht deden en dat die
eigenlijk niet welkom waren. Vandaar dat in de tweede en derde tranche geen
bloemlezingen meer zijn opgenomen (de lyriek van Poot is geen echte bloemlezing:
alleen de vele gelegenheidsgedichten worden weggelaten). Ook op afzonderlijke
werken - bijvoorbeeld een toneelstuk van Hooft - is de boekhandel niet dol: een
klassiekenreeks moet de koper het idee geven dat hij iets compleet heeft, misschien
niet de complete Hooft, maar dan wel het complete toneel van Hooft. Bij de tweede
tranche is daar nog onvoldoende rekening mee gehouden, maar wel is het streven
daar al en zeker bij de derde tranche om titels een pakketkarakter te geven: de
Hollandse romans van Van Schendel bijvoorbeeld, de scheppingstrilogie van Vondel,
de lyriek van Hooft. Alleen titels die helemaal op eigen benen kunnen staan als
klassiek werk kunnen afzonderlijk verschijnen: de Mei van Gorter (die ook erg goed
verkocht heeft), of De koele meren van Van Eeden.

Tabel 2 Verdeling over periodes 1
Tranche
I
Middeleeuwen 2

II
3

III
1

Totaal
6

Rederijkerstijd 2

1

1

4

Gouden eeuw

3

6

2

11

Verlichting

0

0

2

2

19e eeuw

3

2

4

9

1880 tot WO II 2

7

7

16

Na de oorlog

0

3

3

0

Tabel 3 Verdeling over periodes 2
Tranche
I
Middeleeuwen 4
en
rederijkerstijd

II
4

III
2

Totaal
10

17e en 18e eeuw 3

6

4

13

3

2

4

9

1880 tot heden 2

7

10

19

19e eeuw

De eerste tranche heeft zich beperkt tot titels waarvan de auteursrechten lang en
breed verlopen zijn. Bij de tweede en derde tranche heeft het bestuur een ander beleid
gevoerd (een tweede trend): het wilde nadrukkelijk ook moderne klassieken
binnenhalen om de reeks aantrekkelijker te maken. Dat betekent dat uitgevers actief
benaderd zijn om na te gaan of er samengewerkt
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kon worden, in die zin dat een titel waarvan de rechten bij de betrokken uitgever
berustte als DELTA-deel kon worden uitgevoerd. Tabellen 2 en 3 laten zien dat dit
beleid redelijk is geslaagd. Al had het bestuur natuurlijk meer gewild. De
Kapellekensbaan van Boon bijvoorbeeld, maar de nieuwe uitgave daarvan was net
in de maak bij De Arbeiderspers. Zo liep het bestuur wel meer aan tegen eigen plannen
van uitgevers klassieken op de markt te brengen. En dan is het zaak om de
doelstellingen van DELTA in de gaten te houden: klassieken beschikbaar te houden
die niet meer op de markt zijn. Hier komen de ambities om een geprofileerde
klassiekenreeks te vormen en de noodzaak rekening te houden met uitgeversbeleid
met elkaar in conflict. Deze situatie is er ook verantwoordelijk voor dat een enkele
titel is uitgesteld, bijvoorbeeld Het land van herkomst: Van Oorschot herdrukt de
paperback, gebaseerd op een verantwoorde studieuitgave, telkens weer. Een
DELTA-deel is in zo'n geval overbodig.
Een andere ontwikkeling is af te lezen uit de laatste kolommen van tabel 1: titels
verschijnen vaak ernstig vertraagd of helemaal niet. De eerste tranche scoort hier
ronduit slecht. Ook valt op dat in deze tranche veel titels uiteindelijk zijn opgeheven.
Met de tweede tranche lijkt het wel beter gesteld (ruim 50% is nu al verschenen en
nieuwe delen zullen binnenkort volgen, van de eerste tranche die zes jaar eerder is
samengesteld is minder dan 50% gerealiseerd). Over de derde valt natuurlijk nog
niets te zeggen. Het bestuur stelt zich de laatste jaren veel actiever op dan voorheen.
Editeurs worden begeleid, regelmatig aangespoord en bij problemen wordt
meegeholpen oplossingen te verzinnen. Toch zit hier een knelpunt, dat Grootes in
1999 ook al signaleerde: de beschikbaarheid van editeurs in dubbele zin: zijn er
genoeg geschikte editeurs, en als ze er zijn, kunnen zij dan voldoende tijd wijden
aan editiewerk? Hoewel het nog steeds gelukt is deskundige tekstverzorgers te vinden,
is het duidelijk dat aan universiteiten steeds minder editeurs werkzaam zijn en dat
dezelfde universiteiten ook steeds minder editeurs in spe opleiden. En de wel actieve
editeurs hebben vaak moeite hun werkzaamheden zo te plannen dat het DELTA-deel
op tijd af komt.
Een punt van aandacht is voorts het gegeven dat de DELTA-reeks niet autonoom kan
worden samengesteld. Ik zei al dat er rekening moet worden gehouden met
uitgeversinitiatieven. In dit opzicht dienen ook de concurrerende reeksen in het oog
gehouden. Nu zijn dat er niet veel meer. De zo nuttige GRIFFIOEN-reeks heeft toch
andere doelstellingen (alleen historische letterkunde, vertaalde werken, ook niet
klassieke werken worden opgenomen) en wordt bovendien binnenkort opgeheven
(delen ervan verschijnen in
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de Digitale Bibliotheek van de Nederlandse Letterkunde). De ALFA-reeks is ook
meer op een publiek van leerlingen en studenten gericht en zal eveneens niet meer
in boekvorm verschijnen. Blijft over de reeks klassieken van uitgeverij Bert Bakker
/ Prometheus. Ook al zijn daar heel wat delen uit verramjst en is het gezien de woelige
ontwikkelingen in uitgeversland niet helemaal duidelijk wat deze uitgever nog met
de klassieken wil, maar in het fonds zitten zeker delen die zo in de DELTA-reeks
zouden kunnen. Zo heeft het bestuur een uitgave van Marieke van Nieumeghen en
Elckerlyc willen opnemen, maar het liep tegen het feit op dat Prometheus bij nader
inzien zelf een heruitgave van dit deel wilde maken. Ten slotte is er de DBNL, waarop
wel veel gedigitaliseerde teksten staan. Zeker als tekstarchief heeft de DBNL de
toekomst. Het lijkt mij dat de DELTA-delen uiteindelijk ook hierin zouden moeten
worden opgeslagen. Maar alleen digitale opslag is onvoldoende. De klassieken moeten
ook in een boek leesbaar blijven.

Canon
En dan een laatste punt. Eerder stelde ik al dat de DELTA-reeks de canon is. De vraag
is dan wat is de canon nu nog? De vraag naar de betekenis van de canon nu is de
laatste jaren van verschillende kanten besproken. Cultuursociologisch ligt hier een
uiterst interessant fenomeen. Want de canon is bij uitstek de uitkomst van
geloofsproductie in een samenleving. En de laatste decennia is dat geloof aan het
wankelen geraakt. In de oratie die de hoogleraar cultuursociologie Susanne Janssen
18 maart 2005 heeft gehouden aan de Erasmusuniversiteit te Rotterdam wordt daar
een mooi samenvattend overzicht van gegeven.5 Na 1950 is er sprake van een afname
van hiërarchische verschillen en een toename van institutioneel afgegrensde genres:
‘vroegere, scherpe statusverschillen tussen cultuuruitingen zijn vervaagd en het
domein van de legitieme cultuur is gaandeweg steeds meer genres gaan omvatten’.6

5

6

Susanne Janssen, Het soortelijk gewicht van kunst in een open samenleving. De classificatie
van cultuuruitingen in Nederland en andere landen na 1950. Rotterdam: Erasmus Universiteit,
2005. De tekst is te raadplegen op
http://www.fhk.eur.nl/personal/s.janssen/publicaties/OratieSusanneJanssen2005.pdf [23
februari 2006]. Een uitvoeriger betoog in deze lijn met uitvoerige kwantitatieve onderbouwing
is te vinden in Kees van Rees, Susanne Janssen en Marc Verboord, ‘Classificatie in het
culturele en literaire veld 1975-2000. Diversificatie en nivellering van grenzen tussen culturele
genres’ in: Gillis Dorleijn en Kees van Rees (red.), De productie van literatuur. Het literaire
veld in Nederland 1800-2000. Nijmegen: Vantilt, 2006.
Ibidem, p. 10.
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Aandacht in de pers en de ondersteuning van overheidswege laten dat blijken. Denk
aan strips, thrillers, film en popmuziek, met hun eigen instituties (prijzen, kritiek,
festivals, subsidievormen en opleidingen). Naast de canonieke verwerven andere
genres prestige. Maar daarbij blijft het niet. Sinds de jaren zeventig is, en academische
kringen in de Verenigde Staten liepen daarbij voorop, de canon vanuit
politiek-emancipatorische hoek aangevallen (feminisme, black studies, neomarxisme).
In Nederland en Vlaanderen was deze beweging minder sterk, maar ook hier is de
canon onder vuur komen te liggen en de elite is ook in ons cultuurgebied
relativerender, pluralistischer naar waarden gaan kijken, hetgeen bijvoorbeeld ook
zijn weerslag heeft gevonden in het literatuuronderwijs, waar de cultuurgerichte
aanpak grotendeels vervangen lijkt te worden door een leerlinggerichte. Enkele
bijdragen uit de al genoemde acta van de Vlaamse Academie van 1999 gaan op deze
punten ook nadrukkelijk in. Er is dus, om met DiMaggio te spreken, een duidelijk
verlies aan universaliteit. Ook de afgrenzingsterkte is afgenomen: hoge kunstvormen
werken veel minder onderscheidend, dienen veel minder La Distinction, dan voorheen.
In dit verband is de verandering in cultuurconsumptie interessant die Susanne Janssen
en andere cultuursociologen waarnemen. Werden vroeger hoge cultuuruitingen
geconsumeerd door hoge statusklasse (qua inkomen en opleiding) en lage door lage
statusklassen, de afgelopen decennia zijn de hoge statusgroepen ‘omnivoren’
geworden: ze bedienen zich zowel van hoge als van lage cultuur: gaan naar de opera
en luisteren daarna naar popmuziek. De lagere statusklassen zijn ‘univoren’, ze
luisteren alleen naar popmuziek. Op zich is dit niet slecht voor de canon, die alleen
de aandacht met andere cultuurproducten moet delen. Maar heel recentelijk blijkt
dat ook vertegenwoordigers van hoge statusklassen de hoecultuur links laten liggen
en ‘lage’ univoren worden. Ik citeer Susanne Janssen nogmaals: ‘Onder jongere
hooggeschoolden slinkt de groep met een brede interesse voor zowel hoge als
populaire cultuur; de groep die zich overwegend of uitsluitend op populaire cultuur
[richt] groeit daarentegen gestaag. [...] Steeds meer jongere hooggeschoolden voelen
het zich niet aan hun status verplicht om zich exclusief, intensief of überhaupt met
kunst bezig te houden - of op zijn minst te doen alsof.’7 Deze ontwikkelingen hebben
ook weer gevolgen in opvattingen en attitudes van actoren als critici, culturele opinion
leaders, beleidsmakers in de cultuursector, programmeerders van curricula in het
secundair maar ook het universitair onderwijs, waar het Bildungsideaal is
weggesmolten.

7

Ibidem, p. 18.
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Uiteraard springen ook uitgevers op deze trends in. Het beleid van de ‘echte’ literaire
uitgeverijen in Nederland is meer dan vroeger op vermarketing gericht, op
media-aandacht, op een betere aansluiting bij wat de lezer wil, en de lezer wil
kortstondige commodities en niet een eerbiedwaardige klassieker, tenzij je die als
commodity verpakt (denk aan het enorme succes van de nieuwe bijbelvertaling). In
dit moeras van verdampende Bildungsidealen, cultuurelativisme en commercialisering
moet de DELTA-reeks zich staande weten te houden. Of dat zal lukken?
Deze culturele beschouwingen zijn genoegzaam bekend. Ze zijn overigens niet
compleet, want er lijkt zich de laatste twee jaar toch een soort herbezinning voor te
doen binnen de culturele elite. Historici in Nederland hebben opgeroepen een canon
van het Nederlands verleden op te stellen. Drie Amsterdamse hoogleraren hebben
daarbij aangehaakt en hebben op verzoek van NRC Handelsblad vijftig titels uit de
Nederlandse literatuur opgesteld die iedereen gelezen zou moeten hebben (in haar
column in dezelfde krant geeft Marita Mathijsen, een van die hoogleraren, een
vermakelijke weergave van de discussie die de drie samenstellers hebben gevoerd
om tot die vijftig te komen).8 In een recent Gronings proefschrift levert
onderwijsonderzoeker Erik van Schooten empirische steun voor de effectiviteit van
cultuurgericht literatuuronderwijs naast en verbonden met de op leesplezier gerichte
aanpak.9 In een avondvullend tv-programma over het Nederlandse onderwijs voert
leraar Robert Anker een pleidooi voor de herinvoering van het vak
literatuurgeschiedenis in het curriculum. Tweede-kamerleden nodigen
literatuurwetenschappers uit hen voor te lichten over hoe de culturele canon in stand
te houden. Xandra Schutte schrijft een essay in De Groene Amsterdammer waarin
ze eveneens een kentering signaleert: ‘Er staan ook steeds meer intellectuelen, critici
en schrijvers op die [...] hun verantwoordelijkheid als lid van de elite op zich willen
nemen en weer duidelijk maken dat kunst en culturele bagage ertoe doen.’10 En
Schutte wil deze nieuwe houding omarmen. Vroeger, zegt zij, hield de spraakmakende
elite zich bezig met dumbing down - de term is van Frank Furedi - het terugschroeven
van verwachtingen en eisen, maar ook, voeg ik toe, het zelf permanent relativeren
en aanvallen van gevestigde waarden. Daar moet nu een eind aan komen, vindt zij.
Dat

8
9
10

Marita Mathijsen, ‘Canongesprekken’ in: NRC Handelsblad, 19 maart 2005.
Erik Joost van Schooten, Literary Response and Attitude Toward Reading Fiction. Eigen
beheer, 2005. Proefschrift Groningen.
Xandra Schutte, ‘Het museum is geen efteling. Kunst is (weer) een beschavingsmiddel’ in:,
De Groene Amsterdammer, 129 (2005), 10 (11 maart), p. 24-27, p. 27.
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zou mooi zijn. Een mooi staaltje van een gemakzuchtige aanval op een gevestigde
waarde gaf Schutte overigens zelf, toen zij het DELTA-deel de Camera obscura als
ten onrechte klassiek werk wegzette (een vergelijkbare paginagrote uitgevoerde
aanval op hetzelfde werk voerde Hugo Brandt Corstius uit. Guus Middag maakte
het helemaal bont door toen de Mei verscheen te neuzelen, anders kan je het niet
noemen, dat hij het eigenlijk toch niet zo'n goed werk vond. En Lisa Kuitert maakte
in het eerste nummer van het herrezen Literatuur (2005) stekelige opmerkingen over
de DELTA-reeks, waarbij haar argumentatie helaas nogal tendentieus en wazig was,
want ze verweet de reeks enerzijds geen PLÉIADE-reeks te zijn en anderzijds te duur
te zijn. Van je vakgenoten moet je het maar hebben). Zo gaat - of ging tot voor kort
- de culturele elite met de canon om. (Gelukkig hebben de meeste recensenten wel
hun verantwoordelijkheid gezien en constructieve besprekingen gewijd aan de
DELTA-delen. In hetzelfde nummer van Literatuur waar Kuitert haar zure stukje
plaatste, staat een lovende recensie van een recent DELTA-deel door Johan Koppenol).
Maar Xandra Schutte mag dan boter op haar gekrulde hoofd hebben, zij lijkt in haar
oproep tot de elite weer een maat te durven stellen, serieus en haar reactie maakt
kennelijk deel uit van een trend die de canon en dus de DELTA-reeks een nieuwe
kans kan geven. Het debat rond de canon toont aan dat velen menen dat er nog iets
als een canon moet blijven, ook voor de Nederlandse literatuur. Paul Scheffer merkt
daarover op in zijn Ketelaar-lezing: ‘De omslag in het denken is snel gegaan. Ideeën
over een canon van historische en literaire teksten werden enkele jaren nog
weggelachen, nu is er een officiële regeringscommissie onder leiding van Frits van
Oostrom die de zaak gaat onderzoeken.’ En hij voert een pleidooi voor een
klassiekenreeks: ‘Wat we zouden kunnen gebruiken is een reeks uitgaven in Nederland
die vergelijkbaar is met de Pleiade, met de Verlag Deutsche Klassiker [...]. Waar het
om gaat is dat de belangrijkste fictie en non-fictie uit ons taalgebied, goed ingeleid
en geannoteerd, beschikbaar is, ook voor gebruik in het onderwijs. Laat een uitgeverij
de Nederlandse Bibliotheek of de Bibliotheek van Nederland beginnen.’11 Scheffer
wordt al - zonder dat hij het wist - op z'n wenken bediend door de DELTA-reeks.

11

Paul Scheffer, ‘Iedere Hollander heeft de pest aan Holland’ [verkorte versie van de
Ketelaarlezing, georganiseerd door het Nationaal Archief]. In: Trouw 14 januari 2006.
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Geloofsbelijdenis
En daarmee kom ik terug op de productie van geloof. Als literatuurhistoricus, ook
als historicus van de eigen tijd, dien je vanuit een metastandpunt culturele
verschijnselen als ontwikkelingen rond de canon en klassiekenreeksen te bestuderen.
Ik heb in deze korte bijdrage getracht deze houding in te nemen. Maar uiteindelijk
ben je zelf ook deelnemer en ontkom je er niet aan op objectniveau te handelen en
zelf mee geloof te produceren. En dat doe ik dan het liefst níet door in mijn
beschouwingen de twee niveaus door elkaar te laten lopen, zoals overigens heel vaak
geschiedt, maar door zelf heel elementair mee te helpen de DELTA-reeks vorm te
geven. Want wat dat betreft staat mijn geloof nog overeind. Tegen de trend van de
culturele ontwikkelingen in, maar misschien ook wel met een toenemende steun van
een ietwat veranderende tijdgeest.
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Duitse woorden en wendingen in Noord en Zuid Een onderzoek a.h.v.
de zoekmachine Google.
Siegfried Theissen, lid van de Academie
Een tiental jaren geleden, gedurende een interland tussen Nederland en Duitsland,
interland die in Duitsland gespeeld werd, zoomde de camera van de Duitse TV
plotseling op een spandoek in waarop stond: ‘Oma, ik heb je fiets gevonden.’ De
Duitse commentator kon er geen touw aan vastknopen. Hij wist waarschijnlijk niet
dat heel wat Duitse soldaten aan het eind van de oorlog uit Nederland gevlucht zijn
op de fiets die ze ergens te pakken hadden gekregen.
Nog zestig jaar na de oorlog zijn de Nederlanders de Duitse bezetting niet vergeten
en zijn de Duitsers in Nederland nog altijd een beetje verdacht.
Het mag dus eigenlijk verwonderlijk heten dat heel wat Duitse woorden en
wendingen zo gebruikelijk zijn en enkele zelfs helemaal in het Nederlands
geïntegreerd zijn, denk maar aan überhaupt en sowieso.
In het novembernummer van Onze Taal 2003 stelde Ad Foolen zich in een artikel
getiteld ‘Van Realpolitik tot Totalversexung’ de vraag of het Duits nog salonfähig
is. Ruim een jaar heeft hij bijgehouden wat hij zoal aan Duitse uitdrukkingen
tegenkwam. De selectie uit zijn verzameling, gesprokkeld in NRC-Handelsblad,
bevat een dertigtal woorden, waaronder oude bekende zoals Alleingang, Angstgegner,
kaltstellen en Realpolitik, die ikzelf al vaak ontmoet heb, maar ook woorden die ik
nog niet was tegengekomen, zoals Ankeiler, Totalversexung en übercool.
Over de representativiteit van de selectie uit zijn verzameling zegt Foolen zelf: ‘Ik
geef grif toe, een objectieve doorsnee van het Nederlandse taalgebied vormt mijn
lectuur niet, en ik kan dan ook niet garanderen dat andere teksten eenzelfde
bloemlezing aan Duitse uitdrukkingen zal opleveren.’ (Onze Taal, 2003, 11, p. 303).
Een klein onderzoek in november 2005 a.h.v. de zoekmachine Google heeft
uitgewezen dat een aantal door Foolen aangehaalde Duitse woorden inderdaad slechts
heel sporadisch voorkomen: van vijf ervan (Ebenbürtigkeit,
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Intimfeind, letzten Endes, nicht zu haben en standesgemäss) waren er op Google NL
niet meer dan 5 voorbeelden, op Google BE nog minder of helemaal geen. Trouwens,
het verschil tussen de twee delen van het taalgebied behandelt Foolen helemaal niet.
Van het in de titel van zijn artikel als Ankeiler voorkomende Totalversexung was er
niet alleen op Google NL en Google BE geen enkel voorbeeld te vinden, behalve
dat van Foolen zelf, maar ook op Google DE werd slechts Foolens citaat aangehaald.
Dus ook in het Duits is dit woord niet erg gebruikelijk.
De selectie van Foolen, die gebruikelijke woorden zoals Angstgegner en helemaal
ongebruikelijke, zoals standesgemäss naast elkaar citeert, is dus inderdaad geen
representatieve doorsnee van het Nederlandse taalgebruik.
Nu heb ikzelf, op een meer systematische wijze, het gebruik van Duitse woorden en
wendingen in de Nederlandse en de Vlaamse pers al enkele keren onder de loep
genomen.1
De laatste keer was het onderzoek gebaseerd op twee omvangrijke krantencorpora
(NRC, circa 36 miljoen woorden en Knack, circa 25 miljoen woorden), corpora die
echter lang niet omvangrijk genoeg gebleken zijn om een representatief aantal
voorbeelden te vinden van Duitse woorden en wendingen die iets minder gebruikelijk
zijn.
Gelukkig is er nu Google met zijn enorme corpora die miljarden woorden bevatten.
Google heeft echter nog een ander voordeel: je vindt er niet alleen krantentaal in,
maar ook alle mogelijke andere taalregisters t.e.m. spreektaal.
Het leek me dus interessant de vorige onderzoeken nog eens over te doen om te
proberen een antwoord te geven op de volgende vragen:
- Wat zijn de meest gebruikelijke Duitse woorden en wendingen in Noord en
Zuid?
- Zijn er verschillen tussen de twee delen van het taalgebied?
- In welke context worden de Dww's gebruikt?
- Komen ze altijd in dezelfde betekenis voor als in het Duits?
- Zijn er aanpassingen aan het morfologische systeem van het Nederlands?
- Tot welke woordsoorten en welke taalsfeer behoren de Dww's?
- Wat zijn de motieven voor het gebruik?

Maar eerst moeten er enkele problemen met het gebruik van de zoekmachine Google
aan de orde komen.

1

Zie de bibliografie.
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Ik heb er al eens op gewezen2 dat statistisch onderzoek a.h.v. Google een aantal
moeilijkheden met zich meebrengt. Ten eerste levert elke zoekopdracht heel wat ruis
op: als je bv Schwung intikt, krijg je voor NL 14.000 voorbeelden. Als je die dan
nader bekijkt, constateer je dat de overgrote meerderheid daarvan naar een rockfestival
verwijst. Gefundenes Fressen, Spielerei en Untermensch zijn namen van
toneelgezelschappen of van een toneelstuk. Hinterland is een platenlabel, Zeitgeist
een speciale pagina van Google, Blitzkrieg verwijst naar een computerspelletje en
Feindbild en Nacht und Nebel zijn namen van popgroepen.
Je kan echter niet telkens duizenden of zelfs tienduizenden voorbeelden lezen om
de echte Duitse woorden en wendingen eruit te filteren. Je moet dus soms de
zoekopdracht verfijnen: i.p.v. Schwung zoek je dan bv ‘de/veel Schwung’, i.p.v.
Spielerei ‘een/deze/gene/ die/als/is/van/wat Spielerei’.3
Het voordeel is dat je op die manier niet alleen de ruis uitschakelt maar ook de vele
Duitse zinnen die ook op de site NL te vinden zijn. Het nadeel is echter dat voor
enkele Dww's het aantal gevonden voorbeelden lager is dan het echte totaal, want
de zelfstandige naamwoorden die niet door een van de genoemde voorbepalingen
voorafgegaan zijn, zullen door de mazen van de zoekopdracht glippen. Dit doet echter
niets af aan de betrouwbaarheid van de vergelijking tussen Noord en Zuid.
Er is nog een tweede probleem: bij Google moet je rekening houden met de vreemde
verhouding van het aantal bruto voorbeelden tot het aantal netto voorbeelden. Voor
sowieso zijn de bruto cijfers voor NL en BE respectievelijk 1.100.000 en 233.000
en de netto cijfers 740 en 773. Aan het eind van de 740 voorbeelden (NL) zegt
Google: ‘Om de meest relevante voorbeelden te tonen, hebben we een aantal
weggelaten die heel sterk lijken op de reeds weergegeven 740.’ Dit zou dan betekenen
dat 1.099.000 voorbeelden met sowieso herhalingen zouden zijn van de eerste 740.
Dit kan gewoon niet kloppen, want elk van de 740 NL voorbeelden zou gemiddeld
1.600 keer herhaald zijn, terwijl elk van de 773 BE voorbeelden slechts 300 keer
herhaald zou zijn. Het is dus onmogelijk dat er vijfmaal zoveel bruto NL voorbeelden
zouden zijn en dat tegelijkertijd het aantal netto voorbeelden in België hoger zou
liggen. Het is gewoon zo dat Google nooit meer dan

2

3

Zie: ‘De zoekmachine Google en de zelfstandige naamwoorden met een dubbel de/het genus.’
in Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en
Letterkunde, 2005, p. 113-133.
In het bijvoegsel staat het Duitse woord met zijn specifieke zoekopdracht.
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duizend voorbeelden geeft. Is het aantal bruto voorbeelden dus kleiner dan duizend,
dan zijn de netto resultaten wél betrouwbaar. Gelukkig was dit voor de meeste Duitse
woorden en wendingen het geval (ook al omdat ik de zoekopdracht soms heb moeten
verfijnen), zodat het mogelijk was slechts met de netto resultaten rekening te houden.

De meest gebruikelijke Duitse woorden en wendingen4
a) Meer dan 1.000 voorbeelden:
In het Noorden: heikel, Heimat, Mannschaft
In het Zuiden: heikel
b) Tussen 501 en 1.000 voorbeelden:
In het Noorden: an sich, Bühne, Einzelgänger, Leitmotiv, rücksichtslos, Schlager,
Übermensch, unheimisch
In het Zuiden: an sich
c) Tussen 100 en 500 voorbeelden:5
In het Noorden: Aha-Erlebnis, Alleingang, Angstgegner, Anschluss, Ausputzer,
Befehl ist Befehl, Berufsverbot, Bildungsroman, Blitzkrieg, Blut und Boden,
Endlösung, Fingerspitzengefühl, Fremdkörper, gefundenes Fressen, gemütlich,
Gemütlichkeit, Gesamtkuntswerk, gesundes Volksempfinden, gründlich,
Gründlichlichkeit, Herrrenvolk, hineininterpretieren, Hinterland, ins Blaue
hinein, kaltstellen, Kindergarten, Krimi, Kulturkampf, Lebensraum, Ordnung
muss sein, Ossies, Ostpolitik, Quatsch, Realo, Realpolitik, salonfähig, schluss,
Schwung, Spielerei, Streber, Sturm und Drang, übercool, Umfeld, Umwelt,
Umwertung aller Werte, unheimlich, Untermensch, unverfroren, Verelendung,
Weltanschauung, Weltschmerz, Wende, Werdegang, Wessies,
Wiedergutmachung, Wiedervereinigung, Wille zur Macht, wir haben es nicht
gewusst, Wirtschaftswunder, Zeitgeist, zum Kotzen.

4
5

Ik vermeld ze in de oorspronkelijke Duitse spelling. Woorden die tot de vaktaal van de
taalkunde behoren, zoals anlaut, umlaut enz. heb ik niet opgenomen.
De minder vaak voorkomende Dww's staan in de bijlage.
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In het Zuiden: Aha-Erlebnis, Anschluss, Bühne, Einzelgänger, Endlösung,
Gemütlichkeit, Gründlichkeit, Heimat, Hinterland, Lebensraum, Leitmotiv,
Mannschaft, Quatsch, Realpolitik, rücksichtslos, salonfähig, Schlager, Schwung,
Spielerei, Streber, Sturm und Drang, Untermensch, unheimlich, Weltschmerz,
Wirtschaftswunder.

Verschillen tussen de twee delen van het taalgebied
Omdat het NL-corpus circa driemaal zo omvangrijk6 is als het BE-corpus moet een
Dww, om in aanmerking te komen voor de reeks ‘Vaker in het Noorden’, ten minste
viermaal zo vaak voorkomen als in het Zuiden en voor de reeks ‘Vaker in het Zuiden’,
ten minste (bijna) even vaak in het BE-corpus als in het NL-corpus.
a) Vaker in het Noorden:
ausradiert, affengeil, Alleingang, angehaucht, Angstgegner, Ankeiler, Ausdauer,
aus einem Guss, Chefsache, des Pudels Kern, Dritte im Bunde, Draufgänger,
gesundes Volksempfinden, Fehlleistung, Fingerspitzengefühl, freischwebende
Intelligenz, Fremdkörper, Fundgrube, Götterdämmerung, gründlich,
hineininterpretieren, in Frage kommen, ins Blaue hinein, kaltstellen, keine
Ahnung, Kindergarten, Krimi, Lebensraum, Macher, Machtübernahme,
Mannschaft, mir nichts dir nichts, Mittelstand, Nachwuchs, Ordnung muss sein,
Ossies, Prinzipienreiter, rücksichtslos, schluss, schmieren, Schöngeisterei,
Seelenmassage, Spielmacher, Steigerung, tüchtig, Tüchtigkeit, Umfeld, Umwelt,
unheimisch, unverfroren, Verelendung, weltfremd, Wende, Werdegang,
Wichtigmacher, Wiedergutmachung, Witz, Zivilcourage.
b) Vaker in het Zuiden:
alte Kameraden, an sich, Aufklärung, Bundestreue, des Guten zuviel, ebenbürtig,
Ersatz, Hinterland, kurieren am Symptom, Mitbestimmung, Spielerei.

Zelfs als er rekening wordt gehouden met het verschil in omvang tussen de twee
corpora zijn er dus zesmaal meer Dww's die vaker in het Noorden

6

Dit blijkt uit de verhouding van woorden zoals ‘maar’: Noorden: 11.900.000, Zuiden:
3.250.000.
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voorkomen dan Dww's die men vaker in het Zuiden aantreft. Nu geloof ik niet dat
het schoolvak Duits in Nederland populairder is dan in Vlaanderen, maar de bijzondere
haat-liefde verhouding t.o.v. de Duitsers is toch meer een Nederlands dan een Vlaams
verschijnsel.
Het valt op dat er onder de Dww's die vaker in het Noorden voorkomen twee
voetbaltermen zijn: Angstgegner en Mannschaft. Verder zijn er nog de bekende
negatief geladen woorden kaltstellen, Ordnung muss sein, rücksichtslos (een van de
toppers), unverfroren en Wichtigmacher, die in Nederlandse ogen zo typisch zijn
voor de Duitse volksaard. Deze woorden scoren in Vlaanderen relatief laag. Er zijn
echter ook positief gewaardeerde Dww's bij zoals Ausdauer, Gründlichkeit en
Fingerspitzengefühl.
De Duitser is voor de Nederlander, ondanks de Europese eenmaking, nog altijd een
beetje unheimisch (hij bedoelt natuurlijk unheimlich).
Onder de Dww's die (relatief) vaker in Vlaanderen voorkomen vallen er twee op:
alte Kameraden (een allusie op de nostalgici van het nazisme) en Bundestreue (wat
in een federaal land als België niet verwonderlijk mag heten).

De context
Je zou verwachten dat deze Dww's voornamelijk in een Duitse context voorkomen
of als het om culturele woorden gaat, i.v.m. het tijdperk (Sturm und Drang) of de
persoon (Übermensch) in dit geval Nietzsche- waarmee ze normaliter in verband
worden gebracht. Meestal is dit ook zo, maar vaak vind je ze toch in een heel andere
context. Zo worden Chefsache, drüben, Gründerzeit (tussen 1880 en 1900),
Historikerstreit (over de relatie tussen de holocaust en de bolsjewistische
massamoorden), Krimi (het prototype is ‘Tatort’), Kulturkampf (Bismarcks strijd
tegen het katholicisme), Wiedergutmachung, Wiedervereinigung en
Wirtschaftswunder, die naar typisch Duitse situaties verwijzen, ook vaak buiten een
Duitse context gebruikt. Enkele voorbeelden:
- Maar Balkenende zou de herstichting van de Nederlandse democratie tot
hoofdzaak en Chefsache moeten promoveren. (NL)
- Je vrienden drüben in Jerusalem bouwen een muurtje van 9 meter om zichzelf.
(NL)
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- Rotterdam leefde toen in de sfeer van een Gründerzeit. (NL)
- ...Australische Historikerstreit ...dat de feiten betreffende de moorden op
‘aborigines’.. (NL)
- ...drie Vlaamse krimi's.. (BE)
- ...Israels kulturkampf tegen een multiculturele samenleving. (NL)
- (Grote Moskee) die door de Hollanders rond 1900 werd gebouwd als
Wiedergutmachung (de Duitse term is niet geheel toevallig gekozen) voor de
bevolking van Aceh, na de Aceh-oorlog... (NL) -Hier dus een Wiedergutmachung
avant la lettre!
- ...de kampioen van een langverbeide christelijke Wiedervereinigung.. (NL)
- Hoe duurzaam is het Wirtschaftswunder in China? (NL)

Dww's die betrekking hebben op de Duitse cultuur, zoals Dritte im Bunde (Schiller),
Fehlleistung (Freud), Sturm und Drang, Umwertung aller Werte (Nietzsche),
Verelendung (Marx), Weltanschauung, Weltschmerz, Wille zur Macht komen eveneens
in een context voor waar je ze eigenlijk niet verwacht:
- Er is echter nog een derde factor van belang, een Dritte im Bunde, en dat is de
westerse publieke opinie. (NL) -Normaliter verwijst Dritte im Bunde naar een
persoon.
- Tegenwoordig is er een neiging een ongewenste zwangerschap te beschouwen
als een Fehlleistung... (NL) -Hier zijn we nogal ver van de oorspronkelijke
Freudiaanse verspreking.
- ...dat de voorbije vijfentwintig jaar ‘Sturm und Drang’ het Universitair
Ziekenhuis Antwerpen heeft gekenmerkt. (BE)
- ...mededingingsrecht zal nooit meer hetzelfde zijn, nadat de inwerkingtreding
van Verordening 1/2003 een ware Umwertung aller Werte heeft teweeggebracht.
(NL)
- Nagenoeg alle oorlogen in Afrika zijn het gevolg van de verelendung van de
Afrikaanse bevolking. (BE)
- Onderzoek in biomedische Weltanschauung (BE) -Whatever that may be! Op
een Belgische site was er zelfs sprake van een ‘muzikale Weltanschauung’,
waar ik me nog minder bij kan voorstellen.

Weltschmerz dat normaliter met Goethes Werther geassocieerd wordt, kwam zelfs
in een niet-europese context voor waar je het nu helemaal niet verwacht: op een
Nederlandse site was er sprake van een ‘Arabische Weltschmerz’, bien étonnés de
se trouver ensemble!
- Der Wille zur Macht van sommige mensen stelt andere mensen voor problemen.
(NL)
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Het zijn echter vooral de Dww's die zo duidelijk met het nazisme verbonden zijn (en
die vooral Nederlanders in hun haat-liefde verhouding tot Duitsland graag gebruiken)
die in een andere context vreemd aandoen. Dit is het geval met alte Kameraden,
Anschluss, ausradiert, Blitzkrieg, Blut und Boden, Endlösung, Gleichschaltung (vanaf
1933 de nazificatie van het maatschappelijk en openbaar leven), Herrenvolk, innere
Emigration, Lebensraum, Nacht und Nebel, Untermensch, wir haben es nicht gewusst:
- De eerste 300 kilometer gaan over asfalt...een kwart eeuw geleden door de alte
Kameraden uit China aangelegd. (NL) -Hier wordt de nazistisch angehauchte
Duitse wending op communisten toegepast!
- ...de Anschluss van Polen tot het europäischen (sic!) Reich. (NL)

Venijnig doet het gebruik in de twee volgende voorbeelden aan:
- Sinds 1990, en vooral na de Anschluss van de DDR... (NL)
- De Anschluss van Vlaamse gemeenten bij de hoofdstad. (BE)

Een keer kwam het zelfs voor in zijn algemene neutrale betekenis:
- Ik probeerde Anschluss te krijgen via een drankje en een babbeltje. (NL)
-

...dus wordt Pronk ausradiert oftewel uitgewist... (NL)
Carrefour is bezig met een blitzkrieg in de Belgische distributiesector. (BE)
‘Blut und Boden’ Het nieuwe Vlaanderen is in aantocht. Houzee! (BE)
Westduitse Endlösung van het antifascisme op het grondgebied van de DDR.
(BE)

Soms betreft het een Endlösung avant la lettre:
- Toen de Hunnen hun raids op Chinees grondgebied hernamen, droomde Wang
Mang van een militaire Endlösung. (BE)

In het volgende voorbeeld wordt de oorspronkelijke betekenis van uitroeiing op het
eerste gezicht helemaal losgelaten, maar er zit toch een venijnig negatief reukje aan:
- De Wibaut-achtige Endlösung van het gemeentelijk kantoorprobleem... (NL)
- Gaan we naar een nieuwe Gleichschaltung? Het spreken van meerdere talen is
slechts uitdrukking van tolerantie voor de diversiteit in Europa. (NL)

Ook Herrenvolk heeft heel wat succes; het wordt gebruikt i.v.m. de blanken in
Zuid-Afrika, de Britten, de Japanners, de Turken en, horresco referens, de Franstaligen
in België:
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- Dat is enkel voor de Vlamingen; bij het Franstalig ‘Herrenvolk’ mag dat niet...
(BE)

De Walen krijgen er ook van de Nederlanders van langs:
- En de Walen gedragen zich wel degelijk als een Herrenvolk... (NL)

Een gebruik avant la lettre vinden we in het volgende voorbeeld:
- Volgens hen was het ‘populus Romanus’ een soort Herrenvolk... (NL)
- Dus zweeg de meerderheid en vond er een innere Emigration plaats, waaruit
ze pas bij Fortuyns optreden in het najaar van 2001 terugkeerde. (NL)
- Vlaanderen als Lebensraum voor de Franse Gemeenschap. (BE)

Dat dit nazistisch geladen woord in het volgende voorbeeld op Israël wordt toegepast,
is een Umwertung aller Werte:
- ...best wel balen als je Lebensraum in de Sinaï moet opgeven. (NL)

Eén keer ben ik dit Duitse woord in een niet-historische, volledig neutrale
‘umfunktionierte’ betekenis tegengekomen:
- Toch is het met de ‘Lebensraum’ van de Nederlandse kantoorklerk nog niet zo
slecht gesteld. (NL)
- De discussie met een Zeebrugse kruisridder wiens website bij ‘nacht und nebel’
geannexeerd is. (BE)
- De Waalse hypocrieten die Vlamingen nog steeds de ‘Untermensch’ vinden.
(BE)
- Mevrouw Verdonk kan niet zeggen: ‘Wir haben es nicht gewusst’, dus is ze
schuldig aan schendingen van de rechten van de mens. (NL)

Ik heb er niet aan kunnen weerstaan een paar leuke voorbeelden te vermelden van
drie algemene Duitse woorden en wendingen: Gründlichkeit, kaltstellen en Ordnung
muss sein. Gründlichkeit wordt weliswaar meestal met Duitsland geassocieerd, maar
nu is er echter op verschillende sites sprake van ‘Aziatische Gründlichkeit’.
Voorbeelden van Nederlandse of Vlaamse Gründlichkeit ben ik niet tegengekomen,
wel was er soms sprake van ‘met de Franse slag’.
- De astma heeft hem voor de oorlog uitbrak kaltgestellt. (NL)
- Ik wandel met mijn favoriete ex (Ordnung muss sein, dat weet een kind:
hoofd-ex, bij-ex, ex-ex-ex) naar huis... (NL)

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde. Jaargang 2006

138

Aanpassingen aan het Nederlandse taalsysteem
Over de spelling kunnen we kort zijn: de Duitse substantieven kom je tegen met
grote en met kleine beginletter. Soms is er echter een duidelijke voorkeur: hinterland
wordt bijna altijd klein geschreven (waarschijnlijk omdat het min of meer ingeburgerd
is), maar Wende vind je meestal met een hoofdletter. Uit de aan- of afwezigheid van
aanhalingstekens en cursivering kun je geen conclusie trekken over de
inburgeringsgraad van een Dww, want er valt geen systematiek te ontdekken in het
gebruik ervan.
De meervoudsvormen worden doorgaans vernederlandst: zo krijgen de substantieven
op -er, die in het Duits onveranderlijk zijn, een Nederlandse s-uitgang: Einzelgängers,
Draufgängers, Prinzipienreiters, Strebers, Wichtigmachers; ook het meervoud
Halbstarken is een aanpassing aan het Nederlandse systeem. Als het genus van het
Duitse substantief afwijkt van het genus van het Nederlandse pendant, zoals in der
Befehl / het bevel of in das Aha-Erlebnis / de belevenis, gaat de voorkeur altijd uit
naar het Nederlandse genus: de Aha-Erlebnis kwam tienmaal zo vaak voor als het
Aha-Erlebnis. Geerts heeft er al op gewezen dat de interne systematiek van de taal
sterker is dan de invloed van de vreemde taal.7 Een uitzondering hierop vormt de
Duitse uitgang -los die in rücksichtslos niet vervangen wordt door het Nederlandse
-loos.
Andere afwijkingen van het Duitse origineel vind je in datzelfde rücksichtslos, waar
nogal eens de tussen-s wil ontbreken, en verder in Machtsübernahme waar er dan
soms weer een s teveel is, en in im Frage kommen dat eigenlijk in Frage kommen
moet zijn.
Hybride vormingen schijnen weinig succes te hebben: voor Leitmotiv bv vind je veel
vaker de oorspronkelijke Duitse vorm dan de (half) vernederlandste vormen leitmotief
of leidmotief.
De voorkeur voor het Duitse origineel constateer je ook in de zeldzame vervoegde
vormen (het gaat dan meestal slechts om het voltooid deelwoord of de derde persoon
van het presens) van de enkele werkwoorden die overgenomen zijn: er zijn bv veel
meer voorbeelden met kaltgestellt dan met de hybride vorm kaltgesteld.

7

In ‘De nominale klassificatie van ontleningen’, De Nieuwe Taalgids (1970).
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Woordsoorten
Zoals te verwachten was, zijn 70% van de Duitse woorden substantieven. De
adjectieven en de bijwoorden vertegenwoordigen 10%. Opmerkelijk is dat in 15%
van de gevallen hele woordgroepen overgenomen worden. Duitse werkwoorden
hebben niet veel succes: ik heb slechts voorbeelden gevonden van
hineininterpretieren, in Frage kommen en kaltstellen.

Taalsfeer
Ruim 10% van de Dww's vindt zijn oorsprong in de sfeer van de Tweede
Wereldoorlog en dan meer specifiek in de woordenschat van de nazi-ideologie. Bijna
20% komt uit de culturele wereld en 70% behoort tot de algemene woordenschat.

Motieven voor het gebruik
In het boven geciteerde artikel zegt Ad Foolen: ‘Wat me wel opvalt, is dat nogal wat
woorden niet neutraal zijn maar juist een oordeel met zich meebrengen.’ Nu is dit
natuurlijk wel waar voor de nazi-woordenschat en ook voor de enkele woorden met
een positieve (Ausdauer, Fingerspitzengefühl, gründlich, tüchtig) of een negatieve
(Berufsverbote, kaltstellen, Ordnung muss sein, Prinzipienreiter, rücksichtslos,
Streber, unverfroren) gevoelswaarde, maar dit geldt zeker niet voor de overgrote
meerderheid van de Dww's.
In zijn ‘Duitse invloed op het Nederlands’ (1909) had De Vooys het over twee
uitersten: aanstellerij en fijn taalgevoel. In 1987 interpreteerde Kuitenbrouwer8 het
veelvuldig gebruik van Duitse woorden als Wichtigmacherei en ook Foolen denkt
dat die trend beslist nog levendig is, maar misschien is er toch soms meer aan de
hand. Ik zou een onderscheid willen maken tussen vijf categorieën: ten eerste,
algemene Duitse woorden die helemaal ingeburgerd zijn, zoals hinterland, sowieso
en überhaupt; hierbij sluiten ook heel

8

Van de 15 Duitse woorden en wendingen die Kuitenbrouwer signaleert, zijn er twee,
Abnabelung en Augenweide, waarvan ik op Google geen enkel voorbeeld gevonden heb.
Van twee andere (Anklang en Urheber) waren er minder dan 20 vindplaatsen. Een
eigenaardige selectie!
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wat vaktermen van de linguïstiek aan (die ik hier niet behandeld heb), zoals auslaut
en umlaut. Ten tweede, woorden die tot de Duitse cultuur (literatuur, filosofie, kunst)
behoren, zoals der Dritte im Bunde, an sich en Bühne. Ten derde, woorden die
betrekking hebben op een typisch Duitse situatie, zoals Wiedervereinigung; hierbij
hoort natuurlijk ook de hele nazi- woordenschat. Ten vierde, woorden die in
Nederlandse ogen typisch zijn voor het Duitse volkskarakter, meestal met een
pejoratieve bijbedoeling, zoals rücksichtslos, maar ook soms met een positieve
connotatie, zoals tüchtig. Ten vijfde, woorden die slechts zeer omslachtig te vertalen
zijn, zoals hineininterpretieren (‘door vertolking of verklaring een bedoeling in iets
leggen die er niet in zit, die de auteur niet gewild heeft’, GVD), of woorden waarvan
het Nederlandse equivalent net niet de betekenis van het Duitse origineel dekt:
gemütlich (trouwens vaker in verband gebracht met Oostenrijk dan met Duitsland)
is nog iets gezelliger dan ‘gezellig’ en gründlich is nu eenmaal nog grondiger dan
‘grondig’. Natuurlijk wil men ook soms een beetje couleur locale geven aan een
bericht over Duitsland en natuurlijk wil men ook soms laten zien dat men iets afweet
van de Duitse cultuur, maar in ieder geval is er tussen de twee uitersten die De Vooys
signaleert ruimte voor heel wat schakeringen.

Vergelijking met het onderzoek uit 20009
Het spreekt vanzelf dat je in een miljardencorpus meer en andere voorbeelden vindt
dan in een miljoenencorpus dat dan ook nog alleen maar krantentaal bevat. Het is
ook normaal dat je heel wat eendagsvliegen in het ene corpus wel tegenkomt en in
het andere niet (Ad Foolen weet er alles van!), maar wat uit de vergelijking van de
twee onderzoeken duidelijk blijkt, is dat een aantal Duitse woorden en wendingen
die in 2000 niet vaak of helemaal niet in de krantencorpora voorkwamen nu tot de
toppers behoren. Waarschijnlijk valt dat te verklaren door de ruimere taalregisters
die je op Google vindt.
In het Noorden kwamen de volgende Dww's in 2000 minder dan 10 keer of helemaal
niet voor (en daarmee behoorden ze tot de categorie met de laagste frequentie), nu
heb ik ze op Google meer dan 200 keer gevonden (en daarmee behoren ze tot de
categorie met de hoogste frequentie): Aha-Erlebnis, gefundenes Fressen,
Gründlichkeit, kaltstellen, Krimi, Lebemann, Quatsch,

9

Zie de bibliografie.
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Streber, Sturm und Drang, unheimisch, unheimlich, Untermensch, Weltschmerz. Ook
in het Zuiden waren er nieuwe toppers (maar hier heb ik, wegens het verschil in
omvang tussen de twee Google-corpora, rekening gehouden met Dww's die in 2005
vaker dan 100 keer voorkwamen): Aha-Erlebnis, Anschluss, Gründlichkeit,
Lebensraum, Mannschaft, Quatsch, rücksichtslos, Schlager, Sturm und Drang,
unheimlich, Weltschmerz.
Omgekeerd valt op dat vaakgenoemde Duitse woorden en wendingen in beide delen
van het taalgebied relatief gezien (in het Noorden minder dan 50 keer en in het Zuiden
minder dan 25 keer) weinig gebruikelijk zijn (de cijfers verwijzen naar de frequentie
in Noord en Zuid):
Ausdauer (37/4), Chefsache (26/3), des Guten zuviel (10/21), Ersatz (7/12),
Fehlleistung (30/3), in/im Frage kommen (5/2), Prinzipienreiter (39/16), schmieren
(34/2), tüchtig (8/0), Wichtigmacher (19/0). Daarbij komen dan nog, alleen voor het
Zuiden: Alleingang (22), angehaucht (7), Angstgegner (22), Ausputzer (7), ausradiert
(3), Draufgänger (8), Dritte im Bunde (5), freischwebende Intelligenz (3), gesundes
Volksempfinden (21), Götterdämmerung (13), hineininterpretieren (18),
Historikerstreit (23), ins Blaue hinein (9), kaltstellen (8), Macher (7), Realpolitiker
(24), Spielmacher (12), Umfeld (15), unverfroren (10), Verelendung (22).

Duitse woorden en wendingen in de Grote Van Dale (veertiende uitgave
2005)
De meeste Duitse woorden en wendingen staan in de Grote Van Dale. Behalve in
enkele citaten worden de substantieven altijd klein geschreven. In enkele gevallen
wordt ook de periode vermeld waarin het Duitse woord voor het eerst in het
Nederlands gebruikt is: zo lezen we dat Witz al in 1840 en Weltschmerz al in 1880
bekend waren, dat Bühne, Ersatz, Quatsch, Schlager en Streber uit de eerste helft
van de 20ste eeuw dateren, dat angehaucht, heikel, Krimi en weltfremd pas na 1950
in zwang zijn gekomen en voor ausputzer krijgen we zelfs een precieze datum: 1973.
In het Huldealbum Rijckeboer (2000) had ik een tiental (relatief) vaak voorkomende
woorden geciteerd die in de 13de druk van de Grote Van Dale ontbraken. Daarvan
staan er nu zes in de jongste uitgave: historikerstreit, kulturkampf, ossi, ostpolitik,
wessi en zeitgeist, maar Befehl ist Befehl, Gemütlichkeit, gründlich, Mannschaft,
übercool, Umfeld, Untermensch,
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Weltanschauung, Wiedervereinigung en Wille zur Macht, om slechts de frequentste
te noemen, worden nog (steeds) niet gehonoreerd. Als ze ook in de volgende uitgave
niet gehonoreerd worden, kunnen ze bij Van Dale niet zeggen: wir haben es nicht
gewusst, dat er trouwens ook niet in staat.
Daarentegen vind je er wel heel wat woorden en uitdrukkingen in waarvan Google
geen enkele vindplaats heeft opgeleverd, o.a. angeheitert, blinder Eifer schadet nur,
burschikos, glänzendes Elend, grober Unfug, Schicksalsstunde, Treppenwitz, trotz
alledem, Überschwenglichkeit en het totaal verouderde Valutaschwein. Maar Van
Dale is nu ook eenmaal een historisch woordenboek.

Conclusie
Met behulp van de zoekmachine Google werden er in totaal voorbeelden van zo'n
170 Duitse woorden en wendingen gevonden. Daarvan kwam in het Noorden iets
meer dan een derde vaker dan 100 keer voor; in het Zuiden was dit 15%. Er zijn dus
heel wat Dww's die her en der wel geciteerd worden, maar die je in de praktijk niet
vaak zult tegenkomen.
Er zijn belangrijke verschillen aan de dag gekomen tussen de twee delen van het
taalgebied: het gebruik van Duitse woorden, soms in een verrassende context, is
populairder in het Noorden dan in het Zuiden.
In vergelijking met de honderden Franse en vooral Engelse woorden die je in het
Nederlands tegenkomt, stellen de Duitse woorden weinig voor. Men kan ze daarom
ook zeker niet als een bedreiging voor het Nederlandse taaleigen beschouwen.
Trouwens, een tiental van de Nederlandse toppers ben ik ook op Engelse/Amerikaanse,
en in mindere mate op Franse sites, tegengekomen: je vindt er inderdaad honderden
voorbeelden, niet alleen van Anschluss, Bildungsroman, Blitzkrieg, Herrenvolk,
Hinterland en Weltschmerz maar ook van algemene woorden, zoals gemütlich,
Schadenfreude, Wunderkind en Zeitgeist.
Duitse woorden kom je ook in talen tegen waar je ze niet altijd verwacht: het Bulgaars
kent zifferblatt, het Deens salonfähig, het Fins besserwisser, het Italiaans strudel,
het Japans arubaito (deeltijdwerk), het Koreaans autobahn, het Pools hochstapler,
het Russisch butterbrot, het Turks schnitzel en het Zweeds streber.
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Het gebruik van Duitse woorden en wendingen is dus geen zuiver Nederlands
verschijnsel en het relatief kleine aantal waarvan er in de reusachtige corpora van
Google meer dan 100 voorbeelden gevonden zijn, bewijst dat het dus zeker niet des
Guten zuviel is.
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Bijlage
Alfabetische lijst van de Duitse woorden en wendingen. De cijfers hebben betrekking
op het aantal gevonden voorbeelden in Noord en Zuid.
affengeil(40/5)
Aha-Erlebnis(434/168)
Alleingang(254/22)
alte Kameraden,de-(17/13)
angehaucht(97/7)
angeheitert(0/0)
Angstgegner(404/22)
Ankeiler(70/3)
Anklang(18/0)
Anschluss,de-(194/123)
an sich(807/516)
Aufklärung,de-(72/65)
Ausdauer,de-(37/4)
aus einem Guss(37/2)
Ausputzer(185/7)
ausradiert(80/3)
Befehl ist Befehl(321/90)
Berufsverbot(136/50)
Bildung, de-(63/34)
Bildungsroman(155/44)
blinder Eifer schadet nur(0/0)
Blitzkrieg,een-(214/98)
Blut und Boden(192/84)
Bühne,op de-(725/222)
Bühnenfieber(2/0)
Bundestreue(8/40)
burschikos(0/0)
Chefsache(26/3)
des Guten zuviel(10/21)
des Pudels Kern(75/2)
Drang nach Osten(39/32)
Draufgänger(81/8)
Dritte im Bunde(93/5)
ebenbürtig(11/0)
Ebenbürtigkeit(4/1)
Einzelgänger(949/240)
Endlösung(315/137)
entartete Kunst (95/85)
Ersatz,de-(7/12)
Ewigweibliche(1/0)
Fehlleistung(30/3)
Feindbild,het,een-(4/2)
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Fingerspitzengefühl(360/90)
freischwebende Intelligenz(78/3)
Fremdkörper(270/30)
Fundgrube(75/2)
Fundi(40/50)
gänzlich abgeneigt(1/0)
gefundenes Fressen(200/96)
gemütlich(152/54)
Gemütlichkeit(170/110)
Gesamtkunstwerk(199/48)
gesundes Volksempfinden(133/21)
glänzendes Elend(0/0)
Gleichschaltung(93/35)
Götterdämmerung,een,de-(53/13)
graue Eminenz(0/1)
grober Unfug(0/0)
Gründerzeit(15/4)
gründlich(195/34)
Gründlichkeit(278/132)
Halbstarke(69/18)
heikel(1577/1038)
Heimat(1020/445)
Heimatfilm(17/15)
Heimatroman(3/6)
Herrenmoral(6/5)
Herrenvolk(119/79)
hineininterpretieren(147/18)
Hinterland,het-(138/347)
Hintertreppenroman(1/0)
Historikerstreit(79/23)
in/im Frage kommen(5/2)
im grossen und ganzen(15/2)
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innere Emigration(25/7)
ins Blaue hinein(207/9)
Intimfeind(4/0)
kaltstellen(242/8)
keine Ahnung(84/8)
komische Alte(2/0)
Kindergarten,de-(161/29)
Krimi(251/46)
Kulturkampf(149/72)
kurieren am Symptom(47/58)
Lebemann(19/4)
Lebensraum(342/124)
Leitmotiv,een,het-(747/452)
letzten Endes(5/0)
Macher,een,de-(60/7)
Macht(s)übernahme(47/5)
Mannschaft, de, die(zonder ‘deutsche’) (1097/282)
mir nichts dir nichts(15/0)
Mitbestimmung,de-(3/13)
Mittelstand(52/1)
Nachwuchs,de-(56/1)
nicht zu haben(1/0)
Ordnung muss sein(137/30)
Ossies(214/42)
Ostpolitik(134/46)
Planwirtschaft(1/1)
Prinzipienreiter(39/16)
Prinzipienreiterei(59/6)
Quatsch(346/133)
Realo(120/42)
Realpolitik(229/106)
Realpolitiker(66/24)
Riesenerfolg(2/0)
rücksichtslos(938/114)
Rufmord(10/1)
salonfähig(476/200)
Schadenfreude(94/42)
Schicksalsstunde(0/0)
Schlager(710/257)
schluss(226/24)
Schmiere(12/2)
schmieren,het-(34/2)
schneidig(5/0)
Schöngeist(5/1)
Schöngeisterei(7/0)
Schreibtischmörder(15/1)
Schund(5/1)

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde. Jaargang 2006

Schwamm drüber(4/0)
schwärmerisch(9/1)
Schwung,de,veel-(460/199)
Seelenmassage(11/2)
Sehnsucht,de-(22/12)
Spielerei,de-(321/443)
Spielmacher(93/12)
Steigerung(67/0)
Streber(380/111)
Sturm und Drang(277/125)
Torschlusspanik(11/0)
Treppenwitz(0/0)
tüchtig(8/0)
übercool(130/60)
Überfremdung(30/6)
Übermensch,een,de-(652/262)
Überschwenglichkeit(0/0)
Umfeld(304/15)
Umwelt, de-(112/28)
Umwertung aller Werte(106/42)
unbedingt(7/2)
und kein Ende(54/43)
unheimisch(567/47)
unheimlich(281/165)
Untermensch(255/92)
unverfroren(116/10)
unzeitgemäss(14/1)
Urheber(10/2)
Valutaschwein(0/0)
Verelendung(232/22)
Verschlimmbesserung(2/1)
V-Mann(12/5)
Weltanschauung(160/65)
weltfremd(35/0)
Weltschmerz(353/131)
Wende, na, voor de-(350/62)
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Werdegang(220/48)
Wessies(106/39)
Wichtigmacher(19/0)
Wichtigmacherei(22/0)
Wichtigtuer(1/0)
Wiedergutmachung(243/66)
Wiedervereinigung(122/44)
Wille zur Macht(149/66)
wir haben es nicht gewusst(190/75)
Wirtschaftswunder(297/110)
Witz,een-(60/13)
Wunderkind(50/15)
Zeitgeist(101/56)
Zivilcourage(80/3)
zum Kotzen(170/60)
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Een onbekend gebleven Spiegel historiael-fragment: nieuw materiaal
van Lodewijk van Velthems aandeel in de Vierde Partie
Dirk Geirnaert (Instituut voor Nederlandse Lexicologie, Leiden)
Noël Geirnaert (Stadsarchief Brugge)
1. In- en aanleiding
De Spiegel historiael heeft, zoals bekend, een complexe ontstaansgeschiedenis. In
of kort vóór 1283 ontwierp Jacob van Maerlant deze bewerking van het Speculum
Historiale, de wereldkroniek van Vincentius van Beauvais, als een werk in vier grote
delen of ‘partieën’. Daarvan dichtte hijzelf de Eerste, de Derde en de eerste helft van
de Vierde Partie. Philip Utenbroeke schreef omstreeks 1300 de Tweede Partie en
Lodewijk van Velthem vervolledigde in 1315 - naar eigen zeggen in opdracht van
de Antwerpse edelvrouwe Maria van Berlaar - de Vierde Partie, die na kapittel 34
van boek 3 onvoltooid gebleven was. In 1316 voegde hij daar nog een Vijfde Partie
aan toe, om zo ook de meest recente geschiedenis in de Spiegel historiael op te
kunnen nemen.
Ook de overleveringsgeschiedenis van deze gigantische Middelnederlandse kroniek
is complex. De tekst van Jacob van Maerlants aandeel is volledig overgeleverd in
hs. 's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek, Bruikleen Koninklijke Akademie van
Wetenschappen, XX.1 De Tweede Partie is voor vier vijfden terug te vinden in hs.
Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, 13708;2 in de loop der jaren hebben
onderzoekers in een tiental handschriften en handschriftfragmenten tekstgedeelten
van deze Partie teruggevonden die in het Weense handschrift ontbreken. Lodewijk
van Velthems

1

2

M. de Vries en E. Verwijs (eds.): Jacob van Maerlant's Spiegel historiael, met de fragmenten
der later toegevoegde gedeelten, bewerkt door Philip Utenbroeke en Lodewijc van Velthem.
3 delen. Leiden, 1863.
F. Von Hellwald, M. de Vries en E. Verwijs (eds.): Jacob van Maerlant's Spiegel historiael.
Tweede Partie, bewerkt door Philip Utenbroeke. Leiden, 1879.
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Vijfde Partie is eveneens zo goed als volledig bekend: ze is voor het grootste gedeelte
te vinden in hs. Leiden, Universiteitsbibliotheek, BPL 14 E;3 de tekst die daar nog
ontbreekt is bijna geheel aan te vullen via enkele fragmenten. De overlevering van
de bijdrage van Velthem aan de Vierde Partie tenslotte, is het meest problematisch.
Van zijn tekst, door J. Deschamps destijds geschat op een 26000 verzen,4 zijn slechts
een 7000 verzen overgeleverd in een aantal fragmenten en in enkele
verzamelhandschriften die een reeks kapittels van zijn aandeel in de Vierde Partie
bevatten. Gelukkig is het mogelijk om, ondanks de gebrekkige overlevering ervan,
toch nog een goede indruk te krijgen van Velthems tekst. Twee 15de-eeuwse
handschriften (Berlijn, SBPK, Ms. germ. 4o 2018 en Wenen, ÖNB, CPV 2902)
bevatten nl. een Vroegnieuwhoogduitse prozaomzetting van de volledige Vierde
Partie en uit een vergelijking van deze omzetting met de bewaarde Middelnederlandse
tekst blijkt dat dit Duitse proza een getrouwe weerspiegeling biedt van de
Middelnederlandse verzen; ook de tekststructurering (i.c. de boek- en kapittelindeling)
komt overeen.5
Sinds enkele jaren is alle geëditeerde tekst van de Spiegel historiael ook digitaal
beschikbaar. De tekstedities van de drie basishandschriften en die van alle reeds
uitgegeven handschriftfragmenten die lacunes in die edities opvullen, zijn te vinden
op de (door de Academie meegefinancierde) Cd-rom Middelnederlands (1998) en,
sinds eind 2003, ook op de site van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse
Letteren (DBNL).6 Bij het samenstellen van de Cd-rom Middelnederlands werd het
bij elkaar brengen van de fragmenten die lacunes in de edities opvullen zeer
vergemakkelijkt door het verschijnen van Onsen Speghele Ystoriale in Vlaemsche
van J.A.A.M. Biemans,7 een

3
4
5

6
7

H. vander Linden, W. de Vreese, P. de Keyser en A. van Loey (eds.), Lodewijk van Velthem's
voortzetting van den Spiegel Historiael. 3 delen. Brussel, 1906-1938.
J. Deschamps, Middelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken,
Leiden, 1972, p. 93; voor de omvang van Velthems aandeel zie ook nog de volgende noot.
Zie N. Palmer, ‘Eine deutsche Übersetzung von der Vierten Partie des Spiegel Historiael’.
In: De nieuwe taalgids 69 (1976), p. 102-110. Hierbij nog het volgende: Maerlants aandeel,
ca. 17700 verzen, beslaat in het handschrift (tweekolommig, kolommen van 34 regels) 150
folia (f. 12r-162r) of ca. 20500 prozaregels; Velthems deel loopt van f. 162v t.e.m. f. 336r,
d.i. 174 folia of ca. 23700 prozaregels; de terugrekening van de prozaomzetting van Velthems
tekst naar versregels leert dat de omvang van zijn aandeel niet 26000 verzen geweest zal zijn
zoals Deschamps veronderstelde, maar slechts ca. 20400 verzen (voor deze omrekening
mogen we, blijkens de getalsverhouding tussen de proza- en versregels in het
Maerlantgedeelte, uitgaan van 100 regels proza voor 86 verzen).
www.dbnl.org. De bestanden van de Cd-rom Middelnederlands vormden daarbij de basis
van wat op de site gepresenteerd wordt.
J.A.A.M. Biemans: Onsen Speghele Ystoriale in Vlaemsche. Codicologisch onderzoek naar
de overlevering van de ‘Spiegel historiael’ van Jacob van Maerlant, Philip Utenbroeke en
Lodewijk van Velthem, met een beschrijving van de handschriften en fragmenten, 2 delen.
Leuven, 1997.
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studie waarin de overlevering van de Spiegel historiael volledig in kaart was gebracht.
Opeens was het geen enkel probleem meer om de weg te vinden in de zeer grote
hoeveelheid overgeleverde handschriftfragmenten en om daarbij ook precies te
bepalen welke van de vele edities tekstmateriaal boden dat ontbrak in de drie
standaardedities van de grote Spiegel historiael-codices. Omdat Biemans bij elk
handschrift en handschriftfragment ook aangeeft of en waar de tekst ervan uitgegeven
is, is het daarbij vrij eenvoudig vast te stellen dat van verschillende
handschriftfragmenten nog nooit een editie gemaakt is. Voor wie in de tekst van de
Spiegel historiael geïnteresseerd is, is dat niet altijd een bezwaar, omdat de tekst van
die fragmenten doorgaans al uit de standaardhandschriften bekend is.8 Bij twee van
die onuitgegeven fragmenten blijkt echter dat de tekst ervan ook niet in enig ander
al uitgegeven handschrift of handschriftfragment overgeleverd werd. Het gaat m.a.w.
dus om tot nog toe onbekend gebleven tekstmateriaal. De fragmenten in kwestie zijn
restanten van twee verschillende handschriften; het ene fragment wordt bewaard in
het Brugse Stadsarchief, het andere in de Württembergische Landesbibliothek in
Stuttgart. Ze bevatten beide tekst uit Lodewijk van Velthems aandeel in de Vierde
Partie en tellen resp. 600 en 192 regels.9
De tekst van het Brugse fragment wordt hieronder voor het eerst uitgegeven. Deze
editio princeps kadert ook in het streven van het Brugse Stadsarchief om zijn
fragmentenbezit beter voor wetenschappelijk onderzoek bereikbaar te maken. Tot
nu toe werd aan dit streven vooral gestalte gegeven in het project Membra disiecta
Brugensia. Dit project werd destijds opgezet vanuit de intentie om bij het archivale
inventarisatiewerk de banden in de diverse archiefbestanden systematisch te
onderzoeken op de aanwezigheid van handschrift- en drukfragmenten, om zo zicht
te krijgen op archiefbezit dat anders onbekend en onbeschreven zou blijven. Binnen
dit project zijn een

8
9

Dit betekent uiteraard niet dat variantenonderzoek op basis van deze fragmenten niet
waardevol kan zijn voor een beter begrip van de tekst.
Bij het Stuttgartse fragment (sign. Stuttgart, WLB, Donaueschingen, Cod. A IV 1) zijn bij
de helft van de 192 regels niet meer dan de begin- of slotwoorden van het vers overgeleverd.
Voor de informatie over dit fragment zie verder Biemans 1997, 2, p. 420-421 en pl. 51-3;
de daar gegeven inhoudsinformatie is, na vergelijking met de corresponderende Duitse tekst
(f. 178ra-179va in het hiervoor genoemde Weense handschrift) te preciseren: het fragment
bevat de Vierde Partie, boek 3, kap. 57 (laatste 85 verzen) - kap. 59 (eerste 35 verzen). Met
dank aan prof. dr. J.A.A.M. Biemans (Amsterdam) die ons t.b.v. deze precisering zijn
fotomateriaal van het Stuttgartse fragment ter beschikking stelde.
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viertal artikelen gepubliceerd met de bekendmaking van de meest interessante
vondsten, meestal vergezeld van een editie van en onderzoek rond het nieuw ontdekte
materiaal.10 Aan de reeks kunnen we binnen afzienbare tijd een nieuw nummer
toevoegen, met daarin informatie over maculatuur die vorig jaar in een Brugse
registerband ontdekt werd en die in de eerste plaats codicologisch interessant lijkt:
tien onversneden vellen van een Middelnederlands papieren handschrift met de
Bijbelvertaling van 1360.

2. Het Brugse fragment van de Vierde Partie (aandeel Van Velthem)
2.1 Codicologische informatie
Het Brugse fragment (sign. Stadsarchief Brugge, Oud Archief reeks 538, fragmenten
van handschriften) is een zo goed als intact overgeleverd perkamenten folium. Het
is een van de 38 fragmenten van 33 bladen die ons nu nog resten van wat ooit een
zeer imposant Spiegel historiael-handschrift geweest moet zijn. Van deze fragmenten
zijn er 37 in 1970 door J. Deschamps uitvoerig onderzocht en beschreven. Het verslag
en het resultaat van dit onderzoek legde hij neer in zijn bijdrage aan het huldealbum
voor prof. J. Vanderheyden.11 Een blad dat pas in 1978 opdook, werd beschreven in
Biemans 1983.12 In dl. 2 van Biemans' proefschrift (de catalogus met de beschrijving
van alle Spiegel historiael-handschriften en -fragmenten) kreeg de codex het nummer
8, het fragment waar het hier om gaat, nummer 8-24.13 Aan de onderzoeksresultaten
van Deschamps en Biemans is, wat dit fragment betreft, niet veel toe te voegen. We
beperken ons hier dan ook tot een recapitulatie van de belangrijkste informatie omtrent
handschrift en fragment, slechts aangevuld met enkele bijkomende gegevens na een
hernieuwd codicologisch en dialectgeografisch onderzoek van het fragment.

10

11
12
13

Zie Handelingen van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde
en Geschiedenis 36 (1982), 37 (1983) en 39 (1985) en Miscellanea Neerlandica: opstellen
voor dr. Jan Deschamps (...), dl. 1 (1987).
J. Deschamps, ‘De fragmenten van twee handschriften van de “Spiegel Historiael” in vier
kolommen’. In: Hulde-Album J.F. Vanderheyden. [Leuven, 1970], p. 51-79, m.n. p. 58-78.
J.A.A.M. Biemans, ‘Nieuwe fragmenten van handschriften van de “Spiegel historiael” in
vier kolommen’. In: TNTL 99 (1983), p. 1-24.
Biemans 1997, 2, p. 355-359. Verwijzend naar Deschamps 1970 beperkt Biemans zich tot
een beknopte beschrijving van de fragmenten; wel biedt hij waar mogelijk nog extra
codicologische en bibliografische informatie.
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De codex, te dateren ca. 1400, bevatte in vier delen naar alle waarschijnlijkheid alle
vijf de partieën; hij mat ca. 425 × 320 mm, had een bladspiegel van ca. 335 à 355 ×
250 mm en een mise-en-page van vier kolommen (elk van 75 à 77 regels). Het
handschrift is geschreven in een littera textualis en was het werk van twee kopiisten;
het hier te publiceren fragment behoort tot het gedeelte dat door kopiist B geschreven
is. Omdat alle fragmenten van deze codex in Brugge en omstreken gevonden zijn
spreekt men in de literatuur ook wel over ‘de Brugse fragmenten’. Desondanks ging
het niet om een Brugs handschrift aangezien men op basis van het dialect de herkomst
van de codex meer noordelijk dient te situeren. Deschamps noemt het handschrift
Hollands,14 hoewel een dergelijke algemene lokalisering zeer waarschijnlijk
genuanceerd mag worden tot Zuid-Holland of de Zeeuwse Eilanden: het relatief hoge
aantal zuidwestelijke en niet-Hollandse elementen dat nog onder de noordelijke
dialectkenmerken bewaard gebleven is, wijst er wellicht op dat de kopiist niet al te
ver noordwaarts gezocht moet worden.15 Het handschrift moet ten vroegste ca. 1650
versneden zijn, waarna - afgaande op de 17de- en 18de-eeuwse namen, opschriften en
notities die op de meeste fragmenten te lezen zijn - de stukken perkament vooral als
banden van landmetersregisters gebruikt zouden gaan worden.
Het Brugse fragment meet ca. 415 × 322 mm en telt 75 regels per kolom; het blad
is niet gefolieerd en het vertoont evenmin nog sporen van enige foliëring; elke regel,
behalve steeds de eerste twee regels van een kapittel, begint met een apart geplaatste
hoofdletter (er is echter geen apart gelinieerde hoofdletterkolom); door deze
hoofdletters werd een doorlopende verticale rode streep getrokken; een regel komt
zo goed als steeds ook met een vers overeen; in de (vijf) gevallen waar de kopiist
het vers over twee regels schrijft, wordt het verseinde tweemaal met een zg. rijmpunt
aangegeven;16 de kapittelopschriften en kapittelnummers zijn in rood uitgevoerd; er
komen negen kapittelinitialen (lombarden) voor, niet versierd en afwisselend rood

14
15

16

Deschamps 1970, p. 74-75.
Het gaat daarbij b.v. om vormen als bringen voor brengen, brocht voor bracht, es voor is,
clene voor cleine, liede(n) voor lude(n), of voor af, en sullen voor sellen; ook het gerundium
zonder apocope van de -e is in 14de-eeuwse tekst vaak een niet-Hollands kenmerk. Met dank
aan prof. dr. A. Berteloot (Münster) die bereid was om enig dialectonderzoek rond de tekst
van dit fragment te doen.
Het gebruik van de rijmpunt is frequenter te zien op het eveneens door kopiist B geschreven
fragment Gent, Universiteitsbibliotheek, 2541/11 (zie de afbeelding in Biemans 1997, 2, pl.
8-27 en p. 355 voor de karakterisering van het schrijfgedrag van deze kopiist).
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en blauw; zeven van deze negen lombarden zijn twee regels hoog, de kapittelinitiaal
J bij kap. 46 en 48 echter is resp. een zeven- en een zesregelige letter die in de marge
vóór de hoofdletters geplaatst is; de representanten voor deze lombarden zijn, met
uitzondering van die bij kapittel 50, steeds zichtbaar; er komen geen paragraaftekens
voor, hoewel de representanten ervoor (twee licht met elkaar verbonden schuine
streepjes) wel in de marge aanwezig zijn. In het midden, dwars over het blad, lopen
twee evenwijdige vouwen met een tussenruimte van ca. 20 mm; dit was het gedeelte
van het fragment dat om de rug van het register zat waarrond het fragment als band
was aangebracht; de tekst op deze strook is zwaar beschadigd, o.m. door de touwtjes
van de inbinding, en gedeeltelijk onleesbaar. De rectozijde, die de buitenzijde van
de band vormde, is donker verkleurd; in de onderste helft van de rechtermarge van
de rectozijde en verticaal ten opzichte van de Middelnederlandse verzen staat,
geschreven in een 17de-eeuwse hand, Cleene hoofdinghe vande geheele prochie van
Slijpe; toen het fragment nog als registerband fungeerde, was dit de (horizontaal te
lezen) titel op de voorkant van het register. Uiterst rechts in het midden van de
rectozijde is een papieren etiket (18 × 32 mm) aangebracht met het gedrukte nummer
102; het etiket is 18de- of vroeg 19de-eeuws; bovenaan links op de rectozijde is in
blauwe inkt de identificatie aangegeven: ‘IV7, 43, 40 - IV7, 52, 28’; de hand bij deze
mededeling is dezelfde als die die ook op de andere Spiegel historiael- fragmenten
van het Brugse Stadsarchief de tekstidentificering noteerde; naar alle
waarschijnlijkheid was dit Willem de Vreese.17 Bovenaan de versozijde staat in het
midden een niet te ontcijferen probatio pennae; uiterst rechts onderaan bevindt zich
een lijmspoor van ca. 15 × 130 mm. Onderaan de recto- en versozijde werden eind
19de-eeuw de stempels Bruges Archives Communales aangebracht.
Uit de reconstructie die Deschamps maakte van de ontdekkingsgeschiedenis van de
Brugse fragmenten blijkt dat het fragment eigenlijk toch niet helemaal onbekend
genoemd mag worden. Na de vondst ervan in 1888 door de toenmalige Brugse
stadsarchivaris L. Gilliodts-Van Severen, werd het in 1888 en 1889 door N. de Pauw
en J. Verdam al in hun publicaties vermeld. Verdam maakte er ook meteen een
afschrift van, volgens Deschamps ‘met het oog op een vijfde deel van de uitgave van
de Spiegel historiael’. Dat vijfde deel is

17

Dezelfde hand noteerde ook de tekstidentificatie op het fragment Gent,
Universiteitsbibliotheek, 2541/11 (zie Biemans 1997, 2, pl. 8-27); dat het De Vreese was die
deze notities aanbracht, is af te leiden uit een vergelijking ervan met een aantal van zijn
handschriftbeschrijvingen in de Bibliotheca Neerlandica Manuscripta (BNM,
Universiteitsbibliotheek, Leiden).
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er niet van gekomen, maar toch werd het afschrift niet voor niets gemaakt: Verdam
haalde er ruim 50 citaten uit voor zijn Middelnederlandsch Woordenboek; het
fragment staat dan ook, als nr. 1201, in de Bouwstoffen van het MNW beschreven.18
Verdams afschrift wordt thans onder sign. Letterk. 1739 VIII bewaard in de Leidse
Universiteitsbibliotheek.

2.2 Inhoud
Het fragment biedt ons de tekst van de Vierde Partie, boek 7, kap. 43 (vs. 40) t.e.m.
kap. 52 (vs. 28). Het sluit onmiddellijk aan op het fragment Gent,
Universiteitsbibliotheek, 2541/9, waarvan de tekst al in de editie De Vries-Verwijs
opgenomen werd en het gaat, op één (niet bewaard gebleven) folium na, vooraf aan
het fragment Brussel, Koninklijke Bibliotheek, IV 827/1 dat in 1902 uitgegeven werd
door K. De Flou.19
Het Brugse fragment opent met de afronding van een relaas over de religieuze
gewoontes van de Armeniërs en over de wederzijdse afkeer die er bestaat tussen hen
en de Georgiërs (kap. 43-44); daarna handelt het over St.-Franciscus en St.-Dominicus,
en over het ontstaan van hun kloosterordes (kap. 45); in de resterende zes kolommen
wordt vervolgens nog informatie gegeven over de geschiedenis van het Franse
koningshuis en over diverse, vooral politieke, gebeurtenissen in Frankrijk in de
periode 1221-1227 (kap. 46-52).
De tekst van het fragment komt overeen met de kapittels 99-130 van Boek XXX van
Vincentius van Beauvais' Speculum historiale.20 Dat Velthem deze 32 kapittels tot
negen weet te reduceren, heeft vooral te maken met het feit

18

19

20

Het fragment wordt in het MNW aangehaald als fr. of fragm. te Brugge, Brugsch fr. of fragm.,
fragm. B, fragm. Br. en hs. te Brugge. Verdam gebruikte het voor het eerst bij het lemma
Casse, in het in 1892 verschenen fascikel 10 van het derde MNW-deel. De woorden die hij
excerpeerde staan in zijn afschrift steeds met potlood onderstreept.
Voor het Gentse fragment zie dl. 3 van de editie De Vries-Verwijs, blz. 406-416; voor het
Brusselse zie K. De Flou (ed.), ‘Twee nieuwe fragmenten van den Spieghel Historiael’. In:
Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde
1902, 399-467 (445-467). De tekst van beide fragmenten is ook te vinden op de Cd-rom
Middelnederlands en op de website van de DBNL.
Voor het Speculum historiale gebruikten we de editie-Douai uit 1624 (reprint 1965) die de
versie representeert waarop de Spiegel historiael teruggaat (zie verder Biemans 1997, 1, p.
19, noot 20).
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dat hij de 23 kapittels over het leven van St.-Franciscus en St.-Dominicus zelf in een
80-tal verzen samenvat (kap. 45).

2.3 Teksteditie
Het fragment wordt hieronder diplomatisch uitgegeven. Daarbij zijn de volgende
regels toegepast:
- de versnummering werd door ons per kapittel toegevoegd; een vers dat over
twee regels geschreven werd is daarbij als één gerekend; de kapitteltitels werden
bij de nummering niet meegeteld;
- de regels van een per vergissing tweemaal opgenomen passage (zie kolom va,
de vier verzen tussen vs. 16 en 17 van kap. 48) werden evenmin meegeteld,
maar genummerd als 16a-16d; de hele passage werd tussen punthaken geplaatst;
- afkortingen worden waar mogelijk opgelost in overeenstemming met vormen
die voluit geschreven voorkomen in het fragment of in een van de andere
fragmenten die van de hand van kopiist B zijn;21 de letters die bij opgeloste
afkortingen toegevoegd werden zijn cursief weergegeven;
- er is geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende vormen van de r en s;
de lettervormen u, v, w, i en j werden wel overgenomen zoals ze in het fragment
voorkomen;
- de aparte plaatsing van de beginletter van elke regel is niet gehandhaafd;
- op de plaatsen waar in de marge een representant van een paragraafteken staat,
wordt tussen rechte haken een paragraafteken afgedrukt;
- de (rode) kapittelopschriften en de (afwisselend rood en blauwe) kapittelinitialen
worden vet weergegeven;
- van de verzen of versgedeelten die onleesbaar zijn (m.n. vooral de tekst op de
ruimte tussen de twee horizontale vouwen in het midden van het blad) of van
verzen die ten gevolge van tekstcorruptie niet meer te begrijpen zijn, wordt in
het apparaat de corresponderende tekst gegeven uit de Vroegnieuwhoogduitse
prozaomzetting zoals die te vinden is in hs. Wenen, ÖNB, CPV 2902 (f.
300ra-303vb);22

21
22

Kopiist B was verantwoordelijk voor de Vierde en Vijfde Partie (Biemans 1997, 2, p. 355).
Met dank aan dr. R. Sleiderink (Brussel) die ons de kopieën van het Weense handschrift ter
beschikking stelde.
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- kopiistenfouten werden niet gecorrigeerd; de correcte lezing wordt wel in
voetnoot vermeld; de voorgestelde correcties berusten doorgaans op de
overeenkomstige passages in de Duitse prozaomzetting of in Vincentius'
origineel.

40

45

50

55

60

1

5

[ra]
23
Vasten si so wel in scine
So dat si des maendages daerna
Niet en eten als ict versta
Ende dinxdages dat si dan eten
Es sonder smout als wijt weten
Ende swoensdages al mit allen niet
Ende sdonredages enewer24 yet
Ende tsaterdages eten si vleysch
Dat is altoos haer eysch
Ende .ij. maende god weet
Gaen si ten sacrament gereet
Jn haer sacrament en doen si niet
Ghenen wijn wats gesciet
Maer si doen gelijc den grieken
Ende singen oec des geliken
Jn kelcte van glase oft mede
Van houte gemaect wel gerede
Some singen si oec mit parure
Dat wi aendoen talre vre
Some mit ere casufele gereet
Daer hier een een25 dyake mede geet
Some singen si mit dyaken daer
Ende som mit subdyake vorwaer
Noch van hare wet xliiij
Coemt enich heilich dach gerede
Op saterdach of op sondach mede
Si becondigen daer wel diere
Maer en ghene sire vieren
Also als ict dede verstaen
Sine gelouen niet sonder waen

23
24
25

De nummering sluit aan op die in de editie De Vries-Verwijs, p. 416.
Lees: enewerf.
Lees: een (dittografie).
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Dat enich vagheuier oec es
[¶] Es enich wijf des sijt gewes
Daer mede te doene heeft .j. ander man
Die bisscop gheeft hem orlof dan
Een ander wijf te nemen daer
Bisscop moniken abten vorwaer
St26........meer na....nken...
...........ie leken....
Moneken ende oec die papen
Gaen daer omme mit comenscapen
Ende.....or..... ende perseme met
........................ geset
..............ende dolen daer
Jnt gelove ouer waer
Si seggen daer der papen wiue
Nemmermere na haren liue
Nemen moghen andren man
Sine willen oec niet gelouen dan
Dat god twe naturen heeft ontfaen
Die georgianen oec sonder waen
Seggen dat si in xxx. steden
An den geloue messen heden
Ende descorderen ieghen wet
Die van gode is geset
So grote bliscap27 hebben si in hande
Onder hem dese .ij lande
So dat die georgien28 seget
Wat pinen so hem daer an leget
Haddi enen doren in sinen voet
Ende ghingen termenien om odmoet
Jn die kerke ende seide daer
Alden lieden ende bade daer naer
Daer en soude niement willen micken

26

27
28

Voor vs. 12-20 heeft de Duitse tekst: Bischoff epte pfaffen vnd munche steyn mer nach trinken
dann die leyen munch vnd pfaffen triben kauffmanschatz vnd furkauff vnd wucher vil pfaffen
triben grosz torheit in dem gloeben.
Mogelijk corrupt uit vientscap ‘vijandschap’ (du. herschafft, lat. odium).
Lees mogelijk: die van georgien.
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40 Noch sgheens so vele yet micken
Dat hine soude willen besien
Ende in tselue is van dien
Georgiane dat wel wel29
Datter niement om micke met
45 Al quame een armerijn al daer
Si daden hem tselue oec vorwaer
Van sinte dominicus doot
Ende sinte Franciscus doot .xlv.
1 Sinte franciscus woende nv
Jn een stede dat segic v
Die rinus tortis hiet bi namen
[rb]
Hi ende sine broedre tsamen
5 Jn een clene husekijn
Daer baden hem die brodre zijn
Dat hi hem leerde hoe si souden
Gode bidden als si wouden
Sempelike antwordi hem daer
10 Als ghi beden wilt vorwaer
So segt v pater noster dan
Ende segt aldus vort an
Wi aenbeden di here ihesus christus
Ende tot allen kerken aldus
15 Die in die werelt sijn gestaen
Ende wi anebeden di selue saen
Bedi dattu mitten cruce gereet
Alle die werelt verlosses god weet
Dit hilden sine broeders sekerlike
20 Ende ontfinghet30 herde odmoedelike
Ende anebeden dus onsen god
Sempelike ouer een gebod
Hi geboot oec die sine daernaer
Dat si die roemsce kerke vorwaer
25 Altoos eerden bouen al
Ende dat elc oec eren sal

29
30

Lees: wet.
Lees: ontfinghent.
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Die stede waer dat si staet
Daer men gods dienst in begaet
Daer leerdi sine gesellen met
Altoos te houden onbesmet
Menige mirakel sonderlinge
Ende herde vele scoenre dinge
Dedi in sinen leuen godweet
Dat hier niet in bescreuen steet
[¶] Jn desen tiden31 starf mede
Sinte dominicus in heilichede
Die sochte franciscus vele dan
Om conde te hebben an desen man
Ende32 doe si ver............
..................
.................
.......... ghinc van desen saken
Niet........... si daden
S................aden
.................
.................
Hi predicte in menige stede
Biden voeghelen beesten mede
Verwecte hi vander noot
Ende vele liede vander doot
Dedire .xi. op staen
Wie tot hem te rade is gegaen
En mocht ongetroost niet bliuen
Soude ic van dese tween scriuen
Al haer doen ende haer leuen
Ende dat van hem is bleuen
Jn gescrijfte clene ende groot
Ende dat oec gesciede na hare doot
Van miraclen die si deden
En quaems niet of bi waerheden

31
32

tiden staat, voorafgegaan door een verwijsteken, na het laatste woord van de regel.
Vs. 39-46 luidt in het Duits: vnd wann sie zu samen komen so hetten sie grosz wollust
mittenander der ich nit aller gesagen kan sie haben manigen beraten franciscus tet auch vor
sinen end manig grosz zeichen.
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Dat weet ic wel bin enen iare
Ende dat te doene waer mi zware
Daer om sal ict laten nv
Ende vort maken dat segic v
Die materie die hier na gaet
[¶] Sinte fransoys dat verstaet
Doe hi menige doghet gedaen
Hadde starf hi sonder waen
Jn heylicheden herde groot
Ende men vant ouer hem na sine doot
Jn voete in hande ende in side
Sine teykene ouer hem tien tide
Die onse here van hemelrike
Ontfinc ant cruce oec sekerke33
Beide dese heiligen aldus
Fransiscus ende dominicus
Ontfingen haer ordine mit concente
Van den derden dage34 Jnnocente
[rc]
Ende van honoriuse die na hem quam
Elc sine ordine oec an nam
[¶] Jnt eerste iaer van honoriuus
Ghinc in dordine dominicus
Nv a35 ic te mine materie voort
Daer ghi hier voren of hebt gehoort
Coninc Philips doot Ende
Ander dinc xlvi
JN tiaer ons heren .M.
CC. ende xxi.36
So voer die coninc van iherusalem
Ende vele liede mit hem
Ouer zee in gallen lant
Daer hi den keyser vrederic vant

33
34
35
36

Lees: sekerlike.
Lees: pape.
Lees: ga.
Aangezien de telwoorden .M. en xxi. op de positie staan van de rijmwoorden van vs. 1 en 2,
lijkt het erop dat .M. in vs. 1 niet als dusent gelezen moet worden, maar als dusentich, om
zo te rijmen op xxi. (eenentwintich).
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Die tcruce37 hadde genomen vordat
Dien daer die coninc bat
Dat hi hem helpe doen soude
10
Dat die keyser gerne woude
Ende daer gaf hem die coninc saen
Sijnre dochter te wiue sonder waen
So dat mit bezworen ede
Saden38 si dit voer den paeus bede
15 [¶] Jnt ander iaer daer na
Nam hise te romen als ict versta
Jnt derde iaer oec sekerlike
So starf philips van vrancrike
Jn julius op die maene gereet
20
Die menigen strijt verwan ghereet
Een wonderlijc groot testament
Heefti voer zijn ziele bekent

25

30

35

40

37
38
39

.Cm. lb. parasise
Maecti den coninc in deser wise
Jan van iherusalem der stede
Op die heydine te striden mede
Ende also vele den tempelieren
Ende oec in die ospitaliere39
...
...
Daer hi scade in hadde gedaen
Al en can ict niet doen verstaen
Ende tsinte denijs wart hi begrauen
...
...
Wort coninc gecroont oec na tgone
Op den eersten dach god weet
Dat men tcoren sniden gheet
Te riemen in die goede stede
Ende blantse sijn wijf oec mede

De t van tcruce staat superscript voor de begin-c.
Lees: Daden.
Voor vs. 28-36 heeft de Duitse tekst: vnd sant iohanns hern auch so uil gutz wider in allen
landen do er hat schaden inne getan daz ich nit alles gesagen kan zcu sant dionijs wart
begraben mit groszer kostberlichkeit jn dem selben iar wart sein sun ludwig zu kunig gekront.
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Wart daer ghecroent tere coninginnen
Nv quam teerst ten beghinne
Weder kaerls geslachte die keyser was40
Ouer mids deser moeder sijt seker das
xxxvij iaer haddi doe
Doe hi coninc wart alsoe
Ende hi maecte daerna saen
Grote vrienscap sonder waen
Ieghen den keyser vrederike
Ende dat te duren stadelike
Die graue van sampaengen nv
Nam te wiue dat segic v
Twtcaerts dochter van belocoec41
Die lodewijcs nichte was oec
Ende lodewijc gaf hem daer te dele
Jn huwelic .iij castele
Die graue oec van monfort
Daer ghi hier voren of hebt gehort
Es albiensen comen
Daer hi in was mit groten vromen
Ende steden in wan ende castele
Ende versloech der ongelouiger vele
[¶] Jnt selue iaer die coninc mede
Van iherusalem der stede
Voer te sinte iacobs bedewaert
Ende in huwelicheden hi daer wart
Want hi nam daer sonder missen
[rd]
Des conincx dochter van galissen
Van den gheslachte van
Den coninghen van vrancrike .xlvij.
Van den fransoysen hebdi gehort
Dicwile seggen menich wort
Hoe si van troyen sijn geboren
Also men telt hier voren
Ende hoe si hare name ontfingen

40
41

was staat boven keyser, aan het eind van de vorige regel.
Lees: Gwtcaerts (lat.: filiam Guichardi de Belloioco; du.: gwithardes tochter von belocort).
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Hebdi gehort oec sonderlingen
Ende hoe hoe42 haer coninge sijn verandert
Ende hare geslachte verwandert
Dat hebdi hier te voren verstaen
10 Maer nochtan hoet is gegaen
Dat men seget van den ore
Dat onrecht is als ict hore
Dat wil ic v hier een deel verclaren
Doemen screef ons heren jaren
15 CCCC. lxxxiij. mede
Hilderic die trieren die stede
Wan ende te vrancrijc coninc was
Na sine doot als ict las
Helt clodoueus sijn zone trike
20 Altemale vrancrike
Ende dese wort gedoopt na das
Van Sinte remeys die bisscop was
Ende sijn geslachte regneerde oec vort
Tot dat men screef ons heren wort43
25 .vijc. ende l. oec mede
Mit eren ende mit salichede
Sonder wtgenomen vorwaer
Omtrint lxxxviij. iaer
Bi clottaris tiden als wijt kinnen
30 Ende sinte badelde der coninghinnen
Dar die grote heren bi crachte
Den coninge namen hare machte
Doe quam pippijn die vromer was
D....................as44
35 Ende was van den paeus steuen
Ghewijt coninc alst is bescreuen
Te sinte denijs in die stede
Sijn wijf ende sijn kinder mede45
... benedide die paeus...

42
43
44
45

Lees: hoe (dittografie).
Lees: bort ‘geboorte’ (du.: nach christus geburt).
Voor vs. 34 heeft de Duitse tekst: den ie keiner do ich von gelessen han.
Voor vs. 39-40 heeft de Duitse tekst: vnd alle sein nachkomelinge benedijt der babst
ewiglichen.
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40 ....................................
Ende alle die ieghen hem daden
Waert in werken ofte in raden
Dat si ewelike daer na
Verwaten waren als ict versta
45 Dus regneerden sijn nacomelingen
Tot dat men screef in waren dingen

50

55
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.ixo.46 ende xxvj. iaer
Doe quam huge capet daer naer
Die graue was van parijs
Ende hertoge van vrancrijc in dier wijs
Ende onterfde kaerls geslachte
Mit verradichede ende mit machte
Dus quam tgeslachte daermen spreect aue
Te niete ouer mits den graue
Van parijs huge capette
Ende nv eist weder comen te wette
Hoe sinte richier ende sinte
Walric weder quamen
Te hare kerken. .xlviij.
JN die jeeste lesen wi
Van richaerde ende walrici
Die doot waren dese danne
Om die vrese wille der normanne
Worden si om sekerheit gedragen
Tere ander sta47 daer si sagen48
Dan te hare kerken vorwaer
Ende doe die normanne worden daernaer
Kerstijn bi sempels kaerls tiden.
Worden si bracht daerna siden
Tot hare proper kerke zaen
Die coninc was van bertiniaen49
Ouer mits den graue arnulphus

46
47
48
49

Lees: .ixc.
Lees: stat.
Lees: lagen.
Du.: den munchen zu sant britinian. Ten gevolge van een kopiistenfout werd in dit vers een
oorspronkelijk monicke blijkbaar vervangen door coninc (hier in afgekorte vorm); zie ook
nog de volgende noot.
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Die graue was in vlaendren dus
Helden si dese heiligen daer
Doe vertogedem walricus daernaer50
a <Kerstijn bi sempels kaerls tiden
b Worden si bracht daerna siden
c Tot haren propren kerken saen
d Die coninc van sinte bertiniaen>
Ende51 hughe den graue van parijs
Jn sinen drome in deser wijs
Ganc seiti tot arnulphus den graue
Van vlaendren sech hem daer aue
Dat hi ons laet voeren nv
Van sinte bertijns dat sech hem du
Tot onser kerken want wise
Meer minnen.
Dan een ander dit doet hem kinnen
Huge vragede wie hi ware
Ende sijn geselle oec daernare
Jc hete seiti walricus
Ende mijn geselle van pontoys richardus
Ende god onbiet di bi mi
Dattu hier of vorders di
Ende dattuut nie verroekloost mede
Huge voer daer na gerede
Ende seide den graue dese woort
Die hi van gode hadde gehort
Entie graue dit al ontseide
Doe sprac huge sonder beide
Nv so sent mi dese lichamen
Tot hare stat beide te samen
Mit goeder minnen wel gereet
Ende binnen desen tiden godweet
Of ghi sultse mit onminnen groot

50

51

De vier verzen tussen vs. 16 en 17, hier genummerd als 16a-16d, zijn een dittografie van vs.
9-12, allicht veroorzaakt door verwarring van daernaer uit vs. 16 met daernaer in vs. 8. De
tekst van vs. 16d lijkt dichter bij de oorspronkelijke correcte tekst aan te sluiten dan zijn
pendant, vs. 12.
Lees: An.
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Bringen daer ict v geboot
Doe dede arnulphus om dese vrese
Van huge den coninc bringen dese
Jn .ij. scone cassen beslagen
Van goude van siluer ende deedse dragen
Al gewapender hant daer naer
Tot monstrueel der stat vorwaer
Des conincx casteel van vrancrike
Daer ontfincse huge werdelike
Ende dede elken in sire steden
Also alst hem was besceden
[¶] Jnder seluer nacht aldus
Vertogedem in drome walricus
Hugen ende seidem vorwaer
Du heues gedaen onse gebod daer
Ende in onse stede ons geset
Nv segic di hier om met
Du sout regneren in vrancrike
Ende dine nacomelinge dier gelike
Tot int .vijde geslachte vort52 bi
Dat van di comende si
Maer ne gheen salt seker wesen
Nv sellen wi rekene53 van desen
Huge wan robrecht daer naer
Ende robrecht henrike vorwaer
Ende henrike philippe dan
Ende philips lodewike den man
Den groten entie lodewijc
Den andren lodewijc des gelijc
Entie lodewijc philips wan
Ende dese philips hadde dan
Elisabetten te wiue nv
Des grauen dochter dat segic v
Van henegouwen daer hi an wan
Desen lodewike den stouten man
Die tgerechte oer nv es

52
53

Lees: vore.
Lees: rekenen.
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Van grote karel des sijt gewes
Van boudewijn desen graue
Libetten54 vader daer ic spreke aue
Also als mem55 hier voren seide
Van armegaerden in waerheide
Die karels sempelen dochter was
[vb]
Daer op comen was tot das
Rechte or van puppine
Also alst oec nv in schine
Comen is tot op lodewijcs moeder
Van ermegaerden alsict bin vroedeer56
Ende daer om tot desen lodewijc
Began te regneren geweldelijc
So quam weder tsinen ore
Kaerls geslachte als ict hore
Jn die aquitaensce ieeste mede
Leest men van kaerls geslachte
Gherede
Dat ouer mids hare sonden groot
Comen was in deser noot
Hoe die coninc lodewike
Van vrancrike aquitaengen
Wan. Ende ander dinc .xlix.
Doe men screef dat iaer ons heren
M.CC. xxiiij. mit eren
So gaderde lodewijc die coninc
Al sijn lant na dese dinc
Ende voer rechte te poutau57 waert
Hi hadde daer wel in sine vaert
.M. cc. ridders wel
Ende ander liede dapper ende snel
Menighen man te wapine goet
Morsijn die casteel goet
Wan hi zaen ende daer na met

54
55
56
57

Lees: Lisbetten.
Lees: men.
Voor de vs. 83-88 ontbreekt de pendant in de Duitse tekst.
Lees: poitau.
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Heefti angiers beset
Entie abt entie porters mede
Maecten iegen den coninc vrede
Vandaer voer die coninc voort
Tot rupen voer die poort
Ende samaricus van melioen
Sette hem ter were doen
Mit .cc. ridders ende porters mede
Ende bescermde stoutelike die stede
Doe saghen die gemeente
Dat ghene macht
En mochte iegen sconinc58 cracht
Ende gauen die stat op al daer
Lijf ende scat behouden vorwaer
Doe voer samaricus god weet
Al die zee wech gereet
Entie van limoge heb ic verstaen
Entie van peregort sondeer waen
Ende al die princen van aquitaengen
Gauen hem op sonder calaengen
[¶] Jnt ander iaer recht omtrent
Dat men paescen bekent
So vensde hem een dat hi was
Boudijn van vlaendren als ict las
Die keyser te constantijnoble daervore
Hadde geweest dus quam die dore
Jn cledren gelijc enen pilgerijn
So vele wildens mit hem sijn
Om dat hi vele gelikenissen
Den lieden seide sonder missen
Nochtan veriageden sine vorwaer
Doe quam hi te perone daer naer
Daer sprac hem ane die coninc
Van vrancrijc gelijc deser dinc
Wie maect v ridder die coninc sede
Ende waer daetstu manscap minen
Vader mede

58

Lees: sconincx.
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Ende waer was dat huwelijc gemaect
Tusschen di ende dinen wiue geraect
Hine wouts niet berechten daer
Ende seide hi sout hem seggen daer naer
Die ghene die mit groter menichede
Daer quam sciet nv ter stede
Mit cleenre menichte god weet
Ende daer na niet lanc en leet
So vanten geraerd van tussenca
Jn ene camer59 ende vincken daerna
[vc]
Ende leuerden der grauinnen saen
Van vlaendren diene sonder waen
Mit vele pinen tormenten dede
Ende an ene galge hangen gerede
Van eenre cruce vaert
Op auigiers .l.
INt selue iaer voer onser vrouwen dach
Dat men kersen draget gelach
Die coninc lodewijc vele der meeste
Erdsce bisscoppe bisscopen als ict vreeste
Ende grauen ende baenroedsen mede
Ontfingen te parijs in die stede
Van cardenalen ende van legaten
Dat cruce om der zielen baten
Van albugensen te varen gereet
Ten naesten paeschen dat ontsteet
Jnt ander iaer die coninc saen
Ende alle diet cruce hadden ontfaen
Vergaderden alle ende voeren voort
Tot auengiers hebbic verhoort
Tot ene stat sijt seker das
Die recht onverwinlijc was
Ende .vij. iaer hadde gestaen
Van den paeus te banne gedaen
Om hare quade heresie
Die coninc quam mit sire pertie

59

Waarschijnlijk uit oorspronkelijk tauerne (du.: tafern; lat.: taberna).
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Ende waende in die port zijn geuaren
Want si te voren mit hem waren
Maer doe hi quam voer die stat
Sloten si die porte om dat
Entie coninc ouermids gode
Quam die stat so na in node
Dat hi in sinte barnabas dage
Sine bliden stelde sonder sage
Ende sine trebucke ende sine engiene
Ende dit duerde daer in scine
Euen starc ende euen woeste
Tot onser vrouwen dach inden oeste
Grote sterfte was daer binnen
Si60.ij. als wijt versinnen
Storuen daer van onsen lieden
Van regene groot hore ic bedieden
Ende van stenen die daer vloghen
Ende van groter siecheit die si dogen
Daer starf die graue van Sinte paulus
Van enen blide steen aldus
Entie bisscop van limogen mede
Starf oec doe keerde gerede
Die graue van sampaengen zaen
Mitten sinen thuuswaert sonder waen
Jegen sconincx wille ende nam orlof nv
Jegen die legate dat segic v
Doe die van auengiers dit sagen
Mit stouten moede sonder versagen
Beiden si des conincx daer in
Dit torende den coninc in sinen sin
Ende zwoer hine keerde niet van daer
Hine sout eer winnen ouer waer
Doe visierde die legaet saen
Dat men die veste soude vullen gaen
Mitten huse die daer omtrint stoeden
Doe wort dit saen geboden
Ende men ghinc vullen daer die grachte

60

Lees: M.
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Ende wonnen die stat aldus mit crachte
Ende braken die muer entie legaet
Sette daer in na onsen staet
Enen bisscop die de stede
Ter kerstine wet bekeerde gerede
Alle die castele ende dorpe met
Die daerom waren geset
Wan die coninc verre ende wide
Ende sette daer van sijnre side
Humbertum dat hi na tghene
Dit houden soude van hem te lene
Coninnc61 lodewijcs doot
[vd]
Ende sijns soens beghin Li
Onder wegen int keren die coninc
Starf ende hem vervinc
Die bisscop van riemen die
Graue van namen.
Ende brochten den lichame thuus tsame62
Ende wort begrauen te Sinte denijs
Bi sinen vader des sijt wijs
Luttel goet gesonder liede
Quamen van daer dit assaut gesciede
Oec was grote starfte daer naer
Jn tlant van gallen op dat iaer
Lodewijcs sone die lodewijc hiet
En lette doe langer niet
Maer des eersten sondages na63 aduent
Voer hi te riemen waert na tghent
Daer wieden die bisscop van sissoen
Want te riemen en was doen
Gheen bisscop op die tijt
.Xiiij. iaer haddi des seker sijt
Vele liede waren in vrancrike

61
62
63

Lees: Coninc.
Lees: tsamen; het woord werd op de regel boven vs. 4 geschreven.
Waarschijnlijk uit oorspronkelijk uan (du.: des ersten suntage in dem aduent, lat.: prima
dominica adventus).
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Van sconincx doot droeue sekerlike
[¶] Farrant ooc die graue met
Van vlaendren als daer voren is geset
Datten die coninc hadde geuaen
Hi was nv verlost saen
Om vele scats die men gaf daer
Hi lach geuaen xij. iaer
Ende .vij. maende ouerluut
Ende xiij. dage liet men wt
[¶] Jnt selue iaer starf oec mede
Honorius die paus ende men dede
Ter erden in onser vrouwen kerke
Den lichame te rome als ict merke
Ende hi obsaluierde vrederike zaen
Van dat hi hadde iegen hem misdaen
Ende die baroene alle mede
Van der kerken ongetrouwichede
[¶] Doe nam die keyser thant ane
Tcruce voer sine sonden te bestane
Die vaert ende is niet comen64
Hier na als ict hebbe vernomen
Wort hugelinus paus gecoren dus
Ende wort geheten gregorius
Hoe die coninc hughe onder
Dede Sine baroene die hem
Jeghen hem verhieuen .lij.
Nv in desen seluen tiden
So willen op den coninc striden
Huge die graue van merchis
Ende theobaut die oec graue es
Van sampaengen entie graue
Van bertaengen daermen aue
Hier voren hoorde dat hi ontfinc
Lant ende casteel van den coninc
Van vrancrijc diet hem gaf te lene
Doe die ionge coninc vernam tghene
Ouer mids cardenale ende legate

64

Blijkbaar corrupt; het Duits heeft vnd fur uber mer, het Latijn: mare transivit.
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Die waren van den roemscen state
Ende philip sinen oom
Van borgoengen die sijns nam goom
15 Ende robbrecht den graue god weet
Mit enen ongetelden here gereet
Ende voer derwaert herde saen
Doe die graue dit heeft verstaen
Van sampaengen ontsach hi die zere
20 Ende quam te genaden sinen here
Ende lochende alder dinc
Daer na onboot die coninc
Die ander twe grauen ouerwaer
Dat si tsinnen dage quamen daer
25 Anderweruen onboot hise echt
Ende derdeweruen ouer recht
Doe onboden si den coninc weder
Dat si wilden op ende neder
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Stemmen over Geschiedenis
Werner Waterschoot, vast secretaris Koninklijke Academie voor
Nederlandse Taal- en Letterkunde
Op 19 mei 2006 organiseerde de Academie een namiddagsymposium, gewijd aan
twee delen van de nieuwe ‘Geschiedenis van de Nederlandse literatuur’. Deze twee
delen waren reeds op 23 februari te Breda aan het publiek voorgesteld. Het betrof
hier deel 1 van de reeks, geschreven door Frits van Oostrom, met als titel ‘Stemmen
op schrift. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur vanaf het begin tot 1300’.
Eveneens voltooid was deel 8 van de hand van Hugo Brems, met als titel ‘Altijd
weer vogels die nesten beginnen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur
1945-2005’.
Daarmee werd voor het publiek een onderneming zichtbaar, die reeds geruime tijd
in uitvoering was. Het initiatief werd en wordt gefinancierd door de Nederlandse
Taalunie ter uitvoering van het besluit van het Comité van Ministers van 15 oktober
1997. Het geheel is begroot op negen delen. Acht daarvan zullen het eigenlijke
overzicht van onze literatuur brengen, terwijl de beide hoofdredacteuren een algemene
verantwoording schrijven, waarvan de publicatie in deel 9 voorzien wordt in 2010,
samen met de registers.
Het project is niet over ijs van één nacht gegaan. Eerst werd, in algemene
samenkomsten van experten, de zinvolheid, afbakening en materiële haalbaarheid
van de onderneming besproken. De meest vooraanstaande specialisten werden
aangezocht en voor elk te schrijven deel werd een Raad van Advies samengesteld.
Regelmatig werd en wordt overleg gepleegd, zowel binnen de redactie van elk deel
afzonderlijk, als gezamenlijk in acht eeuwen overkoepelende samenkomsten van alle
betrokkenen. Na en naast het WNT, het negenentwintigdelige grote Woordenboek
der Nederlandsche Taal (1882-1998) en naast de ANS, de Algemene Nederlandse
Spraakkunst (1984, 1997) is deze literatuurgeschiedenis een van de meest kostbare
ondernemingen die door de Nederlandse en Belgische, later Vlaamse overheden
gefinancierd is.
De reeks richt zich zowel tot vakgenoten als tot een algemeen geïnteresseerd publiek.
Dat dit geen ijdele hoop was, bleek uit de spectaculaire verkoopcijfers. Onmiddellijk
na de dag van verschijnen was voor beide delen een tweede druk noodzakelijk.
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In de Nederlandse en Vlaamse kwaliteitskranten zijn kort na het op de markt komen
van beide delen reeds besprekingen gevolgd, maar dat konden, gezien de omvang
van de boeken, in feite slechts eerste impressies van al dan niet ingeloste
verwachtingen zijn. Voor serieuze evaluaties in de wetenschappelijke tijdschriften
is het zeker nog enige maanden wachten.
In deze periode van wetenschappelijke windstilte heeft de Academie geoordeeld er
goed aan te doen eens te peilen naar de reacties van het middenveld, van de gebruikers.
Daarvoor werd een beroep gedaan op representatieve woordvoerders van zowel
auteurs als lezers.
De auteurs van beide nu verschenen delen waren present. Vooreerst Frits van Oostrom,
Universiteitsprofessor te Utrecht, president van de Nederlandse Akademie van
Wetenschappen en buitenlandse erelid van onze Academie. Naast hem collega Hugo
Brems, hoogleraar te Leuven en lid van de Academie. Eveneens aanwezig waren de
beide hoofdredacteuren van het hele project, dr. Arie Jan Gelderblom van de Utrechtse
universiteit en collega Anne Marie Musschoot, hoogleraar te Gent en lid van de
Academie. Zij namen aan het forumgesprek deel samen met collega Karel Porteman,
emeritus hoogleraar van de Leuvense universiteit, lid van de Academie en coauteur
van het deel over de periode 1560-1700, waarvan de voltooiing op handen is.
Vóór hen kwamen de vertegenwoordigers van het zeer diverse publiek aan bod. Als
eerste werd Jo Tollebeek, hoogleraar bij de vakgroep Geschiedenis van de Leuvense
universiteit, beluisterd. Hij sprak vanuit de verwachtingen van de wetenschappelijke,
academische wereld met op de achtergrond de kennis van de vorige
literatuurgeschiedenissen.
Na hem gaf Luc Devoldere, hoofdredacteur van het tijdschrift Ons Erfdeel, zijn
mening als die van de alerte, goed geïnformeerde literaire publicist. Hij legde de
nadruk op de hedendaagse culturele dynamiek. De huidige raadpleger heeft een
gefragmentariseerde belangstelling en de geschiedenis zelf is permanent aan
herschrijven toe.
Ronald Soetaert, hoogleraar bij de vakgroep Onderwijskunde van de Gentse
universiteit, bracht een getuigenis uit het pedagogisch milieu en stelde daarbij de
vraag naar de al dan niet noodzakelijks canonvorming.
Louis Tobback, oud-parlementariër, burgemeester van Leuven en romanist, prees
zich als gebruiker gelukkig met de twee verschenen delen. De hanteerbaarheid mat
hij af aan gelijksoortige Franse werken.
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Het forumgesprek tussen hoofdredacteuren en auteurs handelde vooral over het steeds
moeilijke evenwicht tussen wetenschappelijke uitdieping en zo breed mogelijke
leesbaarheid.
De bijdragen van Tollebeek en Devoldere brachten niet enkel een persoonlijke
appreciatie, maar bevatten ook bredere literair-historische en algemeenculturele
beschouwingen. Daarom heeft de Academie het nuttig geoordeeld de beide teksten
als getuigenissen van het symposium hier op te nemen
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Het erf van de nijvere landman
Literatuurgeschiedenis in de negentiende en in de eenentwintigste
eeuw*
Jo Tollebeek, Onderzoeksgroep Cultuurgeschiedenis, K.U. Leuven
Acht omvangrijke volumes zullen negen auteurs nodig hebben om opnieuw ‘het
grote verhaal te vertellen’ (zoals het in de aanbiedingsfolder heet) van de letteren in
Nederland en Vlaanderen. Kort geleden verschenen de eerste twee delen van deze
door de Nederlandse Taalunie gedragen Geschiedenis van de Nederlandse literatuur.
Zij vormen de kop en de staart van de reeks. Frits van Oostrom leidt de lezer in
Stemmen op schrift van de Wachtendonckse psalmen tot bij ‘Meester Maerlant’, van
het begin van de Nederlandse literatuur tot 1300, langs zo uiteenlopende verschijnselen
als de Arthurroman, de opkomst van het Nederlands in de ambtenarij en de mystiek
van Hadewijch. Hugo Brems schrijft in Altijd weer vogels die nesten beginnen de
naoorlogse geschiedenis: over verzuilde literatuur en het salonfähig maken van de
poëzie van de Vijftigers, over de doorbraak van de paperback en het postmoderne
proza, over postkoloniale literatuur en Popdichters.
Twee erudiete en met veel zorg gecomponeerde boeken, dát zeker, maar wat is hun
betekenis? Welke functie heeft literatuurgeschiedenis op de drempel van de
eenentwintigste eeuw? En wat was haar betekenis in de negentiende eeuw, toen het
genre zijn onbetwiste hoogtij kende?

Autobiografische geschiedschrijving
De negentiende-eeuwse geschiedschrijving vormde de belichaming van een historisch
besef dat een innige verbondenheid met het verleden

*

Tekst van een voordracht op een colloquium van de Koninklijke Academie voor Nederlandse
Taal- en Letterkunde naar aanleiding van het verschijnen van de eerste twee delen van de
nieuwe Geschiedenis van de Nederlandse literatuur, Gent, 19 mei 2006.
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inhield.1 Dat verleden gold als een onuitputtelijk pedagogisch reservoir. Het was een
model, dat was geschapen door voorgangers die werden geëerd als erflaters. In de
praktijk van de humanoria en het streven naar Bildung werd de geschiedenis een
hoge waarde toegekend. Zij leerde de traditie begrijpen en maakte op die manier
cultuuroverdracht mogelijk. Cultuur veronderstelde een ononderbroken gesprek met
de doden.2
In de geschiedschrijving maakte dit historisch besef elk historiografisch project tot
een onderdeel van een gigantische autobiografie: de cultuur trad buiten zichzelf om
een lange reis door het verleden te maken, eigende zich dat verleden toe en vond op
die manier - via die omweg - haar identiteit. Dat het werk van de historicus er in de
eerste plaats in bestond bij te dragen tot ‘identiteitspresentatie’, was een historistische
gedachte. Ze steunde op de vooronderstelling dat de identiteit van een volk, een staat,
een klasse of een confessie slechts vorm en inhoud krijgt in een historisch proces,
precies zoals ook de identiteit van een individu slechts wordt geschapen in en door
zijn persoonlijke levensgeschiedenis.
De literatuurgeschiedschrijving vormde hierop slechts een variant: ook zij droeg een
autobiografisch karakter. De lange reeks geschiedenissen van de Nederlandse of
Vlaamse literatuur die in de negentiende (of in het begin van de twintigste) eeuw
verscheen - van Hendrik van Wijn, Matthijs Siegenbeek en Jeronimo de Vries tot
Jan ten Brink, Jan te Winkel en Gerrit Kalff3 - was telkens opnieuw gericht op de
bewustwording en de verduidelijking van de eigen identiteit. Petrus P.M. Alberdingk
Thijm, broer van de veel bekendere Jozef A. Alberdingk Thijm, hoogleraar in de
geschiedenis van de Nederlandse, later ook de Germaanse letterkunde in Leuven en
meer dan tien jaar

1

2
3

Voor een ontwikkelingsschets van het historisch besef in de negentiende en twintigste eeuw,
zie: J. Tollebeek, ‘De conjunctuur van de historisch besef’, in: B. Raeymaekers en G. van
Riel ed., De horizonten van weten en kunnen. Lessen voor de eenentwintigste eeuw (Leuven
2002) 167-193.
Over het beeld van het gesprek met de doden: J. Pieters, De tranen van de herinnering. Het
gesprek met de doden (Groningen 2005).
Zie het biografische overzicht in het themanummer Levend begraven? Erflaters van de
Nederlandse literatuurgeschiedenis van Literatuur. Tijdschrift over Nederlandse Letterkunde,
6 (1989), nr. 6. Vgl. verder onder meer M. Spies, ‘Van mythen en meningen. Over de
geschiedenis van de literatuurgeschiedenis’, in: Idem e.a., ed., Historische letterkunde.
Facetten van vakbeoefening (Groningen 1984) 171-193; A. Deprez, ‘De professionalisering
van de neerlandistiek in Vlaanderen, 1817-1914’, in: De Negentiende Eeuw, 13 (1989), 23-32
en A.M. Musschoot, ‘De literatuurgeschiedschrijving in Vlaanderen’, in: Spiegel der Letteren,
33 (1991), 233-246.
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lang hoofdredacteur van Dietsche Warande, vatte die gerichtheid kernachtig samen
in zijn in 1877 verschenen Spiegel van Nederlandsche letteren, bijzonder bestemd
voor belgische scholen. Het motto van het boek hield een belofte in: ‘De nyvre
landman, die zyn EIGEN erf beploegt, / Oogst altyd voordeel in.’
Het ‘eigen erf’ van Alberdingk Thijm was uiteraard de eigen natie, met haar eigen
geschiedenis en haar eigen letterkunde. Het motto was ontleend aan Jan Frans
Willems' lange, uit 1818 daterende gedicht Aen de Belgen. Daarin werden de Belgen
opgeroepen het erfdeel van hun vaderen te koesteren, hun taal niet te verloochenen
en niet te ‘verbasteren’ door het eigen erf te ruilen voor ‘gehuerde grond’.4 Alberdingk
Thijm gaf op passende wijze gehoor aan de oproep: in zijn Spiegel groef hij de door
verwaarlozing verzonken ‘schatten’ van de ‘nationaal-belgische letteren’ opnieuw
op. Daarmee hoopte hij ook de roem van de ‘belgische Nederlanden’ te herstellen.5
Enkele jaren later, in 1883, pleitten twee Leidse hoogleraren er vanuit een
vergelijkbaar nationaal perspectief voor hun collega voor de Nederlandse literatuur
W.J.A. Jonckbloet te laten opvolgen door iemand die in staat kon worden geacht ‘het
opkomende geslacht liefde in te boezemen voor onze letterkunde en haar eigenaardige
schoonheden’.6
Beide gevallen illustreerden hoe nauw de band tussen literatuurgeschiedschrijving
en nationaal bewustzijn in de negentiende eeuw was. De literaire historiografie vond
haar rechtvaardiging in de gedachte dat de natie zich stap voor stap in de geschiedenis
van haar literatuur had ontplooid. Omgekeerd werd van de reconstructie en de lectuur
van die geschiedenis verwacht dat zij het nationale identiteitsbesef zouden voeden.7
Jonckbloet mocht dan nog met ‘genadeloze zakelijkheid’ met zijn tegenstanders
hebben afgerekend en de

4

5
6
7

Aen de Belgen is opgenomen in de bloemlezing die het tweede volume vormt van P.P.M.
Alberdingk Thijm, Spiegel van Nederlandsche letteren, bijzonder bestemd voor belgische
scholen (Leuven 1877) dl. 2, 300-303 (voor het citaat: 302). Zie onder meer A. Deprez,
‘Volk, natie, taal en staat bij Jan Frans Willems’, in: Verslagen en Mededelingen van de
Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1995, 173-187.
Alberdingk Thijm, Spiegel, dl. 1, 1877, 1 en 14.
Correspondentie van Robert Fruin 1845-1899, ed. H.J. Smit en W.J. Wieringa (Werken
uitgegeven door het Historisch Genootschap 4e reeks, 4) (Groningen - Djakarta 1957) 288.
Zie onder meer F. Ruiter, ‘Regenbak of fontein: Nederlandse literatuurhistorici over volk en
buitenland’, in: Forum der Letteren. Tijdschrift voor Taal- en Letterkunde, 34 (1993), 29-51.
Over de letterkundigen en de negentiende-eeuwse cultivering van de Nederlandse cultuur
en geschiedenis verscheen recent J. Leerssen, De bronnen van het vaderland. Taal, literatuur
en de afbakening van Nederland, 1806-1890 (Nijmegen 2006).
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toga van de wetenschap dragen,8 zijn tussen 1868 en 1872 verschenen Geschiedenis
der Nederlandsche letterkunde was een werk van vaderlandsliefde (ook al hield de
auteur ervan niet op het vaderland én zijn literatuur om hun deftigheid te kastijden).
Dat gold niet minder voor de Geschiedenis der middennederlandsche dichtkunst die
hij tussen 1851 en 1855 had gepubliceerd. Jonckbloet vormde geen uitzondering. De
Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde van Kalff, die tussen 1906 en 1912
verscheen, was evenzeer uit patriottisme geboren. Ook deze Leidse hoogleraar schreef
de geschiedenis van een wezenlijk nationaal geachte literatuur uit bekommernis voor
het vaderland - pro patria.9
Een literatuurgeschiedschrijving die de lezers de zich ontwikkelende letterkunde van
eigen bodem - het nationale erf - liet kennen, moest beter mens maken. De jezuïet
Jozef van Mierlo, die de negentiende-eeuwse traditie van de
literatuurgeschiedschrijving tussen de twee wereldoorlogen voortzette en in zijn werk
wetenschap en flamingantisme met een strijdbaar katholicisme combineerde, hoopte
bij te dragen tot de ‘geestelijke verheffing’ van zijn volk.10 Levensbeschouwelijk
engagement, zo had ook de liberale Jonckbloet al laten zien, maakte de band tussen
literaire historiografie en nationaal bewustzijn wel gekleurder, maar niet losser. Ook
de verzuiling deed dat niet.11
De rol die de literatuurgeschiedschrijving in de negentiende eeuw in het proces van
nation building kreeg toegewezen, steunde uiteindelijk op de gedachte dat de literatuur
het ‘volkskarakter’ openbaarde. De populariteit die de metafoor van de spiegel bij
literatuurhistorici kende, illustreerde die gedachte. Alberdingk Thijm omschreef zijn
werk als een ‘spiegel’ van het ‘volksleven’. Jonckbloet noemde de geschiedenis van
de Nederlandse literatuur ‘de spiegel van het Nederlandsche gemoed en het
Nederlandsche verstand’. Te Winkel, befaamd om zijn ‘verstandelijke nuchterheid’,
meende dat ‘zich in de eigenaardigheden der taal het volkskarakter grootendeels

8

9
10
11

Vgl. F. van Oostrom, ‘De toga van Jonckbloet’, in: Grote lijnen. Syntheses over
Middelnederlandse letterkunde (Nederlandse literatuur en cultuur in de middeleeuwen 11)
(Amsterdam 1995) 9-26 en 173-175, en R. Aerts, De letterheren. Liberale cultuur in de
negentiende eeuw: het tijdschrift De Gids (Amsterdam 1997) 89-90.
L.H. Maas, Pro Patria. Werken, leven en streven van de literatuurhistoricus Gerrit Kalff
(1856-1923) (Hilversum 1998).
F. Willaert, ‘Van Mierlo - De voordelen van vooroordelen’, in: Levend begraven?, 346.
De grote literatuurgeschiedenissen in Nederland verschenen in een tijd van ‘integratie’ en
‘irritatie’; zie N. van Sas, ‘Nederland: een historisch fenomeen’, in: D. Fokkema en F.
Grijzenhout ed., Rekenschap 1650-2000 (Nederlandse cultuur in Europese context) (Den
Haag 2001) 61-65.
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afspiegelt’.12 Maar ook andere metaforen maakten duidelijk dat de
literatuurgeschiedenis op intieme wijze met de natie en haar patrimonium werd
verbonden. Alberdingk Thijm sprak over haar als over een ‘ouderlijk huis’, waarin
bekende en minder bekende teksten als ‘broers en zusters’ hun plaats hadden gezocht.13
Literatuurgeschiedenis werd in de negentiende eeuw familiegeschiedenis.
In een dergelijke geschiedschrijving ging het met andere woorden om herkenbaarheid,
en dat in dubbele zin. Aan de ene kant kreeg het verleden het gelaat van de eigentijdse
natiestaat, waardoor het ook zijn actualiteitswaarde kon behouden. Aan de andere
kant werd het heden gepresenteerd als het resultaat van een eeuwenlange ontplooiing
van het ‘volkskarakter’, waardoor het begrijpelijk werd, ontdaan van de revolutionaire
oninzichtelijkheid die de negentiende eeuw zo vaak leek te kenmerken. Tussen
verleden en heden werd een continuïteit geschapen, waarlangs ook de
literatuurgeschiedenis zich uitstrekte. Een locomotief kon Maerlants naam krijgen
nu alles tot de glorie van de natie bleek te hebben bijgedragen, zowel de verzen van
een eeuwen eerder overleden dichter als het product van een zich bruusk
moderniserende economie. Ze vonden elkaar op een ononderbroken geachte lijn.

Een mal experiment
De negentiende eeuw duurde in de geschiedschrijving van de Nederlandse literatuur
tot omstreeks 1950, toen Gerard Knuvelder - tussen 1948 en 1952 - zijn vierdelig
Handboek tot de geschiedenis van de Nederlandse letterkunde publiceerde.
‘Knuvelder’ vormde, ondanks zijn succes, een eindpunt. Toen het boek in de jaren
1970 werd herdrukt, werd er nog slechts in weinig flatterende bewoordingen over
gesproken. Het werd afgedaan als een suite van gecanoniseerde auteurs en persoonlijke
oordelen, een oppervlakkige reeks ‘samenvattingen van samenvattingen’, het werk
dus van een compilator.14

12

13
14

Alberdingk Thijm, Spiegel, dl. 1, 2 (vgl. J. Sencie, ‘P.P.M. Alberdingk Thijm’, in: Dietsche
Warande en Belfort, 51 (1906), nr. 1, 25); W.J.A. Jonckbloet, Geschiedenis der Nederlandsche
letterkunde, berwerkt door C. Honigh (Groningen 18924) dl. 6, 441 en J. te Winkel,
Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde (Haarlem 1887) dl. 1, 11 (voor de reputatie van
Te Winkel: M. Spies, ‘Te Winkel - Literatuurgeschiedenis als wetenschap’, in: Levend
begraven?, 333).
Alberdingk Thijm, Spiegel, dl. 1, 1-2.
Zie onder meer J. Goedgebuure, ‘Canonvorming na Knuvelder’, in: Spektator. Tijdschrift
voor Neerlandistiek, 15 (1985-1986), 33-34 en T. Anbeek, ‘Knuvelder - De pilaarheilige’,
in: Levend begraven?, 358-360.
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Die kritiek werd geuit op een moment dat ook het historsich besef van karakter
veranderde. Het nieuwe, postmoderne historisch besef dat in die jaren ontstond,
berustte niet langer op een streven de kloof tussen heden en verleden te dichten. Het
hield niet langer een innige verbondenheid in met het verleden, een hang naar tradities.
Het mat integendeel de afstand en trok daaruit de conclusie: het verleden werd een
vreemd verleden. Dat hing samen met het feit dat tal van oude zekerheden - de
nationale staat, de nationale cultuur, de verzuildheid van de samenleving - niet langer
als vanzelfsprekendheden werden ervaren. Daardoor raakte het geschiedbeeld vervuld
van verbazing - verbazing over dat wat zo lang als het meest kenmerkende van de
eigen wereld was beschouwd. Daardoor was ook de band met de geschiedenis niet
langer vanzelfsprekend. In plaats van herkenbaarheid trad afstandelijkheid in, in
plaats van continuïteit discontinuïteit.
Toen er na de golf van structuralistische literatuurwetenschap opnieuw meer ruimte
kwam voor literaire historiografie,15 bleek ook zij een metamorfose te hebben
ondergaan. ‘Knuvelder’ werd in 1993 afgelost door een collectieve onderneming,
die verscheen onder de titel Nederlandse literatuur, een geschiedenis. Het opzet van
het boek toonde de afstand tot de traditie. Nederlandse literatuur, een geschiedenis
bestond uit honderdvijftig (plus één) korte essays, waarin telkens een concreet,
gedateerd evenement zicht bood op een bepaald literair fenomeen. ‘9 juni 1904:
Jacob Israël de Haan wordt ontslagen als medewerker van Het Volk’ vormde
bijvoorbeeld het uitgangspunt voor een beschouwing over de relatie tussen
homoseksualiteit en literatuur. Het voorbeeld illustreert ook de veelzijdigheid die
het boek kenmerkte. De literatuurgeschiedenis kroop hier dicht tegen de
cultuurgeschiedenis aan.
Meer echter dan deze cultural turn viel het verdwijnen van een samenhangend verhaal
op: het ene verhaal van dé literatuur was geëxplodeerd in een lange reeks op zichzelf
staande essays over literaire verschijnselen. Hoofdredacteur M.A. Schenkeveld - van
der Dussen maakte duidelijk dat dit ‘polyperspectivisme’ een programmatische keuze
was geweest: dé geschiedenis die wordt verteld door één superieure beschouwer, zo
schreef zij, past immers niet langer bij een postmoderne samenleving, die zelf geen
centraal perspectief meer heeft. Het geschiedverhaal werd afgedaan als ‘een
constructie achteraf’, als

15

Zie H. van Gorp, ‘De utopie van een omvattende literatuurgeschiedschrijving. Of hoe het
zou moeten kunnen en toch niet echt kan...’, in: Spiegel der Letteren, 27 (1985), 245-262 en
E.K. Grootes, ‘De paradoxen van de literatuurgeschiedschrijving’, in: Spektator. Tijdschrift
voor Neerlandistiek, 18 (1988-1989), 241-261.
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retoriek. Het werd vervangen door naakte data, die in elk geval suggereerden - nog
steeds volgens de hoofdredacteur - dat de literaire werkelijkheid van het verleden in
dit boek ‘dicht op de huid werd gezeten’.16 De grote lijnen van de negentiende-eeuwse
literaire historiografie maakten plaats voor postmoderne kleinschaligheid en
virtuositeit.
Al snel na de verschijning van Nederlandse literatuur, een geschiedenis bleek echter
dat vele commentatoren én medewerkers, van wie enkelen zich intussen aan het
‘Taalunieproject’ hadden verbonden, niet goed raad met het boek wisten. Welke
betekenis kon een literatuurgeschiedschrijving in de vorm van een ‘“postmodern”
genoemd patchwork’ nog hebben?17 Men wist het niet. De neiging ontstond het boek
- anders dan ‘Knuvelder’, ieders kop van Jut - uit de geschiedenis van de
geschiedschrijving van de Nederlandse literatuur ‘weg’ te ‘schrijven’, als ging het
om de boze droom van een discipline of om een jeugdzonde van een pragmatisch
geworden generatie. Brems noemde de onderneming ironisch een uiterst merkwaardige
poging om tot een geschiedenis van de hele Nederlandse literatuur te komen.18 Dat
was de balans: in het geheugen van het vak werd het boek herinnerd als een
sympathiek maar mal experiment.
Het gevolg daarvan werd al snel duidelijk: tussen de verschijning van Nederlandse
literatuur, een geschiedenis en die van de eerste twee delen van de nieuwe
Geschiedenis van de Nederlandse literatuur lagen geen dertig jaren (volgens
Schenkeveld - van der Dussen zelf de gebruikelijke termijn tussen twee
literatuurgeschiedenissen19), maar slechts dertien. De uitdaging bleef echter dezelfde.
Hoe een literatuurgeschiedenis schrijven in een tijd waarin het verleden steeds verder
weg van het heden leek te drijven en de oude, negentiende-eeuwse kaders van deze
geschiedschrijving - bovenal dat van de natiestaat - hun vanzelfsprekendheid hadden
verloren? Waarin culturen zich vermengden en Bildung een ideaal uit een verre
burgerlijke tijd was geworden?20 Wat kon een nijvere landman nu nog doen?

16
17

18
19
20

M.A. Schenkeveld - van der Dussen, ‘Woord vooraf’, in: Idem ed., Nederlandse literatuur,
een geschiedenis (Groningen 1993) V-VII.
Die typering werd gebruikt in A.J. Gelderblom en A.M. Musschoot, ‘Veranderingen in een
bedding van continuïteit: de literatuurgeschiedenis in een nieuw jasje’, in: G. Elshout e.a.
ed., Perspectieven voor de internationale neerlandistiek in de 21e eeuw (Woubrugge 2001)
153.
H. Brems, Altijd weer vogels die nesten beginnen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur
1945-2005 (Geschiedenis van de Nederlandse literatuur) (Amsterdam 2006) 13-14.
Schenkeveld - van der Dussen, ‘Woord vooraf’, VII.
Zie voor dat laatste: G.H. de Vries e.a., Culturele vernieuwing en de grondslagen van de
geesteswetenschappen (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) (Den
Haag 2002).
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Gecanoniseerde cultuur
Eén positie leek erin te bestaan het probleem te ‘bezweren’ door de oude toestand
in een eigentijdse vorm te herstellen. Een belangrijke aanwijzing daarvoor bestond
in de terugkeer naar het samenhangende verhaal. Die verliep zo geruisloos dat Wiljan
van den Akker op het Taalunie-symposium dat in 1997 ter voorbereiding van de
nieuwe Geschiedenis van de Nederlandse literatuur werd georganiseerd, voorstelde
aan een eventuele herdruk van Nederlandse literatuur, een geschiedenis nog een
essay toe te voegen: ‘17 januari 1997: meer dan 100 neerlandici komen bijeen in de
Eerste Kamer te Den Haag en van enig postmodernisme lijken ze absoluut niets meer
te willen weten.’21 Een groot verhaal dus, waarin lijnen door de geschiedenis worden
getrokken en dat een kader biedt om het wrakhout van het verleden dat op het strand
van de eigen tijd is aangespoeld, te ordenen en betekenis te verlenen.
De Geschiedenis van de Nederlandse literatuur presenteerde zich ook anderszins
niet als een revolutionaire onderneming. In de discussies die het schrijven
voorafgingen, werd veelal besloten te kiezen voor evenwicht, bijvoorbeeld tussen
contextualisering van de literatuur en tekstanalyse. Inzake de betekenis van de nieuwe
literatuurgeschiedenis werden oude stellingen - over identiteit en continuïteit, de
natie en de ‘geestelijke verheffing’ - geherformuleerd. Niet iedereen deed dat.
Sommigen, als Karel Porteman, toonden zich koele minnaars van ‘de niet altijd door
de ratio beheerste waardewereld van de culturele identificatieprocessen, de
“verplichte” eerbied voor het eigen verleden, het respectabele samenhorigheidsbesef
rond de moedertaal en het geloof dat de geërfde literatuur en kunst in staat zouden
zijn deze waarden blijvend te bevorderen’. Maar anderen zagen het ‘cultuurpolitieke
doel’ van het project wel degelijk in een demonstratie van ‘de continuïteit van de
eigen beschaving’.22
Stemmen op schrift illustreert deze ontwikkelingen. Van Oostrom heeft ervoor
geopteerd een groot - en leesbaar - verhaal te vertellen, een verhaal over een
rolomkering: over het Nederlands dat op schrift aanvankelijk slechts een bijrol
vervulde, maar geleidelijk als autonome literatuurtaal toonaangevend werd. Een
verhaal ook ‘over geboorte, groei en bloei’: de literatuur wordt in dit boek een
biologisch wezen, dat zich op een organische, evolutionaire

21
22

H. Bekkering en A.J. Gelderblom ed., Veelstemmig akkoord. Naar een nieuwe
literatuurgeschiedenis (Nederlandse Taalunie, Voorzetten 52) (Den Haag 1997) 65.
Bekkering en Gelderblom ed., Veelstemmig akkoord, 40 en 72.
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manier ontwikkelt. Op de achtergrond wordt een tweede verhaal verteld, over de
omgang ditmaal met de middelnederlandse teksten die in dit boek ten tonele worden
gevoerd. Van Oostrom plaatst er de culturele betekenis die hij aan zijn
literatuurgeschiedschrijving wil hechten, in een historische en vakwetenschappelijke
context. Over die betekenis zelf laat hij geen misverstand bestaan: Stemmen op schrift
is erfgoedbeheer. Het gaat er om het hoeden en tonen van patrimonium dat zonder
deze literatuurgeschiedenis in de vergetelheid zou raken. Van Oostrom wil aan
cultuuroverdracht doen, hij wil het culturele geheugen voeden door het gesprek met
het literaire verleden te presenteren als iets dat dient te worden ‘gekoesterd’.23
‘Mediëvisten zijn missionarissen’, zegt hij.24
In dat erfgoedbeheer, zo blijkt, kunnen literatuurgeschiedenis en nationaal bewustzijn
opnieuw dicht bij elkaar worden gebracht. Al in een lezing uit 1997 ging Van Oostrom
op zoek naar de Nederlandse culturele identiteit in de middelnederlandse literatuur.
Het begon als een spielerei, maar eindigde in ernst. Natuurlijk, ook Van Oostrom
benadrukte dat het begrip ‘nationaal karakter’ zijn negentiende-eeuwse
vanzelfsprekendheid heeft verloren en dat de Nederlandse literatuur zich niet langer
eenvoudig laat begrijpen als de uitdrukking van een specifieke nationale identiteit.
Maar is het onmogelijk in de middelnederlandse literatuur de karaktertrekken te
vinden die ook in latere fases van de Nederlandse literatuur kunnen worden
aangewezen? Zijn moralisme, didactisme en afkeer van extremisme niet de kenmerken
die overal in deze literatuur vol ‘domineeszoontjes’ kunnen worden gevonden en
dus als de wezenstrekken van de Nederlandse cultuur en identiteit kunnen worden
beschouwd?25
Betekent dit dat de literatuurgeschiedenis toch opnieuw op vanzelfsprekende wijze
met nationale identiteit in verband wordt gebracht? Dat is niet het geval. Veeleer is
het zo dat de associatie tussen beide past in discussies die getuigen van onzekerheid
én van het verlangen die onzekerheid weg te nemen, discussies over identiteit en
integratie, erfgoed en de canon van Nederland. Die discussies worden sinds september
2005 op systematische wijze gevoerd in een door de Nederlandse minister van
Onderwijs, Cultuur &
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F. van Oostrom, Stemmen op schrift. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur vanaf het
begin tot 1300 (Geschiedenis van de Nederlandse literatuur) (Amsterdam 2006) 18-23.
M. Reynebeau, ‘Onduidelijke grenzen van onze literatuur’, in: De Standaard, 24 februari
2006.
F. van Oostrom, Medieval Dutch Literature and Netherlandic Cultural Identity (Uhlenbeck
Lecture 15) (Wassenaar 1998).
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Wetenschappen ingestelde commissie ‘Ontwikkeling Nederlandse Canon’, die precies
door Van Oostrom wordt voorgezeten.26 Daarin wordt niet de oude literaire
canondiscussie hernomen; over het feit dat literatuurgeschiedschrijving niet primair
op canonvorming mag gericht zijn, bestaat intussen grote consensus.27 Waar het om
gaat, is een maatschappelijk debat over de wenselijkheid, de mogelijkheid en de
inhoud van een nationale culturele canon.
Die canon, die in eerste instantie in het onderwijs zal moeten worden doorgegeven,
moet - aldus de minister - ‘de inwoners van Nederland’ de mogelijkheid bieden te
beschikken over ‘gemeenschappelijke kennis over geschiedenis, cultuur en
samenleving van Nederland’. Van Oostrom zelf zei bij de start van de werkzaamheden
van de commissie niet aan ‘dijkbewaking’ te willen doen. Het ging hem er niet om
een Nederlands chauvinisme in een uitdijend Europa te ondersteunen of nieuwkomers
aan een nationaal toelatingsexamen te onderwerpen. Wát hij wilde, was wat hij ook
in Stemmen op schrift zou benadrukken: de canon diende bijeen te brengen wat niet
mocht worden vergeten (‘wat bij uitstek wetenwaardig is’) en wat de kwaliteit van
de Nederlandse cultuur uitmaakte. Ook de canon was er ‘om te koesteren’.28
Deze canongedachte is, zoals bekend, op veel kritiek onthaald. De critici erkennen
dat een dergelijke canon de sociale cohesie kan bevorderen en een antwoord kan
bieden op de ‘behoefte van emotionele binding aan een historisch-culturele
gemeenschap’. Maar zij staan huiverig tegenover georganiseerde nationale
saamhorigheid. Een canoniek beeld van de cultuur of van het nationale verleden
(tolerantie in de polder...) wijzen zij af als een instrument dat eerder uit- dan insluit.
In België lijkt de samenstelling van een nationale canon omwille van de gelaagdheid
van de nationale identificaties nog moeilijker dan in Nederland.29
Lukt het dan wél in Nederland? De vooruitzichten zijn matig. Achter elke discussie
op dit terrein lijkt immers een andere, nog moeilijker te beslissen
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Al eerder werden literaire en historische canons voorgesteld; zie onder meer J. Bank en P.
de Rooy, ‘Een canon van het Nederlands verleden’, in: NRC Handelsblad, 30 oktober 2004
en H.L. Wesseling, ‘Over canons en curricula’, in: Nieuw Letterkundig Magazijn, 23 (2005),
61.
Zie voor een kort overzicht van de academische canondiscussie in de literatuurwetenschap:
J. Moerbeek, Canons in context. Canonvorming in het literatuuronderwijs Nederlands in
Nederland en Vlaanderen (dissertatie Utrecht 1998) 9-26.
Zie de teksten op www.canonvannederland.nl.
Zie het discussiedossier ‘Debat over zin of onzin van een nationale canon’, in: Bijdragen en
Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 121 (2006), 76-105 (met
bijdragen van E. Jonker, M. Beyen en J. Kennedy).
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discussie schuil te gaan: de ‘canon’ verwijst naar ‘kwaliteit’, ‘kwaliteit’ verwijst naar
‘vooruitgang’... De commissie maakt het zichzelf bovendien niet gemakkelijk. Daar
waar haar voorzitter spreekt over kwaliteit en dus over hiërarchie en de keuze voor
het goede en het blijvende, verschijnen op haar site suggesties voor opname in de
canon die getuigen van disparaatheid en pluralisme. De Zangeres Zonder Naam naast
Hugo Claus, het Sinterklaasfeest naast Leidens ontzet, de Senseo-machine naast De
stier van Paulus Potter en Van den vos Reynaerde: het lijkt veeleer te gaan om een
verzameling lieux de mémoire dan om een canon.

Onzekere afspraken
Literaire historiografie als nationaal erfgoedbeheer, als een protest tegen
veronachtzaming en vergetelheid, als een bijdrage tot een specifieke cultuur die, in
haar gecanoniseerde vorm, het bezit van allen kan worden: dat is één manier om de
literatuurgeschiedschrijving op de drempel van de eenentwintigste eeuw betekenis
te geven. Het wantrouwen ten aanzien van een nationale canon toont echter dat die
keuze niet door iedereen wordt gemaakt. Bij dat wantrouwen gaat het niet alleen om
de precieze invulling van die canon (korfbal of toch maar Voskuils Bureau?). Waar
het vooral om gaat, is de vraag of een nationale canon, een nationale geschiedenis
en dus ook een nationale literatuurgeschiedenis nog wel zin hebben nu steeds meer
aan het bestaan van de natie zelf wordt getwijfeld. E.H. Kossmann heeft al in het
midden van de jaren 1980 op het ongemakkelijke gevoel van de nationale historicus
gewezen: ‘Als hij het huis van zijn vak verlaat en zich op straat begeeft, waaien hem
twijfels en tegenstrijdigheden tegemoet.’30
Sindsdien is de gevoeligheid voor het fictieve karakter van de natie alleen maar
toegenomen: de natie is een creatie, geen levend wezen waarvan de geschiedenis
door historici kan worden verteld, maar een schepsel dat in het werk van (onder
meer) deze historici wordt ontworpen, afgelijnd en tot leven gewekt. Wat geldt voor
de natie, geldt ook voor de nationale literatuur; wat opgaat voor de geschiedschrijving,
gaat ook op voor de literatuurgeschiedschrijving. Frank Willaert wees er al op het
symposium ter voorbereiding van de Geschiedenis van de Nederlandse literatuur op
dat de
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E.H. Kossmann, De Lage Landen 1780-1980. Twee eeuwen Nederland en België, dl. 2:
1914-1980 (Amsterdam - Brussel 1986) 373.
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Nederlandse letterkunde ‘een ideologische constructie’ is, ‘die ingegeven is door
hedendaagse behoeften’. In de Middeleeuwen, zo benadrukte hij, bestond er noch
vanuit taalkundig oogpunt noch vanuit het perspectief van het literaire leven een
duidelijke entiteit ‘de Nederlandse letterkunde’; een dergelijke entiteit is de schepping
van medioneerlandici.31 De natie en haar literatuur zijn het product van afspraken.32
Wat Altijd weer vogels die nesten beginnen naast Stemmen op schrift zo interessant
maakt, is het feit dat er voortdurend wordt geconstateerd dat de eerder gemaakte en
generatie na generatie bevestigde afspraken onzeker zijn geworden. Brems vertelt,
anders dan Van Oostrom, geen groot verhaal, al tracht ook hij in zijn boek met behulp
van een aantal leidmotieven - de altijd terugkerende tegenstelling tussen ethiek en
esthetiek bijvoorbeeld - een duidelijke samenhang te construeren. Maar hij
problematiseert zijn thema voortdurend, of beter: hij thematiseert de problemen die
de eens overeengekomen bepaling van wat ‘de Nederlandse literatuur’ is, in de
voorbije decennia hebben doen wankelen. ‘Literatuur’ wordt er ontdaan van haar
vanzelfsprekende eigenheid en zelfstandigheid. ‘Nederlandse’ en ‘Vlaamse literatuur’
had Brems al eerder - zoals Willaert - ‘ideologisch geconstrueerde objecten’
genoemd.33
In Altijd weer vogels die nesten beginnen lijkt die problematisering een uiterste grens
te hebben bereikt. Het laatste hoofdstuk van het boek en dus van de hele reeks heeft
als titel ‘Bestaat de Nederlandse literatuur?’ gekregen.34 Het moet voor de Taalunie
een verrassing zijn geweest. Had zij dan een spookgeschiedenis gefinancierd? En
hadden de betrokken hoogleraren de door Brems gestelde vraag niet beter vooraf
beantwoord? De twijfelzaaier zelf expliciteerde in dit hoofdstuk de ontwikkelingen
die de onzekerheid over het bestaan van een Nederlandse literatuur met een eigen
identiteit en karakter hadden gevoed, - ontwikkelingen die zich na de Oorlog hadden
voltrokken en dus ook in het chronologische raam van dit boek pasten. Aan de ene
kant was er het feit dat de Nederlandse literatuur in een steeds opener wereld
functioneerde; tussen oorspronkelijk Nederlandstalige en vertaalde literatuur werd
nog amper een onderscheid gemaakt. Aan de andere kant was er de multiculturele
samenleving, die om vormen van literatuur vroeg die van de ‘traditionele’ Nederlandse
literatuur verschilden. De geschiedenis van die
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Bekkering en Gelderblom ed., Veelstemmig akkoord, 46-49 en 62.
Ook de term ‘afspraken’ is aan Kossmann ontleend: Kossmann, De Lage Landen, dl. 2, 380.
Bekkering en Gelderblom ed., Veelstemmig akkoord, 54-57 en 62.
Brems, Altijd weer vogels die nesten beginnen, 663-684.
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‘traditionele’ literatuur werd daardoor inderdaad een vreemd verleden. Van de
literatuurhistoricus verwachten dat die een conservator was, kreeg er iets onwezenlijks
door.
De betekenis die in dit geval aan de literatuurgeschiedenis werd en wordt gehecht,
was en is er geen van erfgoedbewaking en gecanoniseerde cultuur, maar van
onzekerheid over het karakter van die (literaire) cultuur. Brems besluit daar niet uit
dat er geen Nederlandse (en Vlaamse) literatuur meer bestaat (de Taalunie kan
opgelucht ademhalen), maar bij het oude, zoveel is zeker, kan het niet blijven. Een
jongere generatie literatuurhistorici heeft zich intussen aangemeld. Zij wil andere
afspraken maken. Aan het oude genre van de literatuurgeschiedschrijving met haar
nadruk op de nationale identiteit, haar geloof in de autonomie van het literaire veld
en haar vooruitgangslogica wil zij zich dan ook niet langer commiteren.
Het zijn met name het geloof in de autonomie van het literaire veld en, daarmee
samenhangend, het vertrouwen in de eenheid van de ‘officiële literatuur’ die door
Thomas Vaessens en anderen verantwoordelijk worden geacht voor een inadequaat
begrip van de hedendaagse literatuur én lectuur. Het is ook dit punt dat de jongere
generatie in een uiterst onwelwillende kritiek de beschuldiging heeft opgeleverd een
literaire zapcultuur voor te staan.35 De felheid waarmee deze polemiek is gevoerd,
ontneemt echter gemakkelijk het zicht op het eerste punt van wantrouwen, dat inzake
de nadruk die traditioneel op de nationale identiteit valt. Nog onlangs heeft Geert
Buelens er op een Leuvens congres voor gepleit deze oude nationale
literatuurgeschiedenis te vervangen door een literatuurgeschiedenis waarin de
Nederlandse, Belgische en Vlaamse (oorlogs)literatuur in een Europees perspectief
worden bestudeerd.36 Het is uithuizigheid die hier in het vooruitzicht wordt gesteld.

Epiloog
Tussen het eigen erf dat Alberdingk Thijm de literatuurhistoricus toewees, en deze
uithuizigheid ligt een lange weg. Op die weg zijn de vertrouwdheid en
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C. Peeters, ‘Tegen het zapisme’, in: Vrij Nederland, 18 februari 2006, 66-70 en de reactie
van Th. Vaessens, ‘“Ik vraag juist méér van mijn studenten”’, in: Vrij Nederland, 25 februari
2006, 73 (zie ook de brieven van J. Joosten en G. Buelens in Vrij Nederland, 4 maart 2006,
90-91).
G. Buelens, ‘Bepaald geen kleine oorlog. Wereldoorlog I nu ook in het Noorden’, lezing op
het congres Achter de verhalen, Leuven, maart 2006.
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de emotievolle manier waarmee het eigen literaire verleden in de negentiende eeuw
- en nog lang daarna - werd tegemoet getreden, verdwenen. In plaats daarvan kwam
een gereserveerder houding, ten aanzien van een geschiedenis die in toenemende
mate als een andere dan de eigen cultuur werd ervaren.
Dat heeft tot verschillende reacties geleid: tot een pogen ‘liefdevol’ te redden wat
van het verleden restte, tot afstandelijke studie met veel oog voor eigentijdse
constructies, tot een verlangen de oude, ‘intimiderend’ geachte geschiedschrijving
achter zich te laten en opnieuw teksten te lezen om ze vanuit een eigen referentiekader
te begrijpen. Dat de Nederlandse literatuur alleen kan bestaan ‘als er sprake kan zijn
van een zelfstandig ontwikkeld volk’, zoals Te Winkel in 1887 schreef,37 is intussen
een bewering geworden die niet langer voor de hand ligt. Erg is dat niet; de
literatuurgeschiedschrijving is er verrassender door geworden.

37

Te Winkel, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde, dl. 1, 11.
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Aedificabo et destruam
Luc Devoldere, hoofdredacteur van alle publicaties uitgegeven door
Ons Erfdeel
‘These fragments I have shored against my ruins’
(T.S. Eliot, The Waste Land 430)
Laat mij bij wijze van inleiding mijzelf citeren.
Mensen lopen vandaag verweesd rond in lege gebouwen. Zie je wel, zeggen de enen,
wij moeten terug in de schaduw van de tradities gaan staan, en ons sprakeloos
overgeven aan wat ons overstijgt, het ‘mystieke lichaam’ van Kellendonk of het
‘bezielde verband’ van Marsman. Nee, zeggen de anderen, het afbraakwerk is nog
niet af. Weer anderen leven ‘ironisch’, veinzen oprecht. Waarom niet gewoon in
beide geloven? In traditie en kritiek. In hun nood aan elkaar. Je kunt alleen kritiek
geven op wat er ís (de literaire canon, de regels van de hofmakerij, maar ook zoiets
als het periodiek systeem uit de scheikunde) en wat er is, moet je voortdurend
ondervragen. Tradities veronderstellen de bescheidenheid van de leerling die hen,
overweldigd, betreedt. Maar ze kunnen de leerling nooit verpletteren. Mondigheid
veronderstelt vertrouwdheid met de tradities. Zoals je maar weet wat een goed boek
is als je veel boeken hebt gelezen. En dus kán niet iedereen om het even wat zeggen
over boeken, alhoewel hij dat mág. Natuurlijk is dit een vicieuze cirkel, maar ik denk
dat we niet anders kunnen dan in die cirkel meedraaien. Tradities zijn netwerken,
contexten die gegeven zijn en zich voortdurend wijzigen (het periodiek systeem
natuurlijk trager dan de literaire canon). Ze zijn contingent. Dat betekent dat ze
anders hadden kunnen zijn. Maar ze zijn nu eenmaal zoals ze zijn. Dat maakt hen
kostbaar. Liefde is ook kostbaar omdat ze fragiel is, en ophoudt. De eeuwige liefde
is de hel. En laat het duidelijk zijn: de mens is niet de maat van de dingen, maar de
méter. Hij bepaalt waarde door die toe te kennen, door die te projecteren op iets.
Want waarde ligt niet voor het grijpen, meer nog: ze wordt nergens aangetroffen in
dit oorverdovend zwijgende en onverschillige heelal.
(uit: Wachtend op de barbaren, titelessay uit de gelijknamige bundel (Lannoo, 2002))
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Wat is de betekenis, om van de zin nog maar te zwijgen, van een Nederlandse
literatuurgeschiedenis op de drempel van de eenentwintigste eeuw? Wat is haar
maatschappelijke relevantie? Om maar een schot voor de boeg te geven: de betekenis
van een literatuurgeschiedenis is dat ze er is. Dat ze zich aandient om gelezen te
worden, bewonderd en verafschuwd, omhelsd en bestreden.
Er is geen traditie zonder kritiek. Maar ook geen kritiek zonder traditie. Traditie
zonder kritiek verstart. Kritiek zonder besef van traditie speelt zich af in het
luchtledige. Als traditie etymologisch ‘overlevering’ betekent, dan is traditie dat wat
de ene generatie de moeite waard vindt om over te leveren aan de volgende generatie.
Die generatie moet ingewijd worden in die traditie, en er dan kritiek op leveren.
Traditie en kritiek: het is een Siamese tweeling; ze hebben elkaar nodig als de dag
de nacht, de aarde de zee en god de mens.
Daarom zal Ons Erfdeel overigens - maar dit terzijde - alle delen van deze
Literatuurgeschiedenis bespreken, en op het einde van de rit nog eens op de hele
reeks terugkeren. Honni soit qui mal y pense.
Ik ben gevraagd hier te spreken namens de cultuursector. Dat is heikel. Ik ben niet
de verdediger van een belangengroep als de boerenbond of de unie van duivenmelkers.
Laat mij zeggen dat ik mij als geïnteresseerde lezer, lid van het brede publiek, wil
opstellen, de geïntendeerde doelgroep dus van dit grote, collectieve project, een
initiatief van de Taalunie.
Maar wat is het profiel van die geïnteresseerde lezer, lid van het brede publiek?
Volgens onderzoek is dat profiel de laatste jaren gewijzigd.
De cultuurconsument - zo heet dat nu - is een eclectische omnivoor geworden, voor
wie het onderscheid tussen hoge en lage cultuur (in dit laatste taalspel heet hij
overigens: zappende alleseter) vervaagd is. De gebruiker kiest meer en meer soeverein.
Hij aanvaardt niet meer dat een instantie (een redactie, een zender, een
literatuurgeschiedenis) die keuze voor hem bepaalt. Internet, digitale archieven en
digitale televisie maken op maat gesneden informatie mogelijk. Nieuws wordt meer
en meer gepersonaliseerd. Op elk moment zal iedereen - zo wordt ons voorgespiegeld
- om het even wat op maat, ad hoc kunnen oproepen, bekijken of beluisteren. Lezen.
Op een ogenblik dat hem of haar past. De hele Nederlandse literatuur downloaden,
het is geen toekomstmuziek meer. Alle commentaar op de Avonden, alle analyses
van het Verdriet van België of Dien Avond en die Rooze opvragen. Of ze zelf
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produceren: bloggend en wiki's (zelf geschreven encyclopedieartikelen) afscheidend.
Dat is ontvoogdend, maar je betaalt er wel een prijs voor: de binding, het verzwakken
van het samenhangende, met velen gedeelde platform dat een krant, een handboek,
een leerboek, een literatuurgeschiedenis is.
Het probleem is niet dat we niet meer lezen. Het probleem is dat we te weinig
hetzelfde lezen. En dus minder met elkaar daarover praten. En versnipperd lezen.
Divertissement noemde Pascal dat: we worden niet alleen verstrooid, we zijn het
ook.
Continuous partial attention. Onze aandacht is onherroepelijk versnipperd. Letterlijk
dan: we kunnen onze aandacht niet meer lang gericht houden op één zaak. We willen
het ook niet meer. Ernst en diepgang zijn verdacht geworden. Omdat we productiever
en efficiënter moeten zijn, doen we aan multi-tasking. We bellen mobiel, chatten
intussen en kijken naar nog een ander scherm. We willen allemaal de spin zijn in
vele netwerken. In die netwerken willen we aangesloten zijn op zoveel mogelijk
mensen, loerend op zoveel mogelijk kansen, zoals die receptietijgers die je joviaal
aanspreken met het glas in de ene hand, met de andere hand een passant enteren en
intussen al over je schouder naar de volgende prooi loeren. We luisteren niet meer
samen naar muziek: onze iPod speelt onze playlist, waarmee wij de buitenwereld
buiten houden.
Toch is het is wezenlijk voor een samenleving dat een minimum aan ervaringen en
lotgevallen gedeeld worden, dat lezers hetzelfde te lezen, dat kijkers hetzelfde te zien
krijgen.
Deze literatuurgeschiedenis werpt zich op als een samenhangend en met velen gedeeld
platform.
Thorbecke noemde de krant ooit het vehikel van de natie voor de omgang met zichzelf.
Men zou dat - mutatis mutandis - ook van deze literatuurgeschiedenis kunnen zeggen.
Brems en van Oostrom, en de heren en dames die zullen volgen, zouden soortnamen
moeten worden. Schietschijven om hartstochtelijk op te schieten. Knuvelders. Maar
om te schieten heb je dus eerst een schietschijf nodig, een baken, of voor wie deze
metafoor te sturend vindt, tenminste een vindplaats in het landschap.
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Er is gezegd dat deze literatuurgeschiedenis de laatste in zijn soort is. 't is all in
pieces, all cohaerence gone. Als het u een troost is: dat zei John Donne al. De tijd
van de grote verhalen is voorbij. Ze heten nu overigens ‘discours’. Ze zijn ontmaskerd
als ideologieën. Wie samenhang zoekt, orde aanbrengt in de chaos, legt een systeem
op, en doet dus aan machtsmisbruik, zo wordt gezegd. Macht en onderdrukking
moeten nu juist worden ontmanteld, gedeconstrueerd. Dominantie en hiërarchie zijn
uit de gratie. Leitkultur is een lelijk woord uit Duitsland. Identiteit is intimiderend
en het centrum is ‘een alles naar zicht toe graaiende plek’ (Carel Peeters). De
autonomie van de literatuur is opgeheven. Teksten, oeuvres en stromingen bevinden
zich niet in het luchtledige, maar functioneren in een context waarvan ze de invloed
ondergaan. Grenzen en genres vervagen. ‘Interdisciplinair’ en ‘cross over’ zijn de
nieuwe ordewoorden. Het literaire ‘systeem’ of ‘veld’ is geëxplodeerd in subvelden,
subsystemen, nieuwe literaire communities. Derrida heerst. Maar ik ga, voorbij
Derrida, liever terug naar Nietzsche zelf.
Hij zag altijd en overal Wille zur Macht aan het werk: in zichzelf, in zijn wil om de
ziekte te overwinnen, in de wereld en de dingen, in de dynamiek van het leven zelf.
Maar ook in systemen, instellingen, in elke ordening en in elke orde. Was de hoogste
vorm van Wille zur Macht niet aan het ‘worden’ het ‘zijn’ opleggen? Elk systeem,
elke daad, elk woord is een stolling van de vloed, een overzichtelijk maken van de
chaos. Wir können nur eine Welt begreifen die wir selber gemacht haben (KSA, 11,
138), is één van die zinnen waar ik rond blijf draaien, omdat hij in een flits Nietzsches
fundamentele bevinding duidelijk maakt.
Men kan de machtswil dus overal constateren, maar dan? Dan moet men weer aan
het werk - tot de machtsuitbreiding overgaan - en iets tot stand brengen.
De wereld die ons raakt is de enige wereld. Zij is onze creatie. Wij kunnen niet anders
met de wereld omgaan dan door haar juist in onze interpretatie te vervormen: ‘Wir
können nur eine Welt begreifen, die wir selber gemacht haben.’
De waarheid is als schijn ontmaskerd. De interpretatie is tot de enige waarheid
verheven.
Juist omdat er geen waarheid bestaat, is de vraag naar waarde de enige die overblijft.
En interpreteren is nee zeggen tegen de chaos - door er waarde aan toe te kennen.
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Wie Nietzsche echt wil volgen, moet hem achter zich laten, zelf in de impasse gaan
staan en iets scheppen. Een wetenschappelijke hypothese, een kunstwerk, een morele
daad, een literatuurgeschiedenis zijn evenveel ingenomen perspectieven. Ze komen
maar tot stand omdat men even blind is geweest voor al het andere. Blindheid is
conditio sine qua non voor schepping, voor cultuur. Alles begreifen, dass hiess alle
Perspektive aufheben, das hiesse nichts begreifen (KSA, 12, 37).
Die goede oude Friedrich was een scherpzinnige kerel en een echte profeet.
De Siciliaanse sofist Gorgias had goed gezien dat we in een retorisch universum
leven waarin iedereen iedereen wil overtuigen, verleiden, bezweren. Zolang dat in
een open samenleving gebeurt, valt daarmee te leven: op de publieke plaats bouwt
men aan waarheden die gesticht worden door overleg en discussie. Interpretaties
gaan met elkaar in de clinch. Zolang we spreken, bekvechten we, maar er vallen geen
doden.
We blijven wel allemaal gevangen in de netten van de taal. We kunnen niet buiten
de taal gaan staan. Er lijkt geen ontsnappen aan de macht en het geweld van het
woord: ‘Dès qu'elle est proférée, fût-ce dans l'intimité la plus profonde du sujet, la
langue entre au service d'un pouvoir’, wist Roland Barthes. Zodra taal wordt geuit,
zelfs in de diepste intimiteit van het ik, treedt ze in dienst van een macht. Tegen
macht moet dus tegenmacht ingezet worden. tegen de canon de ondermijning, tegen
de traditie de kritiek, tegen het centrum de marge.
Ik ben dus blij met de Geschiedenis van de Nederlandse literatuur als u daar nog
aan twijfelde.
Ik wil meeslepende geschiedenis, met respect voor de feiten maar gedragen door een
perspectief, een standpunt. Ik wil durf zien in de verbanden, ik wil stijl zien.
Geschiedschrijving was in de Oudheid literatuur. Opus oratorium.
Literatuurgeschiedenis moet ook vandaag op de hoogte staan van de literatuur die
ze bezingt. Zij moet ook opus oratorium zijn. Het leerboek moet een leesboek zijn.
Dus een boek. Zolang het duurt, zolang de lezer leest, mag het gelijk hebben, moet
het gelijk hebben.
Geschiedenis van de Nederlandse literatuur dus. Maar wat is ‘Nederlandse’ literatuur?
Er is in deze geschiedenis gekozen voor het meest pragmatische criterium: de
Nederlandse literatuur is de literatuur geschreven in het Nederlands, of die
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nu uit Nederland of België komt, uit Suriname of de andere warme delen van het
Koninkrijk, of nog elders vandaan.
Sommigen vinden dat een dergelijke benadering te veel ruikt naar ‘geïntegreerde’
literatuurgeschiedenis. En van ‘integratie’ tussen Vlaanderen en Nederland, verlos
ons Heer.
Ik vind die discussie achterhaald. En ik ben een pragmaticus.
Natuurlijk bestaat er een ‘Vlaamse’ literatuur. Die in het Nederlands geschreven
literatuur is bepaald door een Belgische context: de Vlaamse beweging, het
katholicisme, de collaboratie, de moeizame omgang met de standaardtaal spelen er
een rol in. Hugo Claus kan alleen uit Vlaanderen, uit België komen. Je kan dus een
‘Vlaamse’ schrijver zijn en schrijven in het Nederlands. Volgens dezelfde logica kan
je overigens ook een Vlaamse schrijver zijn en schrijven in het Frans: Toute la Flandre
van Verhaeren behoort tot de Vlaamse literatuur omdat het imaginaire Vlaams is.
Ik heb dus niets tegen een Vlaamse literatuurgeschiedenis.
Anbeek heeft er één geschreven voor Nederland. Alleen had hij dat bij de eerste
editie niet duidelijk gezegd (Geschiedenis van de Nederlandse literatuur werd bij
een volgende editie wijselijk vervangen door Geschiedenis van de literatuur in
Nederland). Zo een beetje als die Franstalige landgenoten van ons die een Histoire
de la littérature belge afscheiden, die alleen over Franstalige literatuur gaat.
In het grote en genereuze huis van de Nederlandstalige literatuur zijn er dus vele
kamers. Je kan door het hele huis zwerven, of in één kamer blijven. Maar wie gevraagd
wordt over het huis te schrijven, moet wel alle kamers kennen. De schrijvers van
deze eerste twee delen kennen het huis. Ik hoop van hun opvolgers hetzelfde.
Het moet ook een literatuurgeschiedenis worden die met zijn tijd meegaat en dus
naast de literatuur zelf ook plaats ruimt voor het literaire bedrijf, de literaire instituties,
de lezer - kortom, voor de plaats van de literatuur in de samenleving, de Sitz im
Leben. Voor de Markt, vandaag dwingender dan vroeger, en de rol van de overheid,
voor de podia en verevenenementisering van de letteren enz.
Er is gezegd dat deze literatuurgeschiedenis een periode afsluit, dat ze is geschreven
door een generatie van neerlandici die dicht bij het pensioen staat (dat gaat niet op
voor alle auteurs), dat nu een nieuwe generatie aantreedt.
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Dat die radicaal andere wegen zal ingaan. Dat de herschrijving van deze geschiedenis
al begonnen is. De vadermoord, weet u wel. Nil novi sub sole. Ik houd mij aanbevolen
voor die herschrijvingen. Omdat deze literatuurgeschiedenis er is, hebben die jonge
neerlandici weer iets om zich tegen af te zetten. Twist met ons, twist met ons, twist
niet met mate.
Laat mij - om te eindigen - ook de mantra der deconstructie zingen: Aedificabo et
destruam. Ik zal opbouwen en vernietigen. We zijn nu rijp voor een correctie:
Aedificabo ut destruas: ik zal opbouwen opdat gij zoudt kunnen afbreken.
‘These fragments I have shored against my ruins’ schreef T.S. Eliot in The Waste
Land.
Een mens moet hopen dat nu in de lagere scholen kinderen leren spellen die binnen
dertig jaar deze literatuurgeschiedenis op de schop gaan nemen, door de hunne te
schrijven, hun fragmenten te schoren tegen de ruïnes. Leve de opbouw; leve de
afbraak. De literatuurgeschiedenis is dood, leve de literatuurgeschiedenis.
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Van ‘Het nieuwe onkruid’ naar ‘Als het onkruid bloeit’
Marcel Janssens, lid van de Academie
1. Inleiding
Louis-Paul Boon publiceerde zijn roman Het nieuwe onkruid in 1964, uitgegeven in
de reeks Grote ABC van de Arbeiderspers in Amsterdam. Acht jaar later, in 1972,
verscheen als Grote ABC nr. 183 bij dezelfde uitgever een herwerkte versie van die
roman onder de titel Als het onkruid bloeit. De eerste versie telde 160 bladzijden, de
herwerkte versie heeft niet alleen 100 bladzijden meer, maar ook per bladzijde
ongeveer 100 woorden meer, wat neerkomt op een vermeerdering van de tekst met
een derde. Komt Het nieuwe onkruid nog voor als een verzameling van acht novellen,
opgebouwd rond het meisje Tania, dan kan Als het onkruid bloeit veeleer gelezen
worden als een echte roman, waar de gebeurtenissen meer verstrengeld zijn en
personages, ook nieuwe, van hoofdstuk naar hoofdstuk over kunnen lopen. In Het
nieuwe onkruid dragen vier van de acht hoofdstukjes nog als titel de naam van een
meisje (Tania, Arletta, Betty en Lea) en het boek eindigt waar het begon: met de
ik-figuur en Tania. In Als het onkruid bloeit komt geen enkele meisjesnaam nog in
één van de dertien titels voor. Van de overige vier titels in Het nieuwe onkruid bleef
er maar eentje ongewijzigd over, met name Een feestje, terwijl Een ongeluk tot Een
ongelukje wordt en Wat poëzie tot Een weinig poëzie. Het grondstramien van die
hoofdstukken knoopt nog wel aan bij de eerste versie, maar in de herwerkte tekst
zitten de zaken meer in elkaar geklonken tussen de Brief aan mijn echtgenote,
waarmee de eigenlijke vertelling begint na het cursief gedrukte woord vooraf, waarin
hij ondermeer zijn echtgenote de naam ‘Els’ geeft, en het pathetische slot van Een
feestje, waar de hoofdfiguur zijn vrouw thuis op het bed verdoofd met slaappillen
ontdekt. De vrouw heeft de bindende rol van Tania overgenomen.
Dat is één van de grondige verschillen die je treffen bij een lectuur van de twee
geschriften. Er zijn er nog zoveel andere, die we gaan naspeuren om

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde. Jaargang 2006

200
een antwoord te vinden op de vraag: waarom of waartoe toch dat verhaal uit Het
nieuwe onkruid zo grondig herschrijven?
Laat me meteen ook maar vermelden dat op de voorflap van Als het onkruid bloeit
een tekening voorkomt die herinneringen oproept aan de beroemde foto van Marilyn
Monroe met haar opwaaiende rok op straat in Some like it hot. Het bovenlichaam
van die dame is een weelderig stuk onkruid. Bovenaan staat omgekeerd een halve
man die blijkbaar ook alleen uit onkruid bestaat.

2. Verschillen
De meest opvallende afwijking betreft de naam van de verteller. In Het nieuwe
onkruid vertelt hij het hele boek als ‘ik, Boon’, maar hij herschrijft het verhaal met
als centrale persoon ‘hij, Boin’ of ‘Bointje’, ‘meneerke Boin’ of ‘Beukebointje’,
zoals de verpleegster Loes hem noemt.
Wat als een ik-belijdenis in de eerste persoon overkwam, wordt nu meer
onrechtstreeks uitgesproken via ‘hij, Boin’. Autobiografische en semi-autobiografische
elementen blijven aanwezig en groeien zelfs nog na acht jaar in het nieuwe boek,
maar de lezer van de eerste versie kan er niet buiten om die toe te schrijven aan de
ik-persoon, de schrijver zelf dus, terwijl daar nu de ‘hij, Boin’ als derde persoon
tussen wordt geschoven. Misschien wordt de geniepige, tegelijk medeplichtige én
afstandnemende dubbelzinnigheid van die uitspraken over het nieuwe onkruid, van
de meisjes in het bijzonder, daardoor wat afgezwakt. Ook de ‘hij, Boin’ wordt
herhaaldelijk een ‘tricheur’ genoemd, zoals hij ook al heette in Het nieuwe onkruid.
Al zijn schuine mopjes heeft hij bijlange niet prijsgegeven. Horen die soms ook niet
bij het onkruid dat hij wil beschrijven, bij het zijne wel te verstaan? Hoe vaak zegt
hij niet - in beide boeken - dat hij er zich met een grapje schuinweg vanaf heeft
gemaakt?
Meneerke Boin staat in elk geval een eind dichter bij de reële man en auteur
Louis-Paul Boon. De naam alleen al, Bointje, dekt de twee facetten van de man en
de schrijver Louis-Paul Boon: het biografische personage uit Erembodegem, alom
bekend van de TV, van de trein en de krant en van de gelegenheden in de buurt, én
daarnaast het schrijverpersonage, de auteur o.m. van Het nieuwe onkruid, dat iedereen
in de buurt blijkt te hebben gelezen. Over De Kapellekensbaan, nochtans ook al
verschenen in 1953, wordt niet gesproken...
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De schrijver introduceert nochtans een ik-vorm in cursief gedrukte teksten in de
dertien fragmenten van de herwerkte roman. Negen hoofdstukken worden zelfs
cursief ingeleid, en allemaal hebben ze op tal van plaatsen een ‘ik’ aan het woord
met zijn auctoriële commentaren van allerlei soort.
Helemaal vooraan staat een citaat uit de Nieuwe Winkler Prins Encyclopedie, helemaal
cursief, over ‘Onkruidvorming’: ‘tegen groei en verspreiding van ongewenste
plantengroei moeten maatregelen genomen, op indirekte wijze door verhindering
van onkruidvorming, op directe wijze door vernietiging van groeiend onkruid door
eggen, wieden, schoffelen of over het veld verspreiden van een chemische stof die
het kultuurgewas ongemoeid laat, doch het onkruid doodt’. Vooral door de inlassing
van cursieve ik-teksten in het hij-verhaal past hij op directe wijze die maatregel toe:
hij voegt met zijn commentaren een chemische stof toe die het onkruid evenwel niet
helemaal doodt. Het onkruid zelf doet hier ironisch genoeg dienst als ‘cultuurgewas’,
waar hij met zijn ik-commentaren als ‘chemische stof’ een beschermende laag rond
legt, maar de groei van het onkruid zelf laat hij ongemoeid. Integendeel, hij heeft er
de wasdom nog uitvoeriger van beschreven. De ik-fragmenten omramen het onkruid
voorzichtig. Die houding van ironische afstandelijkheid moet op het eind, wanneer
zijn vrouw Els, verdoofd door een overdosis slaapmiddelen, in allerijl naar het
ziekenhuis wordt gebracht, uitlopen in de finale uitspraak: ‘Ik heb niets meer met
iets te maken, liet hij antwoorden’.
Op de eerste bladzijde van Als het onkruid bloeit staat dan cursief gedrukt een
verantwoording van dit nieuwe boek over hetzelfde, het nieuwe onkruid. ‘Stilaan
naderen de dagen waarin ik me eindelijk ook eens bezinnen mag’, zo staat daar,
‘want ikzelf heb geleefd als onkruid, en ik heb als seismograaf de gang van de wereld
ongeëngageerd opgetekend. Maar het vorige boek over het onkruid heb ik niet vrij
genoeg kunnen schrijven, gebonden aan handen en voeten als ik was aan mijn
echtgenote, aan mijn zoon, aan mijn werk als redacteur van een linkse partijkrant,
“gebonden aan Marx en Jezus weten nog meer”.’ (Die verwrongen syntactische
formatie stond ook al in Het nieuwe onkruid). Nu naderen de dagen waarop hij zich
moet uitspreken en zijn hart uitstorten. Bij het herschrijven van dit boek wil hij vooral
zijn vrouw de verschuldigde eer bewijzen; ze heeft zo goed over hem gewaakt en
voor hem gezorgd ‘als een moeder voor een onhandelbaar kind’. Hij wil haar
dapperheid loven en verzint daarvoor een kunstgreep door haar een andere naam te
geven en haar ‘Els’ te noemen. Zijn zoon noemt hij nu ‘Jan’ en zichzelf ‘meneerke
Boin’. Hij zal zijn
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vrouw om te beginnen een brief schrijven. De eerste bladzijde eindigt aldus: ‘En
mijn brief wil ik dan beginnen met ‘Liefste Els, je zult nu wel heel gauw...’.
En dat is het begin van de Brief aan mijn echtgenote, nu niet meer cursief gedrukt,
waar het nieuwe boek mee begint. In anderhalve bladzijde legt hij uit waarom hij dit
boek herschrijft in de hij-vorm: ik werd te nauw met de ikfiguur verbonden, zegt hij.
Ik had trouwens dit nieuwe boek evengoed Als de hennep bloeit kunnen noemen,
schrijft hij, want we zien de hennepplant steeds weelderiger onder het onkruid
opbloeien.
Ook spreekt hij in die brief aan de echtgenote al iets uit dat de toonaard van de twee
geschriften bepaalt: hij hoopt dat zijn vrouw na de lectuur van het tweede boek met
de glimlach zal kunnen zeggen: ‘Ach, het nam niet allemaal zo'n vaart’. Dat resumeert
de ironische observatie-houding van de verteller ten opzichte van het onkruid in de
twee boeken.
In de cursiefteksten, die soms te midden van een hoofdstuk over een halve bladzijde,
een hele of anderhalve bladzijde worden ingelast, komt de schrijver te voorschijn
met notities over schrijven en lezen, ook en vooral van precies dit boek. Hij registreert
seismografisch wat rond hem in zijn gezin en in de wereld van het onkruid gebeurt.
Hij is bezorgd om de reacties van Els, die deze mengeling van werkelijkheid en
fantasie gaat lezen. Schrijven over het onkruid blijft echter het belangrijkste thema
van die reflecties. De auteur karakteriseert daarbij zichzelf met leidmotiefzinnen als:
‘Mij kan het minder bommen’, ‘Ik ben een eenzaam dier dat alleen het onkruid wil
zien’, ‘Wij zijn allemaal roofdieren geworden’ en dergelijke uitspraken die hem
typeren als de outsider aan de rand van wat hij beschrijft. Hij noemt zichzelf, zoals
al in Het nieuwe onkruid, graag een ‘tricheur’, omdat hij die wereld alleen maar
dubbelhartig bekijkt en daar niet zoals zijn vrouw bij wil betrokken zijn.
Zijn vrouw wordt immers nog aangevuurd, zij het minder dan in haar jeugd, door de
idealen van het Humanistisch Verbond en van een daarmee optrekkende Liga. Dat
engagement van een ‘gemeenschapsdier’ heeft meneerke Boin al lang opgegeven.
Hij observeert ook dat allemaal en schrijft daarover en schrijft zelfs over het schrijven
daarover; hij weet dat hij de wereld niet kan veranderen. En het onkruid groeit in
zijn eigen tuin. Kijk maar naar zijn zoon Jan, een postmoderne nietsnut van 18 jaar,
die met zijn vaders auto een zwaar ongeluk met Ida veroorzaakt. In de eerste versie
zegt hij nog ‘ja moeke, ja vake’, in de tweede ‘ja mams, ja paps’.
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Hij zal er ook nog af en toe, vrij terloops, iets in zeggen over de oorlog in Korea en
Vietnam ten tijde van Kroesjtsjov, over Mei ‘68, over Brigitte Bardot en Marilyn
Monroe (zoals ook al in Het nieuwe onkruid), over een slecht schoolrapport van Jan,
die een keer vecht met het personage Derek, over zijn eigen jeugd, over de naam
Beukebointje die hij van Loes kreeg, over het feit dat hijzelf nu ‘om en bij de 50’ is,
en over zijn medelijden met jongeren van nu, die meer drugs gebruiken en zich vaker
op happenings amuseren dan dat in Het nieuwe onkruid het geval was. Hij wijdt meer
uit over het personage Derek, een tekenleraar die een links-rechtse partij opricht en
voor het parlement verkozen wordt, en over een ex-Korea-militair, en over de priester
Dirk, die met Els komt praten en flirten, last krijgt met zijn bisschop en uittreedt. Els
fungeert inderdaad als een ‘Moeder der Smarten’, die nog naar anderen kan luisteren.
Op het eind vindt Boin haar in de slaapkamer, dwars over het bed liggend, ‘met
glazige ogen in het niets starend’. Ze had zopas in Boins eigen boek zitten lezen,
‘een troosteloos boek dat haar heel wat leed had gebracht’ (p. 250), en waar haar
leesbril zat, las hij de woorden: ‘Ik geloof in niets meer’. En dan had zij er een eind
aan willen maken.
Die figuren kenden we al sinds Het nieuwe onkruid. Ook introduceert hij nieuwe
bijfiguren, vooral bij samenkomsten in De Koestal. De beeldhouwer Vladim, van
Russische afkomst, krijgt ook veel aandacht. Dat geeft aanleiding tot vaak
spectaculaire taferelen die de bij herhaling aangesneden thematiek illustreren. De
lesbische relatie tussen Elke en Greetje wordt ook duidelijker. Op het eind verdrinkt
Greetje nog.
Ook de artistieke exploten van het nieuwe geslacht worden uitvoeriger in de verf
gezet, zo de poëzie, de fotografie van de zoon en de excentrieke beeldhouwkunst
van de ‘lasser’ Vladim. Boon heeft dit keer ‘met vrije handen’ de romanruimte
verwijd: Het nieuwe onkruid speelt in hoofdzaak op drie vlakken: de trein, de thuis
van de ik-verteller en het café De Smeltkroes, terwijl in Als het onkruid bloeit De
Koestal dienst doet als verzameloord, waar alle personages samenkomen.
Over hemzelf komen we niet veel nieuws te weten. Bij voorbeeld, hij herhaalt hier
eigenlijk dat hij behoort tot de groep ‘ouderwordende geniepelingen’ die jonge
meisjes rond zich moeten hebben om zich te kunnen ontdoen van het vernederende
besef dat ze ‘afzakken tot het peil van kniezerige ouwe venten aan wie alles ontglipt’
(al in Het nieuwe onkruid, p. 31 en 111).
Met die meisjes hangt hij te slowen onder het mom dat hij hun vaderlijke raad wil
geven. Wat hij zegt over zijn verhouding tot Tania, later Elke, kunnen we
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gerust veralgemenen voor het hele boek, ook in zijn herwerkte versie, met name ‘dat
hij er zich al schrijvende krampachtig wilde van overtuigen, nog te kunnen realiseren
wat hem in zijn bizarre nachtdroom werd misgund’ (Het nieuwe onkruid, p.119).
Dat komt bijna letterlijk terug in Als het onkruid bloeit, waar hij schrijft dat hij zich
opwarmt ‘aan zijn dagdromen en aan de jeugd van zijn nymphets’ (p. 216). Het is
best mogelijk dat het allemaal uit de duim gezogen is en toch is zijn fantasie een
weerspiegeling van de diepere waarheid en van het tijdsbeeld: ‘het is dan toch weer
een schunnig prentje van wat onze wereld de dag van vandaag geworden is’ (p. 216).
Maar van die schunnige wereld distantieert hij zich met een geintje, het ene al bitterder
dan het andere.
Meer dan in de eerste versie gedraagt meneerke Boin zich als het alter ego van de
bekende schrijver Louis-Paul Boon die op bijeenkomsten in De Koestal wel eens als
inleider bij vernissages en dergelijke mag fungeren.
Een opvallende uitwerking in het verhaal, zowel in het hoofdverhaal als in de
ik-bedenksels van de tweede versie, betreft het onvervulde verlangen van Boin naar
een dochtertje. Zijn verhaal vermengt dagdromen met nachtdromen rond die
onvervulbare wens. Al in Het nieuwe onkruid realiseert hij zich dat hij van Tania
had gedroomd en haar had willen zoenen. Het zat dus wel degelijk in zijn
onderbewustzijn, zonder dat het tot zijn bewustzijn was doorgedrongen: ‘Geef me
Freud, dacht ik, dat ik hem de kop insla’. ‘Ben je boos?’ wou Betty weten. ‘Ja, op
Freud’, zei ik’ (p.123). Dat wordt nog duidelijker in Als het onkruid bloeit, hoewel
Freud daar niet meer genoemd wordt. Daar wordt openlijk gezegd, dat Bointje van
zoveel jonge meisjes houdt en van Elke in het bijzonder, omdat hijzelf geen dochtertje
heeft (p. 176). Zelfs thuis kan hij met Els over Elke praten ‘met de vertedering van
een vader’ (p.127). Wat Freud daarmee te maken heeft, is mij niet duidelijk, maar
Boin wil hem de kop inslaan... Dat zijn vrouw niet opgezet is met die ‘geestelijke
striptease’ van haar man, valt licht te begrijpen. Ik moest me een keer goed afreageren,
zegt hij herhaaldelijk, ik kan mezelf toch niet blijven openklauwen en ‘met bloed
beginnen schrijven’ (Het nieuwe onkruid, p. 41).
In de met zoveel woorden meer herschreven versie vallen de tot leidmotieven verstarde
uitdrukkingen niettemin nog altijd op. Hij wil als seismograaf optreden, schrijft hij
graag, niet als gemeenschapsdier, maar als vereenzaamd dier in de marge; en wat er
rond hem gebeurt, kan hem eigenlijk niet schelen: ‘Ach, ach wat, och, och kom’ en
verwante stopwoorden als ‘Nuja, nouja, maar ja, jaja’ komen tientallen keren voor.
In dezelfde context situeer
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ik de herhaalde woordgrapjes ‘ja of ja’ en ‘nee of nee’. Hetzelfde geldt voor de
uitdrukking ‘ja zeggen en nee denken’, wat het schouderophalende disengagement
van meneerke Boin helemaal samenvat. Een tedere anarchist beschimmelt onder zijn
weemoed. Jongeren doen niets anders dan ‘chachaen en twisten’ in De Smeltkroes
en De Koestal, en hoe dikwijls schrijft hij niet dat hij niets liever doet dan bij de
jukebox staan slowen of ‘ritmies wandelen’ met Tania / Elke. Hij heeft voor die
aanhankelijkheid van zoveel meisjes aan hem, de gedroomde vader, een mooi
leidmotief gevonden. Hij vindt er zijn plezier in, als die meisjes ‘duifjes van vreugde
uit hun jonge kelen laten opstijgen’. Ook dat herhaalt hij tot in den treure. Zou dat
leidmotief ook deel uitmaken van deze roman als het meest onvertogen zelfportret?
De introductie van die ik-fragmenten doet dienst als een commentaar achteraf van
Als het onkruid bloeit bij het eerste boek van acht jaar vroeger, waar onder meer de
vrouw van ik-Boon niet zo tevreden mee geweest moet zijn. De functie van die
nieuwe teksten herinnert ons aan de commentaren van de vrienden bij het centrale
Ondineke-verhaal en de ingelaste Reinaert fragmenten in De Kapellekensbaan. Ook
daar fungeren auctoriële bedenkingen, zij het bij monde van anderen, ook toehoorders
en toeschouwers, als commentaar bij het hoofdverhaal. Die verhaaltruuk past hij hier
ook toe.
Nog een opvallend verschil in de opbouw van de herwerkte versie is de vermelding
van het tijdstip, meer bepaald van de maand tussen november en juli, waarop de
hoofdstukken geschreven werden. In het tweede hoofdstuk, Een grijze ochtend, wordt
(cursief) gezegd in de inleidende tekst: ‘Het is reeds november geworden, en nog
steeds raakte ik niet verder dan het eerste hoofdstuk van dit boek’ (p. 41). In feite
voelde hij zich wat bang aan dit boek verder te werken. Vooral moet hij nu over
Symfonie beginnen, ‘een mooi kindje dat mijn dochtertje had kunnen zijn - een
dochtertje waar ik steeds naar verlangd heb - maar dat tot het nieuwe onkruid behoorde
en met paps naar bed wou’. En dat schrikt hem meer af dan het hem genoegen deed
(p. 41). Op de achtergrond speelt naar ik meen steeds de kritische houding van zijn
vrouw mee, die het moeilijk heeft met het gedrag van haar echtgenoot. Hoofdstuk
8, Een vreemde eend, handelt over het verpleegstertje Loes en dan is het al maart
geworden (p.166). In hoofdstuk 9, Een avondje uit, zijn we al in april (p.183), in
hoofstuk 12, Een weinig poëzie in juni (p. 234), en in het laatste hoofdstuk 13, Een
feestje in juli (p. 247). De inleidende bedenkingen van de ik-persoon hebben het
telkens over het schrijven van die hoofdstukken, iets wat in Het nieuwe onkruid,
waar hij bij gelegenheid wel eens iets zegt over ‘het schrijven van dit boek’, niet zo
nadrukkelijk gethematiseerd
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wordt. Ook presenteert hij zichzelf daar ten overvloede als een bijna anarchistische
nihilist die het zijn toch nog meer positieve vrouw heel moeilijk maakt om met hem
nog samen te leven. Dat onbehagen wordt van november tot juli ook opgedreven,
tot op de rand van de zelfmoord.

3. Een voorbeeld
Als voorbeeld van de herwerking van de eerste naar de tweede versie sta ik even stil
bij de nieuwe tekst van het eerste hoofdstuk Tania in Het nieuwe onkruid, en de
herwerking daarvan in hoofdstuk 4, Een treinvriendinnetje in Als het onkruid bloeit.
Voor de vertelling van de eerste 16 bladzijden heeft hij omgerekend een derde meer
bladzijden nodig. Elke kennen we inmiddels al lang als barmeid in De Koestal, terwijl
zij in Het nieuwe onkruid uit het niets opdaagt bij ik-Boon in de trein naar het werk
en naar school. Ook Derek wordt nu ter sprake gebracht. Van de sneeuw op het perron
en langs de velden is er in de eerste versie praktisch geen sprake, wel van de kou.
Homofielen worden ook veel meer in de verf gezet. De negentienjarige Elke kan al
dik onder de heroïne zitten. Misschien rookt ze wel hasjiesj. Glamourgirls worden
niet meer in één zin, maar in een heuse alinea besproken. Dat hoort allemaal bij de
verruiming van het spectrum dat de herschrijver kennelijk voor ogen had.
In Het nieuwe onkruid praten beiden in de trein over een Tsjechische film op de
televisie, maar nu wordt over een Zweedse film gesproken. De belangrijkste wijziging
betreft de lectuur van een boek over de nieuwe jeugd, geschreven door een man die
zoals Boon zelf ‘het rotisme’ predikt (p.11). Allicht gaat het over Lolita van Vladimir
Nabokov? In het tweede boek hebben alle jongeren Het nieuwe onkruid gelezen.
Inmiddels is Boin zelf, acht jaar later, de grapjas van de TV geworden. Elke praat
graag met hem en vertelt veel meer dan vroeger. Boin voelt zich met haar ten nauwste
verwant, want ook zij kijkt als door een vervormend glas naar de wereld. Zij is een
Vis als Boin en kan zich ook met een grijnslach verlossen van de schrikwekkende
dingen in de wereld.
Ondanks de manifeste verruiming en actualisering van de vertelde materie komen
zinnen letterlijk terug, zoals in het verhaal van de ex-lerares (die Elke een heks-lerares
noemt), die twee keer in de trein verschijnt. Het cliché van de ‘jonge duiven’ in Elkes
keel komt als leidmotief terug. De ontroerende
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scène met de ouder wordende Boin die een gaatje in Elkes kous aan haar knie ontdekt
en daardoor zo gefascineerd geraakt dat hij haar rokje hoog genoeg opheft om
daaronder nog een en ander te zien, wordt met wat meer woorden herhaald.
Aldus schrijft hij dezelfde materies ten minste een derde langer, maar Elke opent het
boek niet meer op de trein, zoals Tania deed. Als het onkruid bloeit opent met de
brief aan de echtgenote en wordt met Els in het ziekenhuis besloten. Els heeft, zoals
gezegd, de verbindende rol van Tania overgenomen. Acht jaar later schreef Boon
een hulde - een dankboek voor zijn vrouw. Dat lijkt me alles samengenomen de
belangrijkste drijfveer geweest te zijn voor het schrijven van een tweede versie.

4. Waarom? Waartoe?
Op de flap van Als het onkruid bloeit wordt van het Louis-Paul Boon-jaar gesproken.
Tijdschriften als Maatstaf en De Vlaamse Gids brachten speciale Boon-nummers;
journalisten van dag- en weekbladen defileerden in de woning van hun zopas op
pensioen gestelde collega; zijn naam werd vernoemd in verband met de Nobelprijs
en Boon zei in een interview dat hij veel liever tien hectaren authentiek bos cadeau
kreeg; Julien Weverbergh en Herwig Leus stelden een informatief Boonboek samen;
de jury voor de Driejaarlijkse Staatsprijs voor verhalend proza kende hem, zij het
wat laat, de hoge onderscheiding toe voor zijn boek over Pieter Daens. Inmiddels
was ook een Engelse vertaling van De Kapellekensbaan verschenen na een Duitse
bij Hanser-Verlag in 1970. Zo zijn Ondineke en Oskar over de grenzen getrokken
met Boons belangrijkste boek, ongeveer rond het moment waarop hij met het
herschrijven van Het nieuwe onkruid begon. Boon zelf maakte over al die drukte
grimmige grapjes en liet monkelend gebeuren wat bij een volk van vierders blijkbaar
onvermijdelijk moet geschieden. Hij was in 1972 een publieke man in onze letteren
geworden.
Hij was de graag geziene grappenmaker in een TV-sitcom en aldus over heel
Vlaanderen gekend en geliefd. Hijzelf vertelde ooit dat een kaartjesknipper in het
Sint-Pieterstation in Gent, die hem jaren lang onopgemerkt had laten voorbijgaan,
hem plots aansprak met de woorden: ‘Ah, meneer Boon!’ Die man hoefde geen letter
van hem gelezen te hebben om hem te (her-)kennen en waarderend te begroeten.
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Ik weet wel dat Boon graag teksten herwerkte -denken we maar aan wat hij deed met
Mijn kleine oorlog- maar ik blijf me afvragen waarom hij Het nieuwe onkruid een
derde langer moest maken. In het cursieve woord vooraf van de herwerkte versie
spreekt hij over Het nieuwe onkruid, ‘dat ik weliswaar met bijna tranen in de ogen
schreef, maar algemeen door de kritiek als een minderwaardig boek werd beschouwd’.
Misschien was dat ook wel zo, maar nu voelt hij de noodzaak om zich bevrijd uit te
spreken. De belangrijkste drijfveer was wellicht niet de doorgaans negatieve kritiek,
maar de reactie van zijn vrouw bij het lezen van dat dubbelzinnige boek over het
gedoe van ik-Boon met tal van jonge meisjes, in het bijzonder met het
treinvriendinnetje Tania, het meisje met de scheur in haar kous boven de knie. ‘Als
ik Het nieuwe onkruid herschrijf, voel ik me verplicht in de eerste plaats haar zin
voor maat en regel in het licht te stellen, en vooral haar dapper ingrijpen hiervoor’
(p. 9). Opdat de mensen niet allerlei slechts over haar gaan vertellen noemt hij haar
Els, haar fictieve naam in deze nieuwe mix van realiteit en dagdromerij.
Dat kan doorgaan als een motief om dat boek te herschrijven, maar wat had de kritiek
daarover zo negatief gezegd? Ik bloemlees hier alleen de markantste uitspraken.
Kees Fens opende de rij van meestal afkeurende recensenten in De tijd-De Maasbode
(13-6-1964) met volgende zin: ‘De jongste roman van de Vlaming Louis Paul Boon
“Het nieuwe onkruid” is een mislukt boek’. Het lijkt wel alsof die rij van Nederlandse
zowel als Vlaamse recensenten dat oordeel in hun oren geknoopt hebben. Wat een
verschil met Boons vroeger werk, aldus Fens: terwijl in zijn vroegere romans de
diepte in het verhaalde gebeuren zelf lag, mist dit boek, herschreven in de
miniatuurtaal van kroniekjes, een stevige greep op de stof. ‘Boons taal schiet in
vormgeving te kort’, zo staat er, en dat zullen velen overnemen. Volgens C.J.E.
Dinaux (in Haarlems Dagblad van 13-6-1964) moest Boon ‘een ontgoocheling kwijt’
en daaruit is niet ‘de eclatantste roman’ voorgekomen. Ook J. Bernlef (in Het Parool
van 12 september 1964) is van mening dat een te grote dosis zelfspot de grimmigheid,
die Boon zo goed ligt, heeft doorbroken, en dat zijn vroeger zo heldere stijl door een
vaag humanisme vertroebeld wordt ‘tot een gezapig babbelen’; de humor heeft plaats
moeten maken voor grappigheid ‘met haar op de tanden’. En hij besluit als volgt:
‘Om de waarheid te zeggen geloof ik dat Boon het (boek) beter in zijn la had kunnen
laten liggen’. En nog eens van hetzelfde bij Anne Wadman in de Leeuwarder Courant
(17 oktober 1964): het boek laat een ‘gevoel van een kleine teleurstelling’ achter;
het is in zijn
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charme te oppervlakkig en te vrijblijvend om in het boek te kunnen geloven; met al
mijn sympathie voor deze schrijver, aldus Anne Wadman, weet ik met dit boek geen
raad... Boons werk werd van grimmig berustend (Kees de Bruyn in de Haagse
Courant van 28 januari 1965), maar of dat nu echt een verdienste is, valt te bezien.
Ik vond in de Nederlandse pers maar twee recensies die zich gunstig uitspraken over
Het nieuwe onkruid: een bijdrage van M. Sybr. Koops in Het Vrije Volk (17-10-1964)
en een van Willem Brandt in Het Dagblad van het Oosten: dat de felle vent nu een
‘geamuseerde uit vaderlijkheid meehuppelende gek’ geworden is, die heeft leren
berusten en zich daarbij gelukkig voelt, en dat hij niet als een opstandige, verbitterde
figuur optreedt, maar uit vertedering met de jeugd van vandaag meeleeft, wordt hem
helemaal niet kwalijk genomen.
Uit Vlaanderen pluk ik slechts twee recensies: een vrij negatieve van Paul Hardy in
Gazet van Antwerpen (van 28-8-1964) en een positievere van Paul de Wispelaere in
Vooruit (van 2-7-1964). Structureel lijkt Het nieuwe onkruid wel ‘een ietwat
rommelige opeenvolging van korte hoofdstukken’, aldus Paul Hardy, die last heeft
gehad met die ‘sentimentele verlustiging van erg egocentrische aard’, terwijl Paul
de Wispelaere zoals te verwachten was in Vooruit, in Het nieuwe onkruid geen groot
boek kan zien, ‘maar zeker een boek van een groot schrijver’.
Aldus lagen Noord en Zuid wel op dezelfde lijn van een voorzichtig negatief
mededogen, doorspekt met afwijzingen om diverse redenen, van inhoud én vorm.
Moest Boon zich daardoor verplicht voelen het boek te herschrijven? Ik meen van
niet. De tweede versie deed het overigens over het algemeen gezien in de kritiek niet
beter dan de eerste.
De vraag naar het uiteindelijke waarom van de herwerking kan ten slotte vrij futiel
voorkomen, vooral wanneer men daar een extra-literair argument (de reacties van
zeg maar Jeanne) bij betrekt. De figuur van de verteller én hoofdpersoon meneerke
Boin wordt echter zo duidelijk geprofileerd en uit de realiteit met al zijn hebben en
houden in de roman overgeplant, dat de autobiografische realia niet miskend kunnen
worden. Daarin hebben ongetwijfeld verschuivingen en verdraaiingen plaats, die het
romanimago wat doen afwijken van de reële Louis-Paul Boon. Maar de ik-verteller,
vooral in de herwerkte versie, is wel degelijk voor het grootste deel zijn evenbeeld.
Wat hij over zijn vrouw Els vertelt, komt in diezelfde context van autobiografisch
realisme terecht, hoe ironisch -om niet te zeggen: sarcastisch- de verteller
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daar ook afstand van neemt met zijn gesnert en zijn geintjes in de trant van ‘Ach,
ach wat’ en zo voort. Zijn vrouw dwaalt in dat boek rond in een beveiligend waas
van realisme én ironische afstandelijkheid. De ergernis over haar portret in Het nieuwe
onkruid is best begrijpelijk, en of zij tevredener geweest zal zijn met haar rol in Als
het onkruid bloeit... Ach, wat.
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‘De dolende ridder van Santillana’
Over De Man die Miguel heette van Rose Gronon
Luc Daems
‘Ik ken geen slechter dichter dan Cervantes
en niemand die zo stom was zich positief
uit te laten over Don Quichot’... (Lope de Vega)

*
Rose Gronon (Marthe Bellefroid, 1901-1979) hield van Spanje: van de landschappen
en van zijn bewoners. Over de Spanjaarden getuigde ze tegenover Joos Florquin:
‘Ik hou meer van het Spaanse volk dan van het Italiaanse. De Spanjaarden hebben
een fierheid, een trots, een digniteit die de Italianen vreemd is. Ik zal daar eens een
duidelijk voorbeeld van geven. Op een dag ontmoet ik op een weg in Spanje een
vrouw met een ezel, die twee manden vruchten draagt. Ik vond het beeld mooi en
vraag aan de vrouw of ik een foto mag nemen. Ze glimlacht en zegt ja. Ik neem de
foto. In Italië zou de vrouw de hand hebben uitgestoken voor een aalmoes. Wat doet
deze vrouw? Ze haalt uit haar mand een tros druiven die ze me aanbiedt. Dat is
Spanje’1.
Meermaals heeft Gronon het land dan ook van noord naar zuid en van oost naar west
doorkruist.2 Ze maakte die reizen in de regel met een kleine fiat 500 ‘waarvan ze het
dak kon opengooien’... Door de jaren heen heeft ze trouwens wel enkele van die
wagentjes gehad: één exemplaar doopte ze in elk geval ‘Prudence’, het daarop
volgende ‘Hortense’3. Haar directe indrukken noteert ze in haar journaals.

1
2

3

J. Florquin, Ten huize van... 6, Leuven, 1970, p. 137.
Haast jaarlijks tussen 1960 en 1970: in 1961, 1963, 1965, 1966, 1967... ‘De Standaard’
publiceerde van Rose Gronon onder de verzameltitel ‘Ook dit is Spanje’ in augustus en
september 1966 vijf artikels over Spanje: I ‘De Pyreneeën en Pamplona’ (10.8.1966), II
‘Santa Cruz de las seros’ (17.8.1966), III ‘Huësca’ (24.8.1966), IV ‘Alquezar’ (31.8.1966),
V ‘Graus’ (7.9.1966). Twee andere artikels verschenen in ‘Gazet van Antwerpen’ op 8.4.1970
en op 16.4.1970: ‘Een Spaanse reis begint best van Madrid’ en ‘Het gelaat van Spanje is
afwisselend somber en vrolijk’.
Toeristische verslagen van haar reizen verschenen toen ook onder de titel ‘Uit het dagboek
van Prudence’ (okt/ dec 1963, Spanje) en ‘Uit het dagboek van een wagentje’ (mei/ juni
1964, Italië) in het familieblad ‘Vrouw en Huis’.
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Rose Gronon omstreeks 1965.
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Op ‘mercredi, 12 (mei 1965)’4 staat volgende aantekening:
‘Jour formidable. Pourquoi suis-je ici chez moi, dans ce pays dont je ne comprends
pas la langue, infiniment plus qu'en Italie ou qu'en France? Même ici, dans cet hôtel
sordide, dans cette ville hideuse (Orgel, L.D.) je pourrais abolir ma volonté, rester
ici engluée comme une mouche sur le papier empoisonné. La journée a été torride.
Ce soir, l'orage - un nuage rond, frangé de lune - a presque éclaté. J'ai vu Almagro,
une petite ville adorable, une Plaza Mayor où l'on cherche les comédiens. Ils sont
là, se glissent de colonne en colonne, sautent sur le plancher du théâtre: c'est le
Corral des Comedias, qu'un bon alcade a fait construire pour une pièce de Calderon.
Puis, un village blanc autour d'une église fortifiée rouge, car l'ordre de Calatrava
a mis son sceau sur toute la plaine. Je renonce à Calatrava la Nueva à cause de la
mauvaise route et de la voiture, mais je m'en vais chercher les moulins de Don
Quichotte. Je les retrouve, blancs et trapus, tels que j'en ai rêvé. Mais ceux que le
pauvre chevalier a attaqués se dressaient sur une montagne. Et de loin, on croit voir
un géant trapu, la targe au bras, l'épée au bout du bras tendu. Long retour par des
vignes sans limites, tandis que l'orage s'élabore dans l'azur.’
Zag Rose Gronon toen voor 't eerst de ‘windmolens’ waarvan ze eerder enkel had
gedroomd? Ruim een maand later keert de schrijfster, die inmiddels Portugal
doorkruiste, via Santiago de Compostela weer naar huis terug. Ze volgt daarbij een
deel van de ‘Camino’.
Op vrijdag 18 juni noteert ze:

4

Van de schrijfster zijn twee reisjournaals bewaard gebleven; geruite schriftjes met een
melkchocoladekleurige kaft en metalen spiraalrug. Ze zijn 13 bij 19 cm groot. In het eerste
journaal (RJ 1) werden 156 pagina's (78 recto/verso) beschreven, doorgaans in inkt, nu eens
in 't Nederlands, dan weer in 't Frans. Dit schriftje bevat de reisverslagen van 1961 tot 1966
(maar data en bestemmingen worden niet op het omslag gespecifieerd). Na de notities met
betrekking tot de eerste reis (Spanje, 1961) en de ontwerpen ter voorbereiding van haar
nieuwe novelle (28 pagina's), heeft de schrijfster het cahier omgekeerd en begon ze van
achter naar voren en in omgekeerde richting aan de verslagen van de volgende reizen. Het
tweede exemplaar (RJ 2) bevat slechts 108 (54 recto/verso) pagina's, waarvan er maar 90
werden beschreven, dit keer uitsluitend in het Frans en in inkt. Het gaat daarin om de reizen
van 1967 tot 1973. Op een rood schooletiket dat op de kaft is gekleefd, worden de jaartallen
en bezochte landen door de schrijfster zelf (in inkt) aangegeven. De bladzijden van de
dagboeken zijn ongenummerd. Beide schriftjes zitten volgepropt met gewoonlijk onbeschreven
(dus gekochte?) ansichtkaarten, brieven, adressen van hotels, knipsels, papiertjes met notities...
en tot tweemaal toe zelfs een gedroogde bloem. De reisjournaals zijn in privébezit.
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Omslag van de eerste uitgave van De man die Miguel heette.
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‘Route superbe de León à Oviedo. La vue à partir du col est absolument
sensationnelle. Longs détours hideux par des villages de mineurs. Enfin, la route.
Petit dîner modeste sur une terrasse. Revu ma route, mais cette fois au soleil.
Beaucoup moins effrayante, mais toujours aussi belle. Très fatiguée. Casal de(l)
Castro (herberg in Comillas, L.D.)’.
Dat Gronon - enigszins tegen haar gewoonte in - geen verdere commentaar geeft bij
haar ‘onderkomen’ wijst erop dat niet enkel het laatste stuk van de weg (‘ma route’...),
maar ook de overnachtingsplaats haar genoegzaam bekend waren. In het hotel te
Comillas lag overigens een brief van haar petekind5 op de reizigster te wachten,
waarmee komt vast te staan dat de auteur op zijn minst een aantal overnachtingen
van haar trip bij voorbaat had gereserveerd.
Bevestiging van de vertrouwdheid met streek en landschap levert het reisjournaal
een dag later. Dan staat er:
‘Samedi, 19 juin. Jour gris. Bonne promenade pourtant à Santillana. Peu de
changements, par bonheur. Le banc n'y est plus, mais bien le rosier. Aldonza. Le
cloître ravissant. Rencontre sympathique.’
De bank die - in tegenstelling tot de rozelaar - verdwenen is, daarna het klooster dat
de auteur (opnieuw) in verrukking brengt, maar vooral de Spaanse voornaam die de
literatuurkenner erg bekend in de oren klinkt... Geen wonder dat Santillana del Mar
Rose Gronon zoveel sympathie inboezemt. Haar in 1963 verschenen novelle ‘De
man die Miguel heette’ draagt weliswaar als afsluitende dagtekening ‘Comillas, mei
1961’, maar het was toch in Santillana dat ze Cervantes heeft ontmoet.
*
Rose Gronon was inderdaad reeds in Comillas en Santillana del Mar geweest. Vier
jaar eerder deed ze een maand - van 3 mei tot 2 juni 1961 - over een eerdere reis naar
Santiago de Compostela. Haar dagelijkse trajecten bedroegen toen niet meer dan 150
tot 200 kilometer6. Ze ondernam de tocht

5
6

Mevrouw Marthe Van Dessel-Wartel.
In RJ 1 zitten een aantal uit ‘Jardin des modes’ gescheurde tijdschriftbladzijden (p. 104 tot
109). Daarin vertellen Jacques en François Gall over ‘Le chemin français de Compostelle’.
Rose Gronon heeft de door de auteurs aangegeven heenweg klaarblijkelijk grotendeels
gevolgd en is - precies zoals beide heren het haar aanraadden - langs de meest noordelijke
weg, die veel kustplaatsen aandeed, teruggekeerd.
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kloksgewijs en reed langs Pamplona, Logroño, Osorno, Palencia en Valladolid naar
León. Via Villafranca en Lugo bereikte ze de derde week van mei haar bestemming.
Van dan af aan is het moeilijk om de dagelijkse trajecten nog van een precieze datum
te voorzien. De afstanden en te bezoeken plaatsen worden weliswaar telkens
aangegeven, maar het valt niet meer uit te maken of Gronon ergens één of meer
dagen verbleef. Zelfs al gaat aan de reisnotities een soort planning vooraf, dan nog
is aan de gewijzigde data eerst en aan het aangepaste reisschema later te merken dat
het oorspronkelijke ontwerp niet lang relevant bleef. Rose Gronon heeft evenwel
ongetwijfeld enkele dagen in Santiago doorgebracht en maakte van daaruit een aantal
tochtjes. Zo ondernam ze onder meer de dag na haar aankomst een uitstap naar Vigo:
ze vertelt dat ze genoten heeft van wat ze ‘de artificiële prettigheid van kustplaatsen’
noemt. Wellicht vertrok ze omstreeks 21 mei weer richting huiswaarts.
Van de tocht die ze op die vertrekdag vanuit Santiago de Compostela via La Coruña
naar Ribadeo onderneemt, onthoudt ze dan7:
‘Santiago-La Coruña. Groene bergen. Regen (?) La Coruña, de Pharos, de glazen
gevels aan de baai. Sombere zwarte sloepen die in de nacht vertrekken, en met licht
zullen vissen. Naar Ribadeo: bergpas in de nevel, het mooie Betanzos8 in zijn
bergkring. Ribadeo: de vervallen visserswijk’.
Vanuit Oviedo bereikt de schrijfster enkele dagen later Comillas:
‘Eerst de geur van eucalyptus, een zonnig land, en verre klippen. Dan regen: een
groene cañon, de Picos de Europa, de rode cañon. De romeinse brug. De vrouw met
haar ezeltjes in die wildernis van klippen en dampen over die onzalige weg. Gezellige
avond’9.
Hoelang Rose Gronon in Comillas bleef, is nog maar eens onzeker. Ook wanneer ze
van daaruit via San Sebastián naar Bayonne rijdt, geeft het dagboek enkel aan:
‘Naar het zonnige San Sebastián de la Barquero, tussen twee bruggen in - Santillana,
en Altamira. Bayonne: elegant en zonnig. Te Sauveterre, wegdrijvend onweer. Lang
gesprek met een herderin.’

7
8

9

De aantekeningen tijdens deze reis gemaakt, zijn in 't Nederlands.
Dat Rose Gronon toen mogelijk nog niet helemaal vertrouwd was met Betanzos als thuishaven
van een deel van de Spaanse Armada valt misschien af te leiden uit de aanvankelijk foute
schrijfwijze van de plaatsnaam (er stond eerst: Bezanzos...)
Is het deze ‘ontmoeting’ waarop de auteur alludeert tijdens haar gesprek met Joos Florquin?
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Synopsis van de novelle in het handschrift van de schrijfster.
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Tussen twee bruggen in, Santillana... Van een echt bezoek aan Santillana del Mar is
in het reisjournaal van 1961 dus geen sprake. Ze is er nochtans zonder de minste
twijfel geweest10. Het staat zo goed als vast dat het kleinere en rustigere Comillas
voor die visite(s) als uitvalsbasis heeft gediend11.
Over het ontstaan van ‘De man die Miguel heette’12 getuigt Gronon tegenover Joos
Florquin:
‘Ik heb eens Santillana del Mar bezocht en ik heb daar gezien wat ik later beschreven
heb: de tuin, de boomgaard, de meid en het kind. Terwijl ik onder het prieel op het
diner wachtte, dacht ik: hier had Cervantes kunnen zijn. En het is niet eens onmogelijk
dat hij in het noorden is geweest, want hij heeft een tijdlang graan gekocht voor de
Armada en een gedeelte van de Armada werd in het noorden van Spanje (in Betanzos,
L.D.) gebouwd. In elk geval was het voor mij vanzelfsprekend dat hij eens daar in
die tuin zou hebben gezeten. Heel het landschap kristalliseerde zich rondom die ene
figuur van Cervantes...’13
*
Miguel de Cervantes Saavedra werd in 1547 in Alcalà de Henares geboren. Cervantes'
ouders waren niet rijk en geldgebrek zou hem zijn hele leven blijven achtervolgen.
Jong nog was hij - op de vlucht voor justitie nadat hij een edelman in een duel had
verwond - in Rome korte tijd in dienst geweest als

10
11

12

13

Van daaruit verzond ze immers op 24 mei 1961 een prentbriefkaart aan Marthe Dolfijn, een
jeugdvriendin.
Mevrouw Gaby Troquay, via haar moeder sedert 1948 in contact met de schrijfster en later
ettelijke malen haar reisgezellin, ging met Rose Gronon mee toen die in 1972 opnieuw naar
Santiago de Compostela wilde en bezocht er mét haar grosso modo de plaatsen die Gronon
elf jaar eerder alléén had aangedaan. Een bezienswaardigheid in Santillana is het ‘méson de
los Villas’ uit de 17de eeuw... Allicht vond Rose Gronon de naam van Cervantes' vriend, de
rechter, daar... Mevrouw Troquay was zo vriendelijk me te doen opmerken dat de ‘Parador
de Gil Blas’ in de Noord-Spaanse stad wel degelijk model heeft gestaan voor het huis van
Don Joachim, maar dat ze er - net zoals de schrijfster in 1961 - wegens de grote drukte enkel
konden eten, niet overnachten. Er diende dus opnieuw uitgeweken te worden naar het ‘Casal
del Castro’ in Comillas.
R. Gronon, De man die Miguel heette, Leuven, 1963. De novelle werd later opgenomen in
Gronons Verzamelde novellen (Leuven, 1971), waarvan overigens in 1973 een tweede
(uitgebreide) druk verscheen. Met De late oogst en Venetiaanse herfst was De man die Miguel
heette één van de Drie novellen van de schrijfster die tussen 3.11.1978 en 28.2.1979 door
‘Gazet van Antwerpen’ in 89 afleveringen als feuilleton werden gepubliceerd.
Florquin, o.c., p. 137/138.
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penningmeester van kardinaal Aquaviva. Daarna vocht hij aan de zijde van Don Juan
in de Slag van Lepanto (1571). Hij verloor er het gebruik van zijn linkerhand, maar
nam als soldaat opnieuw deel aan expedities naar Korfoe, Navarino en Tunis. Met
zijn bagage vol aanbevelingsbrieven keerde Cervantes uiteindelijk naar Spanje terug,
toen zijn schip voor de Catalaanse kust door Moren werd gekaapt. Spijts vier
ontsnappingspogingen, waarbij hij blijk gaf van ongewone moed en grote loyaliteit,
zou Cervantes toch vijf jaar in gevangenschap doorbrengen in Algiers14.
Al die verdiensten konden hem bij zijn thuiskomst een hele tijd lang nog aan geen
behoorlijke betrekking helpen. Pas in het voorjaar 1587 - hij was drie jaar eerder
getrouwd - kreeg hij de post van ‘koninklijk commissaris voor de bevoorrading van
de onoverwinnelijke Armada’. Hoegenaamd geen eenvoudige baan, want de
commissaris moest het graan en de olie zelf gaan opeisen. Cervantes diende dan ook
- overigens zonder succes - in 1590 een verzoek in bij de koning: hij dacht in
aanmerking te komen voor een hoge, beter betaalde bestuurlijke functie in Amerika.
In 1594 - enkele jaren na de pijnlijke nederlaag van de ‘onoverwinnelijke’ Armada!
- zou Cervantes zijn betrekking als ‘inzamelaar’ ten slotte inruilen voor het niet
minder ‘vrolijke’ baantje van belastingontvanger. Onzorgvuldigheid bracht hem
telkens weer in moeilijkheden15 en een aantal keren (in 1592, 1594, 1597...) belandde
hij voor kortere of voor langere tijd in de gevangenis. Het was naar alle
waarschijnlijkheid tijdens de zes maanden Sevillaanse hechtenis (1597) dat Miguel
de Cervantes aan het eerste deel van zijn ‘Don Quichot’ heeft geschreven. Het
verscheen in 1605. Precies een decennium later werd het tweede deel gepubliceerd,
één jaar voor de dood van de auteur in 161616.
In haar ‘De man die Miguel heette’ presenteert Rose Gronon Cervantes op het moment
dat het idee voor de ‘Don Quichot’ van lieverlede in hem begint te rijpen. Om den
brode is hij korte tijd voordien ambtenaar geworden. Hij blijkt echter over geen
administratief talent te beschikken en wanneer ‘de boeken niet in orde zijn’ komt hij
in de problemen... Cervantes profiteert

14
15

16

Zie daarover zijn toneelstuk El trato de Argel.
Uit Arbo's biografie blijkt dat Cervantes de ernst van de boekhoudkundige tekorten nogal
onderschatte. Hij rekende bijvoorbeeld kosten aan voor: ‘... de vele dingen die ik niet nader
heb aangegeven’. (S.J. Arbo, Cervantes, Amsterdam, 1947, p. 238).
Voor de biografische gegevens heb ik in dit essay - behalve van het werk van Sebastian Juan
Arbo - in hoofdzaak gebruik gemaakt het wat oudere Les grandes vies aventureuses. Cervantès
van Henry Lyonnet (Paris, 1930) en van Donald McCrory's schitterende recente monografie:
Cervantes. De schepper van Don Quichot, (Amsterdam, 2005).
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van een dienstreis naar Betanzos - een kustplaats bij La Coruña van waaruit een deel
van de Spaanse vloot uitvaart - om de hulp in te roepen van een oude vriend, Joachim
de Villas. Ooit maakten beiden in Rome immers samen deel uit van het gevolg van
de kardinaal. Villas heeft het inmiddels tot een meer gevreesd dan wel gerespecteerd
rechter gebracht. Al gauw wordt duidelijk dat de man eigenlijk gewoon verveeld zit
met het bezoek van Cervantes. Hij paait hem aanvankelijk wel met vage beloftes,
maar zelfs een eenvoudig getuigenis met betrekking tot de eerlijkheid van Miguel is
hem finaal teveel. Wanneer de rechter voor dienstzaken wordt weggeroepen, keert
hij niet meer weer.
Centraal in Gronons verhaal staan het onderhoud dat de Spaanse auteur tijdens de
siësta heeft met Villas' tweede vrouw Leandra, met de dochter uit zijn eerste huwelijk
Lourençina en - later op de avond - het gesprek dat hij voert met de meid Aldonza,
in feite de maîtresse van de rechter. Cervantes wordt aldus een blik gegund binnen
de muren van het huis van Don Joachim. Achter diens prestige en welstand gaan
slechts hypocrisie en dwingelandij schuil. De drie vrouwen zijn slachtoffers van
Joachims genadeloze en ongebreidelde ambitie. Dat de rechter wel de fysieke, maar
niet de geestelijke vrijheid van zijn huisgenoten kan inperken, manifesteert zich al
gauw. Symbolisch wordt de situatie nadrukkelijk gevat in het beeld van de gekooide
kwartel en in dat van de in- en uitlopende rode kater. Het ultieme bezoek aan de
collegiale kerk van de stad en de confrontatie met de taferelen die er op de kapitelen
van de zuilengalerij rondom de kloostertuin zijn uitgehouwen, hebben een beslissende
invloed op de evolutie van Cervantes' denken. De opstandigheid tegenover wat hij
als de zinloosheid van zijn bestaan beschouwt, wordt in hem neergeslagen. Het
hervonden evenwicht maakt hem - met de gevangenispoort op een kier - op zijn beurt
geestelijk vrij. De weg voor het schrijven van de ‘Don Quichot’ is geëffend.
*
Rose Gronon geeft in haar novelle slechts schaarse aanduidingen in verband met het
moment waarop Cervantes en zijn (overigens fictieve) vriend, Joachim de Villas,
elkaar dan wel zouden ontmoeten. Het door de auteur op het typoscript van ‘Het huis
van Don Joaquín’ (de toneelversie van ‘De man die Miguel heette’) aangegeven
tijdstip - ‘einde van de XVIde eeuw. 1580’ - correspondeert hoe dan ook niet met
de overgeleverde biografische gegevens met betrekking tot Cervantes. Die keert in
1580 net terug uit gevangenschap in Algiers, heeft nog geen werk en is nog
ongehuwd...
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Wanneer Joachim aan Miguel in de novelle vraagt hoelang het geleden is ‘dat (ze
hun) goede meester de kardinaal naar Rome gevolgd zijn’, vult de rechter meteen
zelf aan: ‘Twintig jaar, vijfentwintig?’17 Omdat Cervantes in 1569 deel uitmaakte
van de entourage van Aquaviva in de Italiaanse hoofdstad, zou Gronons vertelling
zich logischerwijze dienen te situeren tussen 1589 en 1594. De problemen aangaande
de uitvoering van zijn taak als bevoorrader van de marine, waarmee de Spaanse
auteur te maken kreeg, komen evenwel vooral aan de oppervlakte in januari 1589
en in augustus 1590. Grotere moeilijkheden nog zullen hem finaal in mei 1592
trouwens in de gevangenis van Castro de Rio doen belanden18. Met die wetenschap
had Rose Gronon haar Cervantes zijn opwachting kunnen laten maken bij de rechter
omstreeks 1590/1591.
De schrijfster motiveert evenwel de aanwezigheid van de auteur in het noorden van
Spanje door diens bezoek aan Santillana te situeren binnen het kader van zijn
werkzaamheden als commissionair voor de Spaanse Armada, functie die hij met
ingang van 1587 vervulde.
In de novelle zegt Cervantes: ‘Ik koop graan en olie op voor de vloot. Je weet toch
beter dan ik dat ze hier aan de stroom schepen bouwen voor de vloot?’19. En wat
eerder: ‘Maar de weg was langer dan hij het zich voorgesteld had - van Betanzos,
waar ze aan de rivier schepen bouwden voor de vloot, tot hier, in die slaperige kleine
stad tussen de heuvels en de zee’20.
Het ‘venster’ waarin het in de novelle verhaalde gebeuren zijn beslag zou kunnen
krijgen, wordt echter erg klein - en de hypothetische reis naar Betanzos hoogst dubieus
- wanneer men er rekening mee houdt dat de ‘onoverwinnelijke’ Spaanse vloot reeds
in augustus 1588 vernietigend verslagen werd door de Engelsen. Om de wederopbouw
van de Armada te verhinderen, kwamen die overigens een jaar later nog eens terug
en richtten in La Coruña grote verwoestingen aan. Lagen er toen in Betanzos nog
schepen en werden die ongemoeid gelaten?21. De vordering van levensmiddelen was

17
18

19
20
21

Gronon, o.c., p. 9.
Zoals Arbo heeft ook McCrory erop gewezen in zijn biografie dat Cervantes absoluut geen
administrator was. Hij toont overtuigend aan dat de tekorten in de rekeningen te wijten waren
aan rekenfouten of aan slordigheden van de auteur. Uiteindelijk zou Cervantes overigens
door de ‘raad van oorlog’ van alle beschuldigingen worden vrijgepleit (McCrory, o.c., p.
170).
Gronon, o.c., p. 22.
O.c., p. 8/9.
De nu verzande haven van Betanzos ligt op 23 kilometer van La Coruña...
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daar hoe dan ook voorlopig gestaakt22. Miguel bleef weliswaar tot 1593 inkoper van
graan en olie voor de vloot, maar die werd... in 't zuiden opnieuw opgebouwd. Enkel
1587/ 1588 lijkt in dat perspectief nog aannemelijk als tijdssituering. De mogelijkheid
van een dienstreis van de schrijver naar 't noorden van Spanje wordt uiteindelijk nog
doorkruist door een andere overweging: de afstand tussen Esquivias (35 km beneden
Madrid, daar stond Cervantes' echtelijke woning) en Sevilla (van waaruit hij als
commissaris opereerde, circa 350 km zuidwaarts) was, zoals McCrory aangeeft, in
die tijd een reis van tien dagen voor een man en een paard waarbij nog drie rustdagen
dienden gerekend te worden23. Cervantes' (eventuele) tocht van Sevilla naar Santillana
del Mar (zowat 700 km) zou hem dus alleen al maar voor de heenreis... een kleine
maand gekost hebben. Wellicht had het Spaanse ministerie van oorlog wel
‘proviandeurs’ in dienst die dichter bij Betanzos verbleven.
Weer een ander element uit de novelle maakt ten slotte ook 1587/1588 erg
onwaarschijnlijk. Daarbij moet er echter eerst op gewezen worden dat Cervantes op het moment dat Rose Gronon hem in ‘De man die Miguel heette’ ten tonele voert
- in realiteit niet alleen een avontuurlijk, maar ook een gepassioneerd leven achter
de rug had. Het is bekend dat hij een verwoed kaarter was en zéér bedreven in het
dobbelspel24.
Sebastian Juan Arbo weet bovendien in zijn boek over de auteur met overtuiging te
vertellen dat die ‘zonder twijfel liefdesbetrekkingen aanknoopte in alle steden waar
hij kwam’25. Van Ana Franca de Rojas had hij in elk geval al een natuurlijke dochter,
Isabel, vóór hij in 1584 in het rampzalige huwelijksverbond stapte met de achttien
jaar jongere Catalina de Palacios26. Hij heeft van haar nooit kinderen gehad27, in
tegenstelling met wat in Gronons

22
23
24
25
26

27

Arbo, o.c., p. 231.
McCrory, o.c., p. 136.
McCrory, o.c., p. 64. Gronon schrijft: ‘Als U me geld geeft, zal ik het verliezen of
verkwanselen...’ (o.c., p. 66).
Arbo, o.c., p. 80.
Dat Cervantes trouwens geen al te hoge pet (helm...) op had van vrouwen, schemert door in
een aantal passages uit zijn ‘Don Quichot’. Bij wijze van illustratie twee citaten: ‘De waard
was in 't bezit van een vrouw met een andere (een betere, L.D.) inborst dan de meesten onder
haar soortgenoten’ en: ‘Ze schreven haar misstap niet toe aan onwetendheid, maar aan haar
vrijmoedigheid en aan de natuurlijke aard van de vrouw die over 't algemeen onbezonnen
en slordig is’. (M. Cervantes, ‘De vernuftige edelman Don Quichot van La Mancha’, vertaling
Barber van de Pol, Amsterdam, 1998, p. 144 en p. 552).
McCrory, o.c., p. 130.
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novelle wordt aangegeven28. Na 28 maanden huwelijk verliet hij haar en begon hij
aan zijn ‘professionele’ reizen. Pas zeventien jaar later zou hij in Valladolid (en
daarna in Madrid) weer met haar gaan samenwonen. Cervantes was intussen haast
twee decennia lang weggezonken in wat hij later zelf ‘de stilte van de vergetelheid’
zou noemen...
In Gronons novelle woont Miguel (nog) wel in bij zijn vrouw. Wat daarover
meegedeeld wordt, wijst echter evenmin op een goede matrimoniale verstandhouding,
al wordt die aanvankelijk vooral toegeschreven aan armoede: ‘Mijn vrouw is van
eerbare familie, maar bij haar thuis zijn ze nog armer dan ik (...) Maar ik hield nu
eenmaal van haar en van geen andere...’29. Weldra schemert echter door dat er meer
aan de hand is: ‘Wat moest er met zijn gezin gebeuren: de vrouwen, die zijn huis
met gekijf vulden, die hem het leven bitter maakten, met wie hij in zijn dwaze
aanhankelijkheid onafscheidbaar verbonden was’30.
Ten slotte klinkt het: ‘De weg schrikt mij af, en ik ben moe. De weg, en ook mijn
huis, dat op me wacht. Wat vind ik daar? Niets dan onrust en gekijf en miserie, die
slonzige boel...’31.
Betekenisvol nu is de passage waarin Miguel zich herinnert hoe hij zijn vrouw ooit
in onredelijke woede was te lijf gegaan omdat ze hem aan tafel (met zijn verminkte
hand) helpen wou. Dan staat er: ‘Hij had haar daarna op beide knieën om vergiffenis
gesmeekt; zijn dochter Isabella had gegrinnikt en genoten, alsof ze veel ouder was
dan haar jaren en zoveel boosaardiger’32. Isabella, het kind van Cervantes en zijn
minnares Ana Franca werd echter pas geboren op 19.11.158433. Al is ze dan ‘veel
ouder dan haar jaren’, toch lijkt uitgerekend die ‘boosaardigheid’ (van een meisje
van amper vier!), uiteindelijk ook 1589 als het jaar waarin de novelle zich zou kunnen
afspelen, definitief omver te kegelen34.

28
29
30
31
32
33
34

Gronon, o.c., p. 19.
O.c., p. 22.
O.c., p. 24.
O.c., p. 46.
O.c., p. 12.
McCrory, o.c., p. 123.
Cervantes' biografen zijn het erover eens dat de natuurlijke dochter van de auteur eerst in
Valladolid (1604) bij de auteur en zijn vrouw - die weer samen leefden - kwam inwonen.
Isabel was immers onmiddellijk na haar geboorte door de echtgenoot van Ana Franca aanvaard
als zijn kind en werd dus opgevoed in het gezin van haar moeder. Wanneer die in 1598
overleed - en Isabel geen dak meer boven het hoofd had - ontfermde Cervantes' zuster
Magdalena zich aanvankelijk nog een tijd over haar. (McCrory, o.c., p. 185).
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*
Welke bronnen Rose Gronon geraadpleegd heeft voor ‘De man die Miguel heette’
is niet met zekerheid bekend. Biografische details over Cervantes35 in haar vertelling
lijken erop te wijzen dat de schrijfster zich alleszins niet tevreden heeft gesteld met
een algemener referentiewerk, maar dat ze als basis voor haar novelle hoe dan ook
een monografie over de auteur moet hebben gebruikt36.
Wanneer men daarmee rekening houdt, kan enkel vastgesteld worden dat de schrijfster
zich in ‘De man die Miguel heette’ nogal wat literaire vrijheden veroorlooft. Ze
schuift danig met de chronologie, brengt vrij gewaagde hypotheses naar voren en
herschikt zelfs het matrimoniale leven van de Spaanse auteur. Het gaat daarbij haast
zeker niet om onzorgvuldigheden, maar om bewuste ingrepen. Ook in eerder werk
immers - ‘Orso’ (1954), ‘Sarabande’ (1958) en nog eens in de eveneens in 1963
verschenen roman ‘De ballade van doña Maria de Alava’ - offerde Gronon wel eens
wat historische exactheid op aan een alles overheersende sfeerevocatie. Die vond
bijna altijd haar oorsprong in de sterk sensitieve ervaring van één moment. Het
inbedden in het verleden werd daarna ondergeschikt gemaakt aan de ontwikkeling
van het centrale gegeven uit de novelle, dat zich snel rond het initiële moment had
gekristalliseerd.
Het ligt dan voor de hand om te speuren naar de vonk die bij de conceptie van ‘De
man die Miguel heette’ krachtig genoeg was om Gronon te doen ‘inbreken’ in de
biografie van de Spaanse auteur. Vooraf moet gewezen worden op een aantal met
de schrijfster verbonden persoonlijke elementen die

35

36

Rose Gronon maakt bijvoorbeeld in haar novelle een allusie op Cervantes' postuleren in 1590
- via een brief aan de Raad van de beide Indiën - naar drie of vier ambten in Amerika... Hij
is ‘bereid’ fiscus te worden van het nieuwe koninkrijk van Granada, goeverneur van Sofenusco
in Guatemala, betaalmeester van de galeien in Cartagena of burgemeester van de stad La
Paz... (Arbo, o.c., p. 237). Gronon schrijft: ‘Misschien kon hij Spanje verlaten en in Amerika
rijk worden’ (o.c., p. 74). Ook van het ‘stotteren’ van Cervantes (McCrory, o.c., p. 126:
‘hoewel bekend is dat hij stotterde...’) was de schrijfster wellicht op de hoogte. Of staat haar
‘Hij had het wel begrepen, toen ze hem gisteren verslagen, stotterend en hulpeloos, hadden
doorgezonden...’ (o.c., p. 13) er louter toevallig?
De niet zo omvangrijke handbibliotheek van Rose Gronon wordt bewaard bij de Heer Peter
Bellefroid. Hij liet me weten dat hij daarin geen boek over Cervantes heeft aangetroffen.
Mogelijk ontleende de schrijfster haar bron(nen) gewoon in de openbare bibliotheek. Voor
zover kon nagegaan worden, was het boek van Sebastian Juan Arbo - dat in 1947 in 't
Nederlands werd vertaald - alleszins de meest recente biografie over de Spaanse auteur in
onze taal toen Gronon in 1961 aan haar novelle begon te schrijven. Maar ongetwijfeld
verscheen er in de periode die daaraan net voorafging ook heel wat in het Frans, Engels of
Duits, talen die de schrijfster eveneens beheerste.
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vrij gemakkelijk in het verhaal kunnen herkend worden en die vooral de gezinssituatie
ten huize Cervantes - voor zover bekend - uit verband lichten. Ze vormen een eerste
interessant nevenmotief uit het werk.
Naar het einde van de novelle toe wacht Lourençina, Joachims dochter, Cervantes
op wanneer die terugkomt van zijn bezoek aan het klooster. Ze meldt hem dat haar
vader niet is teruggekomen... Zonder hem nog te hebben gezien, zal Miguel huiswaarts
rijden. Het voorval is de directe aanleiding tot de ‘bekentenis’ van Lourençina:
‘Ik zou liever barrevoets lopen en mijn vader kunnen liefhebben, Don Miguel. Het
is niet goed, als een dochter haar vader niet eren kan. (...) Het is misschien heel
zondig van mij, Don Miguel, maar ik kan geen liefde koesteren voor mijn vader.
Vroeger, toen ik nog school liep in het klooster, was ik jaloers op al de meisjes, die
van hun vader hielden. Die waren zo geborgen, zo veilig... Hij heeft me nooit geslagen
en hij heeft me verwend: al wat ik vroeg, heeft hij me gegeven. Maar ik heb hem
nooit kunnen liefhebben. Mijn vader is geen goed mens, Don Miguel. Zeg me: is het
dààrom, dat ik hem niet lief kan hebben? Neen, het is niet daarom...’37.
Lourençina kan haar vader niet liefhebben, omdat zij - evenmin als de buitenwereld
- in staat is hem te respecteren. De klacht is herkenbaar: ook de kleine Justine uit het
autobiografische ‘De reis’ ‘kan enkel luisteren naar het beuken van haar machteloze,
hopeloze rebellie’38 nadat haar vader haar wél (onverdiend) geslagen heeft: ‘Ik wist
dat ik hem haatte, mijn vader. Dat ik hem altijd had gehaat, en dat ik nooit zou
ophouden hem te haten’39. Niet het slaan zelf is daar bepalend, maar het feit dat hij
‘het enkel gedaan (had) om te laten zien dat hij de meester is. En opdat ze hem zouden
bewonderen. Enkel en alleen daarvoor: opdat ze hem zouden bewonderen...’ Heel
lucide zag ze ‘hoe ze hem aangaapten, die domme, laffe grote mensen’40. Ze weigert
dan ook van dan af aan nog ooit haar Pater op te zeggen. ‘Wat heb ik aan die Vader,
die ergens in de hemelen huist? Autoritair, dom, achterdochtig, verwaand en
onrechtvaardig? Aan één vader op de wereld heb ik meer dan genoeg’41. Het moge
duidelijk zijn: Joachim de Villas, de vader van Justine, ze vertonen de opvallende
trekken van Marthe Bellefroids vader...

37
38
39
40
41

Gronon, o.c., p. 62.
R. Gronon, De reis, Leuven, 1966, p. 55.
O.c., p. 54.
O.c., p. 54.
O.c., p. 56.
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Of de historische Cervantes en het hoofpersonage uit de novelle van Rose Gronon
nog veel met elkaar gemeen hebben, valt natuurlijk niet meer na te gaan. In de lijn
van wat Arbo meedeelt over de ‘liefdesbetrekkingen’ van de auteur van de ‘Don
Quichot’42, kan enkel maar geconstateerd worden dat Gronons Cervantes evenmin
ongevoelig is voor de charmes van het andere geslacht.
Helemaal bij aanvang van ‘De man die Miguel heette’ al ondergaat Aldonza in de
ogen van Cervantes een opvallende transformatie. Het licht dat over haar heen gulpt
‘toverde een gouden glans over haar leden, een donzige, warme gloed, als van een
rijpe vrucht’43.
Enkele ogenblikken later weet hij weer dat ze in feite niet meer is dan ‘een kleine
domme boerenmeid’44. Het fenomeen lijkt onmiskenbaar erotisch geïnspireerd. Weldra
manifesteert het zich opnieuw: ‘bitter-zalig had de schicht hem doorboord - een
vlammende tong van begeerte. Het was voorbij: hij lachte, zacht, in zichzelf gekeerd;
hij zuchtte en strekte de hand uit naar de groene glazuren kom, waarin de olijven
glommen. Dat domme lijf van hem zou nooit oud willen worden, en nooit rust
kennen’45. Een identieke ‘metamorfoze’ doet zich wat verder nog eens voor: ‘Daar
was het weer, die tover om haar, over haar, in haar. De boomschors splitst, het naakte,
gouden lijf van de dryade glimt en verdwijnt. De bosgod heeft haar weer in zijn
macht’46... In haar vier-, vijfvoudige herhaling contrasteert deze metamorfose fel met
de magnifieke maar troosteloze passage uit het midden van Gronons vertelling waarin
zij - nadat ze tevoren een aantal signalen uitgezonden had met betrekking tot de
penibele matrimoniale situatie van het hoofdpersonage - de emotionele nood van
haar Cervantes en van zijn vrouw blootlegt:
‘Nu schaamde hij zich bijna als hij zijn vrouw tot zich nam; en soms kwam de
kwellende gedachte in hem op, dat ze hem slechts uit onderwerping of uit medelijden
ter wille was. Het was een steelse en bange honger die ze stilden, vlug, achter de
gesloten gordijnen, in de benauwende nacht van de alkoof. Soms schreide ze in stilte;
dan nam hij ze in zijn arm en ze bleven roerloos liggen, lange tijd. Ze luisterden naar
het ademen van de andere slapers, in

42
43
44
45
46

Zie noot 25.
Gronon, o.c., p. 6.
O.c., p. 8.
O.c., p. 6/7.
O.c., p. 16.
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de kamer onder de lage zoldering. En ze wisten, in hun wanhoop, dat de ene niets
kon doen om de ellende van de andere te verlichten’47.
Doordat de schrijfster haar Cervantes een ‘thuis’ bezorgt - weliswaar geregeerd door
't geschreeuw en 't gekijf van vrouwen - en hem in zijn waarde laat als de echtgenoot
die gezinsverantwoordelijkheid draagt, tekent ze haar personage milder dan de
historische Cervantes, van wie enkel geweten is dat hij na korte tijd zijn vrouw in
de steek gelaten heeft. Rose Gronon presenteert in de novelle Cervantes en zijn gade
in een soort slachtofferrol, waarvan enkel duidelijk is dat armoede er niet helemaal
vreemd aan is. Toch weegt die niet zwaar genoeg om de fundamentele melancholie
te verklaren die de verhouding tussen beiden ontzielt en man en vrouw doet
aanspoelen op het strand van twee-eenzaamheid.
Het fragment is zo indringend dat onvermijdelijk wordt gedacht aan de uitzichtloze
relatie van de schrijfster zelf. Die was begonnen in 1933, joeg lang voort op wilde
golven van hoop en verwachting, en deinde na de oorlog uit in de stille waters van
wat afstandelijker vriendschap, tot bij de dood van Rodja op 14 januari 196448. Die
stierf tussen Gronons schrijven van ‘De man die Miguel heette’ en de publicatie van
de novelle in.
*
De introductie in ‘De man die Miguel heette’ van elementen uit Gronons eigen
leefsfeer noopte de schrijfster ertoe de familiale entourage van de historische
Cervantes enigszins aan te passen. Op geen enkele manier verklaart ze nochtans de
situering van de novelle in 't noorden van Spanje, ver van de geboortestreek en de
werkomgeving van de auteur. Daartoe lijken er andere en sterkere gronden nodig.
Die zijn er ook.
In de novelle geeft Cervantes aan Joachim - wanneer die hem vraagt of hij nog schrijft
- schoorvoetend toe: ‘Niet veel meer...’49. De rechter wijst hem op zijn talent en noemt
hem ‘Dichter bij Gods genade’, maar Miguel repliceert: ‘Amen. (...) Maar mijn
familie moet eten. Ik heb sonnetten geschreven, een paar treurspelen - Maar dat
brengt allemaal niet veel op’50. Tegenover

47
48

49
50

Gronon, o.c., p. 54.
Zie daarover mijn ‘Silhouetten van de schimmenspeler’, een essay dat o.a. de relatie tussen
Marthe Bellefroid en ‘Rodja’ behandelt en dat postuum verscheen bij Gronons ‘Anne-Marie
de Wuestenraedt’, Wommelgem, 1987, p. 35/67.
O.c., p. 21.
Gronon, o.c., p. 22.
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zijn gastheer wil Cervantes ongetwijfeld de indruk wekken alsof het schrijven voor
hem tot dan toe slechts een tijdverdrijf is geweest. Nu hij een betrekking heeft
gevonden - en gebleken is dat zijn literaire activiteiten nauwelijks wat opbrengen wil hij zich die ‘luxe’ niet langer permitteren en heeft hij er dus een punt achter gezet.
Liet zijn oude ‘vriend’ hem even tevoren immers niet verstaan dat hij in zijn ogen
amper verschilt van de andere smekelingen? Met betrekking tot zijn eigen vrouw,
Leandra, zegt Joachim immers (en de betekenisvolle blik van de rechter staat de lezer
voor ogen): ‘Zij, mijn liefje, ze zou met een of andere armoezaaier uit haar stand
getrouwd zijn (zo zij niet met hém, Joachim, gehuwd was, L.D.) en adellijk honger
geleden hebben in kale kamers...’51.
Nog bij aanvang van het verhaal wordt meegedeeld dat Miguel ‘zich plots oud, arm,
lelijk en vol wanhoop voelt’52. Wat verderop luidt het da capo: ‘Hij was moe, hij was
oud. Die alles overspoelende walg in hem, die bittere loomheid, hij herkende die:
het waren de duidelijke tekens van de ouderdom. Hoe nutteloos was zijn leven
geweest, uitzichtloos en zonder zin’53. Aan de wat naïeve kloosterbroeder die hem
desondanks even meent te hebben zien lachen, vertrouwt hij eenvoudig toe: ‘Wie
zou niet van vreugde lachen als hij het einde van zijn reis nabij ziet?’54. Uiteindelijk
vraagt Cervantes zich af wat Santa Juliana, de patroonheilige van de stad hém zou
kunnen bieden. ‘Kan ze me leren, hoe ik van God de enige gunst moet bekomen, die
ik ooit van Hem afgesmeekt heb: mijn leven te aanvaarden? Telkens ben ik in opstand
gekomen: was dat verkeerd?’55
Het ligt voor de hand dat de dreiging van een nieuwe gevangenisstraf en de weinig
benijdenswaardige levensomstandigheden waarin Cervantes in die tijd verkeert, voor
een belangrijk deel verantwoordelijk zijn voor de morele ontreddering waarin de
Spaanse auteur is verzeild. Omdat zijn boeken niet in orde blijken, wordt daarenboven
zijn eer - waarvoor hij zoveel veil had - aangetast.
Cervantes' zwaarmoedigheid lijkt zich dus te manifesteren als de optelsom van wat
het leven hem tot op dat moment geboden had: zijn streven naar dapperheid en roem
liet hem berooid achter, verwijderde hem van zijn vrouw en vereenzaamde hem
finaal.

51
52
53
54
55

O.c., p. 18.
O.c., p. 20.
O.c., p. 53.
O.c., p. 50.
O.c., p. 52/53.
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Waren het echter uitsluitend de dreigende rechtszaak en de latente armoede die de
Spaanse auteur op 45-jarige leeftijd fysiek en geestelijk zover hadden gebracht?
Sebastian Juan Arbo wijst erop in zijn boek dat een andere, alllicht wezenlijke slagader
uit Cervantes' bestaan omstreeks 1590 dreigt verstopt te geraken. Hij constateert dat
er ‘behalve een sonnet op de dood van Herrera, de dichter die hij in zijn jeugd
hartstochtelijk had bewonderd en die in 1597 in Sevilla was overleden’ niets meer
van Cervantes vernomen wordt tot in het jaar 1598. Acht jaren van stilte!’56 Al zegt
de biograaf het niet met evenveel woorden, hij suggereert toch dat externe oorzaken
op dat moment het schrijverschap zelf van de Spaanse auteur in een impasse hebben
doen belanden.
Het is niet onmogelijk dat Rose Gronon die gedachtegang heeft gevolgd. Ook zij
lijkt in ‘De man die Miguel heette’ te suggereren dat Cervantes' melancholie
permanent gevoed wordt door tijdelijk artistiek onvermogen. Indien dat zo is, raakt
Joachim de Villas - wanneer die in de aanvangspagina's van de novelle aan Cervantes
vraagt of hij nog schrijft -, natuurlijk een uitermate teer punt aan. Dan immers heeft
zijn gast het schrijverschap niet afgezworen, zoals hij de rechter wil doen geloven,
maar heeft de zorg om sociaal te kunnen overleven de inspiratie in hem gedood.
Dat de schrijfdrang in elk geval voortdurend wordt gevoeld, manifesteert zich in
Miguel wanneer hij voor zichzelve moet toegeven dat ‘... hij slordig was, inderdaad,
en gedichten schreef op de keerzijde van zijn kwijtschriften’57. Waren het aanzetten
tot gelegenheidswerk misschien, vlug genoteerd, wellicht nimmer uitgeschreven?
Elders koestert Gronons Cervantes toch hoop: ‘Eens zou hij dat alles op papier
neergooien - in een komedie, in een verhaal - neerpennen met krassende veder,
gejaagd, in onweerstaanbaar jolijt. Zijn pen zou de vaart van zijn gedachten niet
kunnen bijhouden...’58. Maar kort daarna klinkt het opnieuw: ‘Wat sprak hij van
gedichten schrijven, komedies, novellen? Dat spel was hem nu voor goed uit de
handen gerukt: hem, een kinds geworden oude man. Daarbij, hoe kon hij schrijven
- hoe kon hij denken...’59
In de transfiguratie van Cervantes' erotisch getint verlangen - die één moment de
vorstelijke origine in een boerenmeid laat oplichten -, kan in dat perspec-

56
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Arbo, o.c., p. 271.
Gronon, o.c., p. 24.
O.c., p. 49.
Gronon, o.c., p. 54.
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tief nog een andere dimensie worden herkend. Het repetitief karakter van de
gedaanteverandering geeft aan het fenomeen immers diverse variaties en schakeringen.
Zijn het flarden van een geleidelijk op gang komend scheppingsproces, steeds
hernieuwde pogingen om de wezenskenmerken uit een figuur te puren en die uit te
vergroten? Dat lijkt alleszins onmiskenbaar het geval in:
‘Ze stond met de handen op de rug; het gulpende licht vloeide in overdadige praal
over haar heen. Hij antwoordde niet, verlustigde zich in haar aanschijn. Was ze
inderdaad een koningsdochter, door een tovenaar tot dienstbaarheid geknecht? Zijn
gedachten speelden om haar heen, tooiden haar met vlugge woorden en met
metaforen. (onderstreping van mij, L.D.) Maar zijn ogen waren scherp en lieten zich
niet bedriegen. Hij wist heel goed dat ze niets meer was dan een boerenmeisje, en
niet eens werkelijk mooi: haar kin was te zwaar, haar ogen te wijd uiteen onder het
lage voorhoofd. Ze was onuitsprekelijk begeerlijk, maar dat kwam enkel door haar
jeugd, door de harde, koele rondheid van haar leden, door dat schone licht op haar,
als een mantel. En vooral door dat labiele in haar, dat plotse overslaan van lompe
bokkigheid naar dansende, spottende speelsheid, en omgekeerd: de irriterende
grilligheid van de vroegste lentebuien’60.
Eerder al had Cervantes kunnen constateren:
‘De tovenaar die haar in zijn macht bedwongen hield - hoe heette hij? Lirgandeo,
Alquife of Brocabruno? - die had hem, Miguel, niet kunnen verschalken’61. Lethargie
en onvermogen tot schrijven als de boze ‘tovenaars’ die mensen en dingen opgesloten
houden in alledaagsheid en die de verbeelding knechten?
‘De tovenaars kunnen’, zegt Don Quichot in Cervantes' meesterwerk, ‘mij het geluk
ontnemen, maar onmogelijk mijn kracht en moed’62. Arbo citeert dezelfde passage
met een lichte variant: ‘De tovenaars kunnen wel het succes, maar nooit het pogen
verhinderen’63. Pogingen om tot schrijven te komen: als een nauwelijks merkbare
onderstroom zijn ze present in deze novelle en ze verlenen daaraan een ander
interessant motief. Ze markeren de weg die Cervantes uiteindelijk leidt naar de creatie
van zijn meesterwerk, de ‘Don Quichot’.

60
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O.c., p. 29.
O.c., p. 26.
Cervantes, o.c., p. 713.
Arbo, o.c., p. 142.
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Het schrijven van Gronons Cervantes komt weer tot leven, zijn inspiratie wordt
gewekt, in de kloostertuin met zijn open gaanderij met dubbele zuilen en versierde
kapitelen. De voorstellingen die daarin werden uitgehouwen zijn geladen met leven,
waarvan de sfeer nochtans vreemd is aan die van de kerk. Wanneer hij de kloostergang
bijna helemaal doorgewandeld is, komt hij tot zijn eigen verbazing in een hem bekende
wereld terecht.
Daar vindt hij ze allen terug:
‘Amadis en Viviaan en Rinaldo, de ridders in maliënkolder en wapenrok, met helm
en lans en schild en zwaard, te paard en te voet, in het steekspel, op de jacht, in de
strijd. Ze waren er allen, met hun paarden, hun honden, hun valken, hun knechts,
hun geliefden - met de monsters, de reuzen, de engelen, de duivels en de tovenaars.
Maar niet meer deklamerend in hol-dreunende verzen (onderstreping van mij, L.D.):
uit steen geboren, half-gevangen nog in de materie, en geladen met diezelfde naïeve,
pregnante onmiddellijkheid als het kleine volk dat tussen licht en schaduw leefde in
de straten van alle dagen. Hier reden twee ridders elkaar verbeten tegemoet; daar
spande een centaur in Phrygische kap zijn boog, en richtte zijn pijl recht in de gapende
muil van een draak. Hier plantte een ridder zijn lans dwars door het lijf van de slang,
een engel stond achter hem en hielp hem de lans drijven. Maar achter de slang stond
de duivel en duwde haar met handen en knie overeind. Daar reed de ridder weg en
keerde zich tot afscheid nog eens om in het zadel. De dame keek hem na en wuifde
met een lovertak. Maar waarom lachte ze zo listig en zo mysterieus? En wie was het,
die achter haar voorzichtig het wandtapijt opzij schoof? Alleen zijn hand was
zichtbaar, en het slanke been in nauwpassende hoos...’64
Voorgaand fragment houdt de essentie in van het kunstenaarschap - in casu het
schrijverschap - als interpretatie van het leven. Niet meer deklamerend in
hol-dreunende verzen: uit steen geboren, half-gevangen nog in de materie, (maar)
geladen met diezelfde naïeve pregnante onmiddellijkheid als het kleine volk dat
tussen licht en schaduw leefde in de straten van alle dagen... ‘Geladen met leven:
diep, magisch, huiveringwekkend’ zegt Rose Gronon65.
Het ultieme tafereel sluit immers rimpelloos aan bij de alledaagse werkelijkheid zoals
Cervantes die aangetroffen heeft binnen de muren van het huis van Don Joachim. In
zijn metaforische anekdotiek slaat de gesculpteerde
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Gronon, o.c., p. 57/58.
O.c., p. 57.
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voorstelling de brug tussen kunst en realiteit. Ze is de aanzet, die meteen door
Cervantes verder wordt ver-taald en uitgewerkt in de lotgevallen van de oude, dolende
ridder:
‘Sommigen werden koningen in verre landen, maar er waren geen koninkrijken
genoeg om rond te komen. Wat deden de anderen, op wie de fortuin niet welgevallig
neergekeken had? Kropen ze naar huis terug om in hun bed te sterven? Wat gebeurde
er, als ze aan de deur van een paleis aanklopten en de knechten herkenden de tekens
van hun waardigheid niet? Werden ze dan genegeerd, liet men hen in het voorportaal
wachten, zoals ze hem, Miguel hadden laten wachten? Ze kwamen aan het kasteel
van een boze tovenaar, die misschien ook Joachim de Villas heette, die zijn vrouw,
zijn dochter en zijn meid in slavernij hield. Dan vlamde in hun hart hun dapperheid
op en ze trokken hun zwaard. Maar als ze moe-gevochten, gekneusd en verlamd op
de grond uitgestrekt lagen en de smaak van walg en bloed in hun mond proefden,
dan pas begrepen ze dat de gevangenen, elk op eigen houtje, reeds een uitweg tot de
vrijheid hadden gevonden en geen ridder nodig hadden - zelfs de kat niet, die langs
de wijnranken uit de tuin klauterde en als een vlam in het zonlicht verzwond. En dat
zij, de domme, verslagen dolende ridders, even belachelijk waren als de opgeblazen,
gefopte tovenaar...’66.
Het voor de ‘overbodige’ ridder onbereikbare koninkrijk... De klassieke held uit de
Amadisverhalen die ontluisterd in het zand bijt. Opvallend is in elk geval de rol die
Gronons titelpersonage van bij aanvang aan zichzelf toebedeelt in zijn vluchtig
geschetst scenario dat niettemin embrionaal reeds de hele ‘Don Quichot’ bevat.
Eerder had Gronon aan Florquin - toen die haar vroeg wat haar beste bron van
inspiratie was - gezegd: ‘Een zeer scherp beeld, een beeld dat diep doordringt en dat
ik niet meer kwijt kan raken. Dat komt uit een droom, een landschap of een zin die
een beeld uitdrukt. Rondom dat beeld agglomereert zich het verhaal. Dan blijft enkel
nog het schrijven over - maar dat is hard labeur’67.
Het was echter niet terwijl zij in Santillana ‘onder het prieel op het diner wachtte’,
zoals ze in 1969 aan haar interviewer wilde doen geloven, dat bij haar de gedachte
‘Hier had Cervantes kunnen zijn’ is opgekomen... Er
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Gronon, o.c., p. 58/ 59.
Florquin, o.c., p. 147.
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bestaat nauwelijks enige twijfel over: het zijn de onthutsende uitbeeldingen op de
kapitelen van het Noord-Spaanse (dominicaner) klooster geweest, die Gronons
Cervantes tot in het noordelijke Santillana del Mar hebben gevoerd. Het motorisch
moment voor de novelle is vrijwel zeker de confrontatie geweest met wat de schrijfster
als een uit steen geboren oer-Don Quichot heeft gezien.
*
De vraag rijst hier uiteraard in hoeverre Rose Gronon - in haar fictieve verkenning
van het auteurschap van Cervantes - zich meteen heeft uitgelaten over haar eigen
schrijverschap. Tegenover Joos Florquin liet ze zich over de laatste fase daarvan
slechts ontvallen: ‘Dan blijft enkel nog het schrijven over - maar dat is hard labeur’...
Oordelend naar de bewaard gebleven handschriften lijkt het uitwerken van de romans
en novellen - eenmaal dat het verhaal zich in haar had vastgezet - de schrijfster in
elk geval geen onoverkomelijke problemen meer te hebben opgeleverd. Er komen
in de manuscripten relatief weinig doorhalingen of inlassingen voor. Ze wijken
bovendien vrijwel nooit fundamenteel af van het uiteindelijk gepubliceerde werk.
Omdat er geen oudere, veel meer bewerkte handschriftelijke versies zijn aangetroffen,
lijkt de kans dat de bewaarde manuscripten achteraf door de auteur gemaakte
afschriften zijn, eerder gering. Toch blijft ter zake enige reserve geboden. Het is
immers heel goed mogelijk dat de echte kattebellen en andere papieren relieken die dan het ‘labeur’ zouden kunnen aantonen - systematisch niet door de auteur
werden bewaard. Voorlopig wijzen de geconserveerde documenten evenwel op een
traag en bedachtzaam schrijven... Lang niet alle handschriften zijn echter nog
beschikbaar voor onderzoek68. De conclusie kan niet anders dan voorzichtig en
voorlopig zijn...
Net voor de schrijfster aan ‘De man die Miguel heette’ was begonnen, had ze in 1962
haar meest succesvolle roman, ‘De Ramkoning’69, gepubliceerd. Unaniem was die
door de kritiek geprezen en bestempeld als een meesterwerk. In 1963 werd de roman
overigens op de Boekenbeurs bekroond met de
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Een betrekkelijk klein gedeelte van de handschriften en typoscripten bevindt zich in het
AMVC - Letterenhuis. Een deel ook berust bij Mevrouw An Bellefroid-Van Vlerken. De
manuscripten van veel romans en novellen zijn echter in privébezit. De schrijfster gaf ze bij
gelegenheid ten geschenke aan vrienden en kennissen...
R. Gronon, De Ramkoning, Leuven, 1962.
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prijs van de lezer en in 1965 kreeg het boek alsnog de Antwerpse provinciale prijs
voor de roman.
Uitgerekend over de ontstaansgeschiedenis van de ‘De Ramkoning’ nu is niet veel
bekend. De schrijfster heeft zelf wel eens verteld dat het onderwerp haar werd
ingegeven toen ze tijdens de Griekse reis (van maart 1958, L.D.) in Mykene bij de
Leeuwenpoort stond. Voor het overige is de roman - het wordt telkens weer in alle
publicaties over Rose Gronon herhaald - vooral doortrokken van het door Robert
Graves geïnspireerde ‘matriarchaat’.
Heeft nu uitgerekend die adaptatie van Graves' hypothese Gronon meer moeite gekost
dan ze later graag wilde doen voorkomen? En is het nu juist dàt conflictueuze
overbruggen van de ‘idee’ naar de ‘realisatie’ van een literaire schepping, dat de
schrijfster in ‘De man die Miguel heette’ voelbaar heeft willen maken? Een naar de
normen van de auteur lange ‘incubatieperiode’ lijkt daarop toch wel te wijzen70. Naar
alle waarschijnlijkheid bevindt het handschrift van de roman zich in (jammer genoeg
onbekend) privébezit. De kans dat we ooit achter de genese van de roman zullen
komen, is daardoor gering.
Tijdens de laatste jaren van haar leven kreeg Rose Gronon - vooral voor haarzelf
was het ongetwijfeld een verrassing! - met het probleem te maken waarmee ze jaren
eerder Cervantes had opgezadeld. Ze vertelde dan vaak dat ze niet meer schrijven
kon, dat ze ‘oud, lelijk, ziek en vol wanhoop’ was... Al vertoont haar productie vanaf
‘Het land Mordor’71 m.i. een kwalitatief dalende lijn, toch is Gronon tot aan haar
‘Laatste tocht’72 blijven schrijven.
*
Dat de oorsprong van Gronons Cervantes-verhaal inderdaad terug te vinden is in de
tuin van de Colegiata Santa Juliana, het dominicanerklooster in Santillana del Mar,
wordt bevestigd door een korte expertise van het reisjournaal (RJ 1) en van wat er
beschikbaar is aan werkteksten van de novelle.

70

71
72

Tussen maart 1958 - de reis naar Griekenland - en het verschijnen van De Ramkoning in
1962, publiceerde Rose Gronon enkel Ik zal leven (Leuven, 1959), een vertaalde bewerking
van haar Franse roman Le petit cheval Blanc en het korte luisterspel Het veer te Corvey
(Amsterdam, 1961). Vanaf 1954 tot aan de dood van de schrijfster verscheen voor het overige
met de regelmaat van een klok elk jaar een novelle of een roman.
R. Gronon, Het land Mordor, Leuven, 1973.
R. Gronon, Laatste tocht, Leuven, 1985. Gronon werkte aan deze novelle - die dus postuum
verscheen - toen ze in 1979 stierf.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde. Jaargang 2006

235

‘De kapitelen in de kloostertuin van de Colegiata de Santa Juliana’.

‘De dolende ridder neemt afscheid...’
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Onderaan de uitgave van ‘De man die Miguel heette’, die in 1963 bij ‘De Clauwaert’
verscheen, vermeldt Rose Gronon dat de tekst geschreven werd in ‘Comillas, mei
1961’.
Dat betekent dat ze onmiddellijk - haast zeker nog tijdens de Spaanse reis - aan het
werk is gegaan. Bevestiging daarvan vinden we in het journaal. Klaarblijkelijk had
de schrijfster voor ze naar Santiago de Compostela vertrok, de voorgenomen
bestemmingsoorden onderweg en de approximatieve afstanden die ze dagelijks had
af te leggen in haar journaal genoteerd. Daaronder was ruimte vrijgelaten waarop ze
ad loco haar commentaren kwijt kon. Voor de hele reis had ze aldus de eerste 18
bladzijden van het journaal gereserveerd. Wijzigingen en schrappingen in dat
oorspronkelijke schema, nieuwe trajecten die soms in andere inkt (of in potlood)
naast en onder het oorspronkelijke werden bijgeschreven, lijken alleszins daarop te
wijzen.
Onmiddellijk na de laatste ‘voorbehouden’ pagina, schreef Rose Gronon in potlood
de synopsis neer van wat ‘De man die Miguel heette’ zou worden:
‘Ze zitten in (de) tuin en discuteren over het wezen en de aanblik der dingen: Joachim
de Villa en Miguel Cervantes. Onder de ronde schaduw van de vijgeboom. Kijken
naar de meid, die de tafel dekt onder het houten balkon, waar een druivelaar rankt.
De kat, die de vrijheid langs de druivelaar vindt. De kwartel roept in haar kooi, strekt
zich op haar pootjes, roept, is dan weer een mollig klein ding. Ze eten artisjokken,
vlees met piment, fruit - bittere, koele wijn. Wandelen in de boomgaard. De groene
pruimen, de appelen, de schone, diepe perelaar. Citroenen en appelsienen naasteen,
een muurtje rond hun beider stam. Rozen: witte, rode, gele, die als peper ruiken. De
bank in de hoek, kijkt over de baan. Wandeling in het klooster: de dame en de ridder,
het goede en het kwade... Hoe belachelijk is de ridder! De mooie altaarsteen onder
het antependium uit zilver, dat uit Mejico komt.'s Nachts zet C de kwartel vrij. Het
spelende kind en de meid, plots jong en lieftallig.’
Behalve het woordje ‘de’ in de eerste regel - dat achteraf toegevoegd werd - komt
in deze oertekst geen enkele schrapping of inlassing voor. Het valt op dat veel
motieven uit de definitieve versie al aanwezig zijn: vrijheid, schijn en wezen, goed
en kwaad... Verder treft het dat de schrijfster het bepalende siësta-gesprek met de
‘vrouwen van Don Joachim’ klaarblijkelijk pas in een later stadium heeft toegevoegd.
Dat het belangrijke tafereel op het kloosterkapiteel inderdaad van bij het begin
inherent was aan Gronons denken over de novelle, blijkt uit de laatste vier regels.
Ze noteert daarenboven nauwgezet kleur-, geur- en smaakindrukken. In het
reisdagboek
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wordt overigens precies tussen deze pagina's een gedroogde eucalyptusbloem bewaard.
Aansluitend schrijft de auteur in inkt de eerste twaalf bladzijden uit van haar novelle73.
De tekst is nogal bewerkt, maar het uiteindelijke resultaat wijkt slechts hier en daar
af van de gepubliceerde versie. De rechter is weliswaar in deze vroege tekst nog
‘koninklijke notaris’, Joachims verhaal over zijn eerste vrouw74 ontbreekt en er wordt
een korte paragraaf over Miguels koorts te Lepanto ingelast75... Verder leunt de
verhaallijn echter aardig aan bij het finale resultaat. Achteraf werden vooral details
nog in- en bijgekleurd. Aldonza bijvoorbeeld komt gaandeweg steeds beter in het
vlees te zitten: haar jonge borsten die oorspronkelijk ‘hoekig’ en ‘scherp’ waren
onder haar hemd, evolueren via ‘rond’ en ‘hard’ naar het meer barokke ‘rond’ en
‘stevig’...
Een uitgeschreven versie van het volledige manuscript ontbreekt jammer genoeg.
Het typoscript76 vertoont op elke bladzijde nog handverbeteringen van de auteur, die
eigenaardig genoeg niet allemaal in de uitgave van de novelle werden overgenomen.
Al zijn de verschillen hier werkelijk minimaal, toch heeft zeer waarschijnlijk een
nog jongere lezing van het typoscript tot legger voor de publicatie zelf gediend.
*
In het eerder aangehaalde interview met Florquin brengt Rose Gronon, bijna tien
jaar na verschijnen van ‘De man die Miguel heette’, ook onder woorden hoe zij de
verhouding van Cervantes tot zijn ‘Don Quichot’ ziet:
‘Ik denk dat hij (Cervantes) helemaal de spot niet heeft willen drijven met de
ridderromans zoals dat gewoonlijk gezegd wordt. Ik denk eerder dat hij met
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Het betreft de pagina's 5 tot 12 (halverwege) in de uitgave van De Clauwaert.
Gronon, o.c., p. 7.
In de boekpublicatie hoort deze uiteindelijk toch niet opgenomen passage thuis halverwege
pagina 9 (na: ‘gedoold’). Ze luidt: ‘Nu voelde hij hoe zijn hoofd ijl werd, en hoe zijn knieën
beefden - het was een raar gevoel, angstwekkend, ja, maar toch niet onaangenaam, zoals
koorts. Dat was het moeilijkste geweest, die dag, te Lepanto. Niet terug op dek kruipen, het
gevecht tegemoet, de moeite en de pijn, - maar zich niet laten wegglijden in de koorts...’ Het
(tijdelijk) ingevoegde fragment etaleert opnieuw Gronons vertrouwdheid - toen al - met de
details uit Cervantes' biografie.
Coll. L.D.
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zichzelf heeft willen spotten zoals Molière77 met zichzelf spotte in ‘L'école des femmes’
en ‘Le Misanthrope’. Cervantes heeft, net als Loyola, zeer veel van die romans
gelezen en hij moet gedweept hebben met die ridderlijke eigenschappen die daarin
verheerlijkt werden. Als men dat niet aanvaardt, is zijn jeugd niet te begrijpen want
in plaats van een rustig baantje te aanvaarden, heeft hij verkozen te gaan vechten
te Lepanto. Hij heeft jaren in Algiers doorgebracht en de kwaliteiten die hij daar
heeft laten blijken, zijn precies die ridderlijke kwaliteiten. Wat heeft het hem
opgebracht? Armoede en een verminkte hand. Wie in onze wereld een ridder wil
zijn, is een dwaas. Daarom is Don Quichot(e) zo belachelijk en dwaas, maar
Cervantes houdt van hem: zijn eigen ik. Innerlijk is hij een waarachtig ridder: trouw
aan zichzelf en de anderen en edelmoedig, trots en toch vol erbarmen78.
Dat Cervantes zeer veel ridderromans gelezen heeft en volkomen vertrouwd was met
het genre, illustreert Gronon de hele novelle door, maar pertinent in het gesprek met
Leandra en Lourençina. Personages uit die ridderromans worden om de haverklap
genoemd en hun lotgevallen worden soms summier verhaald: ‘Angelica treurde om
Rinaldo en Camilla om Lothario’79 en ‘Hier waren ze: Amadis en Viviaan en Rinaldo,
de ridders in maliënkolder en wapenrok, met helm en lans en schild en zwaard, te
paard en te voet, in het steekspel, op de jacht, in de strijd’80.
Wanneer de schrijfster Leandra de deurtjes laat opengooien van haar boekenkast,
gunt ze de lezer in feite ook een blik in de bibliotheek van Cervantes en laat hem
verzuchten: ‘Wat voor schatten heeft U daar, die mij, arme minnaar der letteren,
hongeren doen?’ ‘Ik heb ze gelezen en herlezen’, zegt Joachims vrouw dan. ‘De
Amadis en de Bloementuin van Olivante de Laura, de Tien Boeken van het Amoereuze
Fortuin en De Waarachtige Spiegel van de Ridderlijke Minne’81. Miguel sluit daar
bij aan: ‘Ik ook, ik heb naar het
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Dat Gronon in het interview met Joos Florquin verwijst naar ‘verwantschap’ tussen Cervantes
en Molière, is een interessant gegeven. Dezelfde - toch wel originele - gedachte komt immers
voor in het boek van Henry Lyonnet over de Spaanse auteur. Reeds voor Gronon blijkt
Lyonnet dus de mening toegedaan dat Cervantes en Molière, respectievelijk met Don Quichot
en met Alceste, ‘woordvoerders’ schiepen die de geschiedenis van hun geestelijke vaders
vertolkten... (Lyonnet, o.c., p. 138/ 139). Was Lyonnets monografie het referentiewerk voor
‘De man die Miguel heette’?
Florquin, o.c., p. 138.
Gronon, o.c., p. 36.
O.c., p. 57.
Gronon, o.c., p. 35. Het zijn de boeken die in de ‘Don Quichot’ onderworpen worden aan
een ‘uitgebreid onderzoek dat de pastoor en de barbier hielden in de boekenkast van onze
vernuftige ridder’. Een aantal worden verbrand, enkele gered... (Cervantes, o.c., p. 62 tot
68).
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klatergoud van mijn boeken getracht, in de tijd toen ik gevangen zat...’82. Op Leandra's
vraag: ‘En heeft het U troost gebracht?’ repliceert hij dan: ‘Zeker, lieve dame - al
wist ik, dat het klatergoud was’83.
Het titelpersonage kent dus in Gronons novelle aan de ridderromans een weliswaar
relatieve, maar toch niet te veronachtzamen kwaliteit toe: ze troosten en doen vergeten.
Wanneer hun geconstrueerde, fictieve wereld evenwel navolging krijgt in het echte
leven, dan houden ze een gevaar in. Ze zijn immers niet levensvatbaar, want enkel
het resultaat van dromen en verlangens. Het zijn nochtans - in de optiek van de
schrijfster - de ridderromans die de drijfkracht leverden voor Cervantes'
onvoorwaardelijk engagement en zijn (toch historisch bewezen) dapperheid. De
nieuwe tijd heeft de in de ridderromans gehuldigde principes als naïef weggelachen.
Het besef dat hij er niet in geslaagd is de dapperheid uit zijn jeugd om te zetten in
‘dapperheid om het leven te dragen’84 (zoals Lourençina het uitdrukt) heeft de pijlers
onder Cervantes' bestaan weggehaald en zijn leven zinloos gemaakt: ‘Hoe nutteloos
was zijn leven geweest, uitzichtloos en zonder zin’85.
Tegenover Leandra en Lourençina verzucht Cervantes: ‘Het waren mijn boeken die
mijn geest kromgebogen hadden, zodat ik als een dwaas de roem achterna holde.
Een dolende ridder inderdaad!’86
Gronons uitlating tegenover Florquin dat Cervantes in de ‘Don Quichot’ met zichzelf
heeft willen spotten, houdt in dat de romanfiguur Don Quichot in wezen een
uitvergroting is van zijn auteur. In elk geval deelde Cervantes met hem het lot van
de Spaanse hidalgo, de (in vele gevallen verarmde) edelman van wie verwacht werd
dat hij in oorlogstijd zijn land verdedigde. Wanneer hij om diverse redenen niet
strijden kon, diende hij van zijn renten te leven. Hij was echter in de praktijk vaak
genoodzaakt uit bedelen te gaan.
Voor een man met beperkte financiële middelen was de militaire dienst een
aantrekkelijke keuze. Nadat Cervantes tijdens de Slag van Lepanto nog heldhaftig
in de voorste gelederen had gevochten, verwees een verminkte hand hem echter als
soldaat naar het achterplan. Hij moest - bij gebrek aan beter - een twijfelachtig baantje
aanvaarden dat hem - zoals zijn latere literaire
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Gronon, o.c., p. 37.
O.c., p. 37/38.
O.c., p. 40.
O.c., p. 53.
O.c., p. 39.
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creatie - bovendien dwong tot een dolend bestaan. Dapperheid en edelmoedigheid
verwaaiden zo in het uitgestrekte Spaanse landschap...
‘Don Quichot’ waaraan Cervantes - wanneer de novelle ten einde loopt - weldra zal
beginnen schrijven, is in de optiek van Rose Gronon dus de constructie van een
duidelijke en scherpe dualiteit, met een rationele en een absoluut irrationele kant.
De laatste wordt bepaald door een illusoire ridderwereld - in feite een karikaturaal
vertekend verloren paradijs - waarin de principes overleven die aan Cervantes'
jeugdjaren zin gaven.
De gespletenheid in het hoofdpersonage - bewoner van twee werelden -, wordt
trouwens uitstekend verwoord op één van de slotbladzijden van Cervantes'
meesterwerk:
‘(Don Quichot) sloeg, zoals vaak in de loop van deze grootse geschiedenis opgemerkt,
alleen op hol als het ridderwezen in het geding was en bij al het andere wat hij zei,
gaf hij blijk van een helder en ontvankelijk verstand, zodat zijn daden voortdurend
door zijn woorden en zijn woorden door zijn daden werden onderuit gehaald’87.
*
Wanneer het Rose Gronons overtuiging was, dat Cervantes in zijn meesterwerk
zichzelf heeft geridiculiseerd, dan heeft ze zich natuurlijk onmiddellijk gerealiseerd
dat het welslagen van haar novelle grotendeels afhankelijk was van de mate waarin
ze ‘de man die Miguel heette’ herkenbaar kon maken als het zich ontwikkelende
personage Don Quichot. Eerst daarna kon ze zich bezighouden met het tekenen van
een sociale achtergrond waarop de roman zou hebben kunnen gedijen, kon ze het
boek m.a.w. trachten te duiden als een geniaal antwoord op de omstandigheden
waarin zijn auteur verkeerde.
In eerste instantie drong zich echter de geleidelijke identificatie op tussen Cervantes
en zijn alter ego. Gronon laat daarbij haar Cervantes gaandeweg de fysionomie
aannemen van zijn hoofdpersonage. Met mondjesmaat lost ze een aantal biografische
gegevens over de Spaanse auteur (Rome en de kardinaal, Lepanto, de verminkte
hand, Algiers...) en doordesemt die van lieverlede met elementen die doorgaans
nadrukkelijk88 thuishoren in de wereld van Don Quichot (Aldonza, de Amadisromans,
tovenaars, dolende ridders...).
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Zo krijgt Cervantes (van Lourençina) te horen dat hij, zoals Ulysses, ‘heel goed een
dolende ridder (had) kunnen zijn. Maar dan vermomd’89. Hij weerlegt weliswaar die
gedachte, maar schetst daarbij het erg herkenbare silhouet van ‘de ridder met het
droeve gelaat’ en ontleent bovendien zijn attributen: ‘Ik ben oud, verminkt en lelijk,
Lourençina. Waar is mijn helm, mijn zwaard, mijn lans, mijn gouden schild?’90.
Cruciaal in Gronons identificatieproces is het moment waarbij haar titelpersonage
het tafereel met de afscheidnemende ridder - op het kapiteel in de kloostertuin transponeert naar de situatie die hij binnen de muren van het huis van de rechter91
heeft aangetroffen en er zichzelf de rol van verslagen dolende ridder in toebedeelt.
Scherp schat hij zijn situatie in: ‘Hij was omsingeld door zijn kommer, zoals in het
spookbeeld dat hij zelf opgeroepen had: de oude, kreupele ridder in een verroest
harnas, gevangen in een kring van lachende knechten, een sarrende, gierende,
krijsende bende lakeien’92.
Van bij de beginpagina's had de schrijfster inmiddels een boog uitgetekend die de
hele novelle overspant. Tot acht keer toe heeft ze het over ‘de droev(ig)e, lange snor’
van haar titelpersonage en connoteert hem op die manier steeds explicieter met ‘de
ridder van het droevige gelaat’. Enkele keren ook wordt het ‘magere, hoekige paard’
dat later zoveel illustratoren zou inspireren, terloops geschetst... Eerst bij de op twee
na laatste bladzijde valt in verband met Aldonza ten slotte het onvermijdelijk
geworden ‘Ach, Dulcinea’...
Onmiddellijk daarna stuurt Rose Gronon haar Cervantes als dolende ridder de wereld
weer in:
‘En eens, heel zeker, schreef hij iets waarover de wereld verbaasd zou staan. Ja, hij,
Miguel de Cervantes Saavedra. Een gedicht, of liever een toneelspel. Of gewoon een
verhaal. Een verhaal over een dolende, kreupele, bespottelijke oude ridder, in
versleten harnas, op een uitgemergeld scharminkel van een paard. Telkens weer
werd die verguisd, vernederd, verslagen, iedereen zou schateren bij het aanhoren
van zijn droeve avonturen. Maar - en dat moest als een levend warm hart blijven
kloppen in een houten poppenlijf - de
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Gronon, o.c., p. 39.
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ridder zou steeds edelmoedig en geduldig blijven, trots en toch nederig, trouw aan
zichzelf en vol erbarmen. Misschien kwam er ook in het verhaal iemand, die zijn
hand zoende en zei: “U is een goed mens, Heer...” Hij reed verder; de schaduw van
zijn paard schoof over de weg vóór hem uit, mager, zwart-uitgerekt en belachelijk
lang’93.
Don Quichot en Cervantes zijn dan over elkaar heengeschoven... De romanfiguur is
ingesijpeld in zijn auteur.
Ongetwijfeld heeft Cervantes in zijn beroemde boek de complexiteit weergegeven
van een tijd waarin hij zich niet helemaal thuisvoelde. De Spaanse auteur, zo
suggereert Gronon, recruteerde ooit zijn bestaansnormen uit de ridderverhalen,
ongetwijfeld de meest geestdriftige exponent van de pas begonnen boekdrukkunst.
Die romans werden in Cervantes' tijd nog wel gelezen, maar dreigden van lieverlede
het slachtoffer te worden van hun eigen succes. De kwaliteit was zodanig gezakt dat
alom de roep om verandering te horen was. Meteen dienden ook de mooie idealen
die erin gepropageerd werden, ingeruild te worden voor een grotere neiging tot
realisme. Rose Gronon heeft dat scharniermoment in de tijd - onlosmakelijk verbonden
met de ‘Don Quichot’- metaforisch overgebracht tot binnen de muren van het huis
van Villas. De door Cervantes ooit gekoesterde idealen van het ridderschap worden
er getoetst aan de kleinschalige realiteit van een eindzestiende-eeuws Spaans gezin.
Een analyse van het centrale gesprek dat Cervantes voert met Joachims tweede vrouw
en met zijn dochter uit het eerste huwelijk - waarin de relaties binnen het gezin van
de rechter belicht worden - dringt zich op.
Aanleiding tot dat onderhoud is het ‘oordeel’ dat Doña Leandra en stiefdochter Doña
Lourençina van hun ‘wijze en geleerde’ gast willen horen over het ‘gebrek aan
ridderlijkheid’ dat betoond wordt door de toekomstige echtgenoot van Lourençina.
Het voorgelegde probleem raakt de essentie van de ridderepiek: ‘Wat denkt de Heer
van een minnaar, die zich ridderlijk noemt en toch durft klagen over de wreedheid
van zijn beminde? Die haar in gedichten haar wreedheid verwijt en daarbij haar naam
openbaart?’94 Beide vrouwen zijn vanzelfsprekend thuis in de ‘ridder-bibliotheek’
en kennen de code. Eerder hebben ze evenwel - elk op haar manier - reeds moeten
ervaren dat de regels in de realiteit nogal eens geschonden worden.
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In de ‘Don Quichot’ komt een passage voor waarin het titelpersonage een aantal
boeven bevrijdt die - overigens op volkomen legale gronden - door de rechter waren
veroordeeld.
Don Quichot laat bij die gelegenheid ‘vrijheid’ primeren op ‘gerechtigheid’95. Het
slot van de roman bevat nog een andere passage met een aanverwante inhoud. Het
hoofdpersonage zegt dan:
‘Vrijheid, Sancho, is een van de kostbaarste giften die de hemel de mens heeft
geschonken; daar kunnen de schatten die de aarde bevat of de zee verhult niet
tegenop; voor vrijheid, evenals voor eer, kan en moet men zijn leven wagen en
gevangenschap is daarentegen het grootste kwaad dat de mens kan overkomen’96.
Motivatie voor precies deze hiërarchie in het denken van Don Quichot is natuurlijk
te vinden in de vijf jaar gevangenschap die Cervantes zelf van 1575 tot 1580 in de
kerkers van Algiers te verduren kreeg. Vanaf 1589 dreigde trouwens nieuwe hechtenis.
In het onderhoud dat Doña Leandra en Doña Lourençina (en later ook in het finale
gesprek met Aldonza) blijft hetzelfde beginsel als onuitgesproken, maar betekenisvolle
achtergrond aanwezig. Elk van de vrouwen heeft immers aan Don Joachim een
fundamenteel deel van haar persoonlijke vrijheid dienen op te offeren.
Doña Leandra - die nog samen met Lourençina, Villa's dochter uit een eerste huwelijk,
op kostschool zat en dus even oud is als zij - betaalt in feite een schuld af die haar
ouders tegenover de rechter hadden. Met een spiegel legt zij evenwel contacten met
de buitenwereld en via het spel van de zon in dezelfde spiegel geeft zij signalen aan
de jonge mannen van het dorp... In ‘Het huis van Don Joaquín’ (de toneelversie van
de novelle) komt in hetzelfde verband overigens volgende significante passage voor:
‘Jij zult erin (in de spiegel, L.D.) kijken, heel eventjes, en dan steek ik hem weg,
ergens, diep, diep weg - hier. En jouw gelaat blijft voor immer en altijd in de spiegel
gevangen’97. Voorlopig neemt Leandra zich echter nog in acht voor Lourençina, maar
als die eenmaal de vrouw van Don Hernán is geworden ‘zal de weg (voor de vrijers,
L.D.) dan zo lang zijn van de boomgaard tot haar kamer?’98 Wanneer Leandra
Cervantes smachtend zegt: ‘Hoe zou ik me op
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Cervantes, o.c., p. 209/221.
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R. Gronon, Het huis van don Joaquin, onuitgegeven typoscript, p. 27.
Gronon, o.c., p. 64.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde. Jaargang 2006

244
u kunnen verlieven...’99, is dat voor haar ongetwijfeld meer dan een boutade. Ze
verkent nauwlettend de wegen van elke mogelijke escapade. In Cervantes evenwel
wordt ‘geen begeerte wakker, maar wel schroom en teder medelijden’100. ‘Ze is koud
en hard geworden’101. Het is duidelijk dat Leandra niet in staat is gebleken haar lectuur
te relativeren; haar leven is geworden tot een permanente wraak voor het zeer
onridderlijke gedrag van haar zoveel oudere echtgenoot...
Doña Lourençina - de dochter uit het eerste huwelijk van deze rechter - wordt door
haar vader uitgehuwelijkt aan de zoon van de graaf. Of ze van hem zal gaan houden
of niet, is hier in feite nauwelijks relevant. Ze wil in elk geval - ze kan haar vader
niet liefhebben, omdat ze hem niet kan respecteren - weg en het ‘gearrangeerde’
huwelijk biedt haar daartoe een unieke gelegenheid. ‘Als ze tot bezinning komt, kan
ze nog altijd troost vinden in haar boeken, tussen dragen en wiegen in’102. Kwetsbaar
en teder zoekt zij in Cervantes de vader die ze in Joachim nooit vinden kon.
Aldonza, de meid, is allicht van de drie vrouwen de meest pragmatische. Doordat
Don Joachim in de mening verkeert dat haar kind door hem verwekt is (en het zelfs
zal erkennen), zijn de boeien die haar de facto in ‘ondergeschikte dienstbaarheid’
aan haar meester binden, verbroken. Wanneer Cervantes nochtans helemaal aan 't
einde van de novelle een kwartel uit haar kooi wil bevrijden en meteen aan Aldonza
vraagt of ze niet ernaar verlangt om vrij te zijn, repliceert Aldonza:
‘Wat bedoelt U daarmee, Heer? Wil U met mij doen zoals met de kwartel? Me uit
de tuin wegsmokkelen en ergens in de velden de kooi openzetten? Denkt u, dat hij
dankbaar zou zijn, als hij verstand en rede had? Hier wordt hij in zijn gevangenis
met veel liefde verzorgd. Hij krijgt op tijd vers water en voer, elke dag wordt zijn
kooi met gras en loof bestrooid. Hij heeft geen nest meer op het veld, geen maat in
de wijngaarden. Hij heeft het verleerd, zelf eten te zoeken en zich schuil te houden
als er gevaar dreigt...’103.
Vrijheid ingeruild voor gecontroleerde afhankelijkheid en een zekere status... Voor
Aldonza is de prijs alvast niet te hoog.
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Eén van de zichtbaarste motieven uit de ‘Don Quichot’ is ongetwijfeld de tegenstelling
in de roman tussen ‘schijn en wezen’. Die wordt nadrukkelijk geïllustreerd door een
passage uit een van de meest illustere hoofdstukken uit de roman:
‘Kijk wat u doet, heer’ antwoordde Sancho. ‘Die dingen in de verte zijn geen reuzen
maar windmolens en wat armen lijken, zijn de wieken die worden rondgewenteld
door de wind en de molensteen laten draaien’104.
Heel dikwijls zijn ook de dingen in ‘De man die Miguel heette’ niet wat ze lijken...
Wanneer de eenvoudige broeder uit het dominicanermonasterium hoog opgeeft van
het voor het altaar geplaatste antependium - helemaal in zilver! - dat aan de stad
geschonken werd door Don Enrique, de broer van Cortés, merkt Cervantes op dat
de ‘waarheid’ (in de vorm van een oude steen waarop de vier evangelisten staan
afgebeeld) op die manier verborgen blijft onder de ‘glamour’... Korte tijd later wordt
Miguel in de kloostertuin geconfronteerd met de taferelen - in steen uitgehouwen op
de kapitelen -, nu eens bijbels van inspiratie, dan weer heidens en vermengd met
invloeden (zoals die uit de ridderepiek) die in elk geval totaal vreemd zijn aan de
religieuze wereld waarin ze niettemin werden ondergebracht. Een oudere, diepere
werkelijkheid puilt door de scheuren van de eeuwen naar buiten en sluit toch weer
aan bij het alledaagse leven dat Cervantes, even tevoren nog, had aangetroffen op
het marktplein. Waarheid, maar keer op keer weer geboetseerd door de tijd... Hoe
diep de kloof wel is die gaapt tussen wat lijkt en wat wezenlijk is, blijkt natuurlijk
opnieuw het meest uit het gesprek dat Cervantes met de vrouwen heeft in de
vertrouwelijkheid van de middagrust. Het kleine imperium dat Joachim de Villas
binnen de eigen kring dacht te hebben uitgebouwd, bestaat in wezen niet. Zonder
dat hij het zelf merkte, werd zijn dictatoriale autoriteit - die er de enige pijler van
was - van binnenuit aangevreten. Maatschappelijk gezien is hij misschien succesrijk,
maar als vader en als echtgenoot heeft hij jammerlijk gefaald.
In Cervantes' meesterwerk vraagt de pastoor op de voorlaatste pagina aan ‘de notaris
schriftelijk vast te leggen dat Alonso Quijano de Goede, algemeen Don Quichot van
La Mancha genaamd, uit het huidige leven was verscheiden en een natuurlijke dood
was gestorven’105. De ‘goedheid’ van de dolende ridder verwerft via het predikaat
een blijvend karakter. In de roman had ze zich
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vooral gemanifesteerd als loyaliteit, naïef vertrouwen en bestendig als
onvoorwaardelijke beschikbaarheid. In de meest strikte zin kan nochtans rechter
Joachim de Villas evenmin boosaardigheid aangewreven worden... Hij is slechts
berekend, achterdochtig (‘vertrouw nooit iemand verder dan de lengte van één arm’106)
en blijft beschikbaar... voor diegenen die hem nuttig kunnen zijn. Niettemin getuigt
zijn dochter Lourençina over hem: ‘Mijn vader is geen goed mens’107.
Vooral naar het einde van Rose Gronons verhaal toe wordt die kwalificatie wél enkele
keren aan Cervantes toegekend. Zowel Doña Lourençina als Aldonza noemen hem
inderdaad ‘een goed mens’108 Waarop hun waardering binnen het raam van de
vertelling dan specifiek gebaseerd is, wordt niet helemaal duidelijk. Natuurlijk ligt
die goedheid vooral besloten in Cervantes' onbaatzuchtig gedrag tijdens zijn
gevangenschap in Algiers. Wanneer Leandra hem echter verzoekt om ook dat
wedervaren te vertellen, zegt hij: ‘Beter niet, Doña Leandra. Het heeft toch geen
zin...’109. Misschien heeft Gronon die wat zwakke ‘karakteronderbouw’ hier in haar
novelle achteraf toch enigszins aangevoeld. In ‘Het huis van Don Joaquín’, fundeert
ze de ‘goedheid’ van haar Cervantes wel degelijk door hem met het geld dat hij van
Lourençina (die daar Isabel heet) kreeg, een stroper van de galeien te doen redden.
Dat ‘goed zijn’ een hoge hiërarchische plaats bekleedt op de waardenschaal van
Gronons Cervantes, wordt in elk geval overduidelijk aangetoond in de laatste regels
van de novelle: ‘Misschien kwam er ook in het verhaal (dat hij zou schrijven, L.D.)
iemand, die zijn hand zoende en zei: U is een goed mens, Heer...’110.
Cervantes tekent het hoofdpersonage van zijn roman ook aldus:
‘En de edelman sloeg alles gade en stond over alles verbaasd, met name toen Don
Quichot, nadat hij zijn hoofd, gezicht, baard en helm had schoongewreven, deze
weer opzette, zijn voeten stevig in de stijgbeugels drukte, zijn zwaard uit de schede
trok, zijn lans greep en zei: Kome wat komen moge; hier ben ik, bereid het tegen
Satan in eigen persoon op te nemen.’111.
Die dapperheid van Don Quichot, in feite voortdurend geëtaleerd in de roman, is
door Rose Gronon ook een paar keer in verband gebracht met de
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Cervantes uit haar novelle. Maar zoals voor de goedheid geldt hier opnieuw dat
nergens in de novelle rechtstreeks gronden worden aangevoerd die aantonen waarop
die dan wel is gebaseerd. Die dapperheid zit natuurlijk zonder meer opgeborgen in
het relaas dat Gronons hoofdpersonage - op uitdrukkelijk verzoek van Leandra geeft van de Slag van Lepanto tijdens het siëstaonderhoud met de ‘vrouwen’.
Cervantes zelf kan enkel maar verzuchten: ‘Ik heb geen dapperheid meer’112.
Het eergevoel dat een ander draagvlak vormt van de ‘Don Quichot’ weerspiegelt
zich in een tweetal fragmenten uit ‘De man die Miguel heette’. Wanneer Lourençina
Cervantes vraagt: ‘En vertel me, Don Miguel. Indien mijn vader U die gunst moest
weigeren, wat zou U doen? Schreien en klagen en op uw knieën voortkruipen en
smeken?’, luidt zijn antwoord resoluut: ‘Nooit! Dan vind ik zelf wel een uitweg...’113.
In de slotpagina's van de novelle weigert Cervantes daarna het geld te aanvaarden
dat Don Joachims dochter hem wil schenken en dat hij nochtans goed had kunnen
gebruiken. ‘Mocht u toch in moeilijkheden geraken, Don Miguel... Ach, zeer rijk of
zeer machtig zullen we niet zijn. Maar zal u tot ons komen?’ vraagt die daar. Hij
(Cervantes) dacht (dan): ‘Nooit. In geen eeuwigheid.’ Maar hij knikte en zei
deemoedig, geruststellend: ‘Zeker, Doña Lourençina...’114.
Hoe fel contrasteren beide passages met de scène waarin Lourençina nogmaals,
Cervantes wanhopig toevertrouwt dat ze het nooit zal kunnen goedvinden dat haar
vroegere vriendin, nu haar stiefmoeder, speelt met haar trouw.
Rose Gronon heeft uit de lectuur van de ‘Don Quichot’ de bouwstenen gehaald, die
haar toelieten een imaginaire maatschappelijke context te creëren waaruit Cervantes
zijn meesterwerk had kunnen puren. Op de muren van ‘het huis van Don Joachim’
heeft ze daarna de principes geënt van een klassieke Amadisroman en haar
titelpersonage met de relativiteit ervan geconfronteerd. Die ervaring geeft Gronons
hoofdpersonage uit ‘De man die Miguel heette’ het beeld in van de verslagen ridders
die ‘moe-gevochten, gekneusd en verlamd op de grond uitgestrekt lagen en de smaak
van walg en bloed in hun mond proefden, dan pas begrepen ze dat de gevangenen,
elk op eigen houtje reeds een uitweg tot de vrijheid hadden gevonden en geen ridder
nodig hadden’115.
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Het feitelijke bankroet van de in de ridderromans verheerlijkte kwaliteiten - die eerder
ook aan Cervantes' bestaan zin gaven - is in de optiek van Rose Gronon de directe
voedingsbodem geweest voor de ‘Don Quichot’.
*
Gronon heeft nooit erg te klagen gehad over de reacties op haar werk in de kritiek.
Ook ‘De man die Miguel heette’ kreeg veel bijval.
Feniks noemt de novelle in ‘'t Pallieterke’116 superieur. Hij vindt ‘(ze) weer geschreven
in een taal van kristal, misschien mag ik wel zeggen: in een damasten taal, wellicht
soms 'n tikje gemaniëreerd, of althans bijwijlen een ietsje te opzettelijk-precieus’.
Maar volgens hem moet de auteur zonder meer ‘tot het half dozijn best-schrijvende
literators van Noord en Zuid’ gerekend worden.
In ‘Gazet van Antwerpen’117 prijst Paul Hardy de ‘rijke inlevingskracht’ van de auteur.
‘In dit romantisch verhaal werd de sfeer uitnemend getroffen’, vindt hij. ‘Geschreven
in een fraai, lichtjes precieus proza, lijkt dit werkje gegroeid uit verering en tevens
uit vertedering voor de grote Spaanse schrijver, die uit de gesprekken en handelingen
zeer menselijk, met dichterlijke luister omgeven, doch tevens zeer “natuurlijk” naar
voren treedt.’ ‘Want Rose Gronon weet’, gaat Hardy verder, ‘op de juiste wijze
afstand te nemen ten aanzien van haar onderwerp. (...) Het is eigenlijk een geknipt
boekje voor een met passende smaak geïllustreerde luxe-editie’118.
Em. Janssens bewondert in ‘De Periscoop’119 eveneens Gronons stilistische kwaliteiten:
‘de fijn verzorgde stijl (legt) op het verhaal een lichte bedwel-
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't Pallieterke, 27.7.1963.
Gazet van Antwerpen, ‘Weer twee goede novellen. Paul Vander(sc)haeghe: De angstbel en
Rose Gronon: De man die Miguel heette’, 6.8.1963.
Merkwaardig toeval! Uit de correspondentie van Rose Gronon met Victor Delhez (Chacras
de Coria, Argentinië, brief van 12 okt. 1964) blijkt dat graficus en illustrator Victor Delhez
zéér onder de indruk was van ‘De man die Miguel heette’. In 1940 al had hij een tekening
gemaakt van Cervantes (‘La agonia del Quijote’). Hij vatte Gronons novelle - nadat hij ze
gelezen had - samen in 't Spaans en schreef er, aan de hand van fragmenten uit zijn
correspondentie met de schrijfster, een opstel over dat naar het zeggen van de graficus zelf
‘zeer gewaardeerd is geworden’. De brieven van Gronon heb ik - jammer genoeg - niet
kunnen terugvinden. Later presenteerde Delhez overigens op de tentoonstelling van zijn werk
in het Kursaal van Oostende (22 juni-15 juli 1968) een kleurgravure naar Gronons imaginaire
romanpersonage ‘Doña Maria de Alava’.
De Periscoop, ‘Landen, tijden en zielen bij Rose Gronon’, 13de jrg nr 12, oct. 1963.
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ming waarmee de schrijfster eens de werkelijkheid onderging (...)’. ‘Haar helden en
heldinnen’, zo vervolgt hij, ‘incarneren de bijzondere geest van een plaats, van een
tijd: zij leven onder die hemel, tussen die muren, als in een noodlot’. Hij noemt de
novelle: ‘het zoeken van iemand die ademt in cultuur, met natuur daarin: natuur en
cultuur tot aan de lichte dronkenschap en het haast pijnlijke hunkeren’.
In zijn recensie voor ‘De Standaard’120 geeft Urbain van de Voorde aan vooral
getroffen te zijn door het centrale gesprek dat zich ontspint tussen de drie personen:
‘een gesprek dat wij kunnen noch willen trachten samen te vatten, daar wij niets
anders zouden kunnen dan de broosheid en subtiliteit ervan krenken. Hij ook noemt
Rose Gronon ‘een uiterst fijnzinnige stiliste die zonder het minst “woordkunst” te
betrachten, aan haar vorm een artisticiteit weet te geven, bestaande uit niets dan
klaarheid en korrektheid van taal, evenwicht van konstruktie, beheersing der
middelen’.
André Demedts meent in ‘Het Nieuwsblad’121: ‘Ook dit verhaal ontleent zijn
bekoorlijkheid meer aan hetgene onuitgesproken achter de woorden ligt dan aan
hetgene letterlijk uitgedrukt wordt. Het geeft uiting aan een gevoel van weemoedige,
niet aanvaarde maar als onvermijdelijk ondergane ontgoocheling, dat kenschetsend
is voor het gehele werk van Rose Gronon’.
In ‘Kultuurleven’122 ten slotte noemt Th. Govaart de novelle ‘De man die Miguel
heette’ zonder meer volmaakt vakwerk.
*
In het najaar van 1970123 heeft Rose Gronon ‘De man die Miguel heette’ bewerkt tot
een theatertekst. Het stuk zou worden opgevoerd onder de titel
120
121
122

123

De Standaard, 14.9.1963.
Het Nieuwsblad, 16.9.1963.
Onder de titel ‘Aandacht voor “kleinigheden”: vijf novellen, twee novellen-bundels, een
novellen-oeuvre’, wordt in het bewuste artikel - behalve Gronons ‘De man die Miguel heette’
- ook werk van Belcampo, F. de Bruyn, J. Deleu, K.R. Evers, W. du Mont, J. van Remoortere
en J. Vandeloo besproken.
Een groot deel van het handschrift van ‘Het huis van Don Joaquín’ is terug te vinden in een
gelijnd ‘brouillon-werkschrift’ met rode marge, zoals ze vroeger in het onderwijs werden
gebruikt (16 op 20,50 cm). Het schrift bevat vooreerst 77 pagina's (+ twee regels) manuscript
met de slothoofdstukken van ‘Iokasta’ (van p. 206 bovenaan - ‘Ze kwam...’ - tot het einde
van de boekuitgave, eerste druk, blz. 241). De rectozijden werden door de auteur met de
hand genummerd, zonder dat bij de telling rekening werd gehouden met de versozijde.
Gronons nummering loopt tot 38 (waarvan slechts twee regels beschreven zijn), maar er
werd nog een los dubbelblad ingeschoven met enkel tekst op de zijden één, twee en vier.
Onderaan het ‘Iokasta’-manuscript wordt aangegeven dat de roman beëindigd werd op ‘30
juli 1970’. Daarop volgt dan de handgeschreven versie van het verhaal ‘Herfst’ dat 12½
pagina's beslaat en op dezelfde manier door de auteur is genummerd. De allereerste
rectobladzijde draagt nog het nummer 38 (de slotpagina van ‘Iokasta’ is immers meteen de
eerste van ‘Herfst’), de daarop volgende 2 enz..., de laatste - waarvan slechts acht regels
beschreven werden - het cijfer 7. De schriftuur van ‘Herfst’ werd beëindigd in ‘sept. 1970’.
Het verhaal werd in 't najaar gepubliceerd in Elseviers Literair Supplement (16.1.1971) onder
de titel: ‘Een krans van lijsterbes’ en volgens Rose Gronon zelf later overgenomen door een
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‘Het huis van Don Joaquín’124. De auteur geeft bij aanvang expliciet aan dat het spel
zich situeert ‘einde XVIde eeuw (1580)’ en stipuleert dat ‘luchtige vrolijkheid in dit
spel eerder zeldzaam (is). De schaduw van Don Joaquín hangt over alles heen.’

124

Zuid-Afrikaans tijdschrift. Het (partiële) manuscript van ‘Het huis van Don Joaquín’ vangt
aan op de verso-zijde van de ultieme ‘Herfst’- pagina en beslaat - ongenummerd - het hele
verdere cahier, d.w.z. 91 bladzijden. Van het toneelstuk bleef ook het (door Rik Jacobs of
door dramaturg Jos Houben? zeker niet door Gronon) flink bewerkte typoscript bewaard.
Het gaat om 98 getypte pagina's die jammer genoeg onderaan niet van een slotdatum werden
voorzien. Het manuscript omvat de tekst van de bladzijden 27 tot 93 van het typoscript. Rose
Gronon maakte - op het schutblad van het handschriftenregister waarin teksten werden
opgenomen voor ‘Kroniek van de dag’ van het tweede halfjaar 1970 - een rudimentaire
decorschets voor ‘Het huis van Don Joaquín’ en liet die dan - op de allereerste twee bladzijden
van het register - volgen door een globaal uitgeschreven ‘spelschema’. Opmerkelijk is dat
de auteur er haar stuk opdeelt in twaalf taferelen ‘middag’ en - allicht na de pauze - in nog
eens twaalf taferelen ‘avond’. Uit het ‘spelschema’ blijkt verder dat de auteur voor de
toneelversie oorspronkelijk als titel ‘De droeve ridder van de dwaasheid’ in gedachten had.
‘Lourençina’ diende er haar naam nog niet in te leveren voor ‘Isabel’ en Pancho heet er nog
onomwonden... Sancho. Wanneer Rose Gronon het eerste blad in dit handschriftenregister
oorspronkelijk niet blanco liet (en er pas later het ‘spelschema’ voor ‘Het huis van Don
Joaquín’ invulde), wordt daarmee duidelijk dat ze al begin 1970 dacht aan een toneelbewerking
van ‘De man die Miguel heette’, maar dat het schrijven aan ‘Iokasta’ haar de uitwerking van
haar plannen voorlopig belette.
‘Het huis van Don Joaquín’ werd in de regie van Rik Jacobs vanaf de zomer 1971 met veel
succes opgevoerd in het unieke kader van het Rubenshuis te Antwerpen. De regisseur getuigt
in een bijdrage voor het tijdschrift ‘Vlaanderen’ (nov/dec 1984, nr 202/203) over de
samenwerking met de auteur: ‘In die tijd situeren zich de vele gesprekken, aanvankelijk
tussen Marthe, Jos Houben (dramaturg) en mijzelf, later tussen Rose Gronon en mij apart,
rond de idee en realisatie van ‘Het huis van Don Joaquín’. Elders in zijn bijdrage wijst Jacobs
erop dat Rose Gronon (volgens hem) alles had ‘wat nodig was om een dramaturge van
betekenis te blijken. Op voorwaarde dat zij zich ook de specifieke technische aspecten van
het vak wist eigen te maken, zodat zij het verhaal kon transponeren tot een spel, daarbij het
onderscheid van medium accentuerend. Derhalve moest, bij realisatie van één harer stukken,
de begeleidende spelleider haar creatie steunen met een onverbiddelijke controle in dat
verband’. De kritiek van Maxim Kröjer in ‘De Standaard’ (21.7.1971) is representatief voor
wat door de pers zoal geschreven werd. Hij prees ‘Het huis van Don Joaquín’ als het beste
van de drie werken die de auteur rechtstreeks voor het toneel schreef (na ‘Anders’ en
‘Pyrene’). Vooral voor de dramatische actie en de dialoog had hij lof. ‘De auteur heeft kunnen
doen vergeten dat zij vooral romancière is...’ meende hij.
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‘Frans Vercammen (Don Joaquín), Gust Ven (Cervantes) en Nicole Delvaux (Aldonza) in Gronons
“Het huis van don Joaquín” (Opvoering door het Reizend Volkstheater onder regie van Rik Jacobs)’.

Het centrale gegeven van de novelle - Cervantes komt op de vooravond van 't
ontstaan van zijn ‘Don Quichot’ om voorspraak vragen bij zijn vriend de rechter
wanneer ‘zijn boeken niet in orde blijken’ - bleef grotendeels ongewijzigd, maar om
speltechnische redenen werd er toch nogal ingegrepen in het oorspronkelijke scenario.
Dat gebeurde op basis van auditieve en visuele motieven. Het gesproken woord is
nu eenmaal vluchtiger dan het geschreven of gedrukte... Gronon noemt Villas' dochter
in de theatertekst niet langer Lourençina, maar Isabel. Is de auteur er inmiddels achter
gekomen dat ‘Lourençina’ Portugees van oorsprong is en niet Spaans? Formeel
gezien ligt er hoe dan ook een grotere afstand tussen de namen van Leandra en Isabel
dan tussen het allitererende Leandra en Lourençina125. De personages zijn daardoor
voor de toeschouwer vanzelfsprekend gemakkelijker uit elkaar te houden. Maar zou
de schrijfster bij de introductie van de naam ‘Isabel’ bovendien niet gedacht hebben
aan de

125

In het ‘spelschema’ is er nog geen sprake van Isabel en heeft Lourençina nog haar
oorspronkelijke naam.
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natuurlijke dochter van de historische Cervantes? Onbelangrijker lijkt een soortgelijke
naamsverwisseling van het driejarige dochtertje van Joachim/Joaquín en zijn jonge
vrouw Leandra. ‘Juana’ wordt daar ‘Ana’. De voerman uit Galicië heet immers al
Juan. Maar alweer wil de nieuwe naam niet enkel de verwarring uit de weg gaan,
maar verwijst hij meteen naar een figuur uit Cervantes' biografie: die van zijn grote
liefde, Ana Franca de Rojas, de moeder van Isabel.
Een aantal personages die niet in ‘De man die Miguel heette’ voorkomen, kregen
wel een plaats in het toneelstuk. Geïntroduceerd wordt onder meer de knecht Pancho,
die op 't einde van de voorstelling Joaquin in de steek laat en met Cervantes
vertrekt...126 Het invoeren van de knecht geeft aan Aldonza - als maîtresse van Villas
- in de dramatische versie een onmiskenbaar geprivilegieerder rol.
Don Hernán, slechts als achtergrondpersonage aanwezig in de novelle, maakt in ‘Het
huis van Don Joaquín’ nadrukkelijk zijn opwachting. Is de persoonlijke relatie tussen
hem en Doña Lourençina/Isabel op zijn minst wat onzeker in de novelle, in het stuk
bestaat er over zijn liefde voor Villas' dochter nauwelijks twijfel. Zijn ongenuanceerde
‘voortreffelijkheid’ lijkt een toegeving aan het publiek en als dusdanig tekent zijn
karakter zich scherp af tegen dat van de laffe vrijer van Aldonza, de Galicische
voerman Juan.
Deze laatste krijgt van Gronon grotere bewegingsruimte in de theaterversie dan in
‘De man die Miguel heette’ (waarin hij zich beperkt tot vliegensvlug verdwijnen).
In de aanvangsscène van het stuk tracht hij Aldonza over te halen hem te volgen naar
Galicië, doch hij gaat er vandoor wanneer de ‘meester’ thuiskomt. Naar het einde
toe raakt Juan in een schermutseling verwikkeld met Cervantes en kiest daarna
opnieuw het hazenpad. Juan presenteert zich hier als een toonbeeld van mannelijk
egoïsme.
Meer nog dan in de novelle laat de kwartel - als symbool voor de onvrijheid binnen
Don Joaquíns muren - zich op bijna elke bladzijde horen. De in- en uitlopende rode
kater uit ‘De man die Miguel heette’ wordt daarentegen - allicht om praktische
redenen - uit het draaiboek van het theaterstuk geschrapt..

126

Ook ‘Pancho’ (een contaminatie van Sancho Panza?) vond pas in laatste instantie genade in
de ogen van Rose Gronon. Het ‘spelschema’ heeft het alleszins nog over Sancho. Misschien
wilde de schrijfster niet onmiddellijk al te expliciet aansluiten bij de ‘Don Quichot’...
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Beide kapitale scènes uit de novelle die niet in de tuin van Villas zijn gesitueerd het gesprek met de vrouwen tijdens de siësta en de confrontatie met de broeder in
de collegiale kerk -, worden ernaar overgeheveld in de theaterversie. Gronons ‘Fra
Bartolomé’ komt water vragen bij de rechter... en ook de vrouwen voeren hun gesprek
met Miguel niet meer binnenskamers, maar tussen de rozelaars. De handeling wordt
daardoor gecentraliseerd. Opvallend is dat mede daardoor de voor de novelle
onontbeerlijke passage met de op de kapitelen gesculpteerde taferelen in de toneeltekst
veel aan belang heeft ingeboet en uiteindelijk zelfs (door de dramaturg? door Rik
Jacobs?) met een zware diagonale streep uit het typoscript werd weggehaald. Te
cerebraal ongetwijfeld voor het toneel...
Wanneer Cervantes de hulp inroept van de rechter i.v.m. zijn problematische
boekhouding, worden vraag en aanbod op de planken heel precies ingevuld: Joaquin
wil enkel helpen indien Miguel een partij rot graan en ranzige olie voor goed geld
van hem voor de Spaanse Armada wil inkopen... Bovendien is hij dan bereid Mateo
ongemoeid te laten... Die werd aangehouden om reden van (overigens niet bewezen)
stroperij en zal weldra - omdat hij de daaraan verbonden boete niet kan betalen zonder meer naar de galeien verwezen worden. Cervantes' ‘edelmoedigheid’ is
tastbaar, wanneer hij met het van Isabel gekregen geld de schuld van Mateo inlost.
Ongetwijfeld is ‘Het huis van Don Joaquín’ vooral concreter en dynamischer dan
‘De man die Miguel heette’. In wezen gaat het in de theaterversie om de confrontatie
tussen twee mannen van middelbare leeftijd, de ene succesrijk, de andere berooid.
Een antwoord wordt gezocht op de vraag wie er nu echt vrij is en wie gebonden...
Dat centrale thema wordt a.h.w. omkranst door een aantal nevenmotieven die
gemakkelijk op de scène toonbaar te maken zijn: de liefde tussen don Hernán en
Isabel, de relatie tussen Aldonza en Juan. Door het invoeren in het spel van de knecht
Pancho, die in het slottafereel met Miguel zal meegaan, maar vooral ook doordat de
schrijfster Cervantes nu eens laat preluderen op de geschiedenis met de windmolens,
dan weer op die met de schapen, is de band tussen het wedervaren van Cervantes en
zijn weldra te schrijven ‘Don Quichot’ in ‘Het huis van Don Joaquín’ van bij aanvang
onmiskenbaar en nadrukkelijk.
Wat evenwel niet uit de novelle kon overgenomen worden en ook node wordt gemist,
is wat met ‘geleidelijkheid’ zou kunnen omschreven worden. Die heeft te maken met
de diversiteit in de ontwikkeling van de gedachten,
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die houdt verband met zaken die ongeschreven bleven en er manifest tóch zijn, die
gaat finaal over het schrijverschap van een groot auteur waarvan Gronon een vonk
voelbaar heeft trachten te maken.
L. Daems, La Ciotat, juli 2005.
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‘Waarom er geene eloquentie in het letterkundig Nederlandsch is’
Drie verschillende facetten van het normdebat in de negentiende
eeuw1
Jetje de Groof, Wim Vandenbussche, Eline Vanhecke, Centrum voor
linguïstiek, Vrije Universiteit Brussel & FWO-Vlaanderen
1. Inleiding
De sleutel tot een beter begrip van de evolutie van het Nederlands in de twintigste
eeuw ligt in de structurele en statusontwikkelingen van deze taal in Vlaanderen in
de negentiende eeuw (Willemyns 2002). De twee taalcontactsituaties die van oudsher
in de Zuidelijke Nederlanden aanwezig zijn, namelijk tussen het Frans en het
Nederlands enerzijds en tussen een ‘normgericht geïntendeerd Standaardnederlands’
en ‘geïntendeerde standaard naar Vlaams model’ (Vandenbussche 1999: 109)
anderzijds, werden door de snel veranderende maatschappelijke context en door
bewuste taalplanningsingrepen beïnvloed.
Naast het debat over welke plaats het Nederlands in Vlaanderen diende in te nemen,
was vooral de vraag naar welk Nederlands dit zou zijn een heet hangijzer. Ellenlange
discussies werden gevoerd tussen integrationisten en particularisten over wat de norm
van het Nederlands in Vlaanderen hoorde te zijn. De woordenwisselingen tussen
gematigde en extreme flaminganten en tussen integrationisten en particularisten,
werden bovendien in hevige mate beïnvloed door de partijpolitieke tegenstellingen
van die tijd tussen klerikalen en antiklerikalen.
Hoewel het normdebat de hele negentiende eeuw door actueel was en integrationisten
en particularisten tegenover elkaar stonden, dekken beide termen heel verschillende
ladingen, onder meer naargelang van wanneer in de negentiende eeuw beide groepen
optreden. Heel andere doelstellingen, motivaties

1

Aangepaste tekst van een lezing gehouden op de Zomervergadering van de Academie in
Beauvoorde op woensdag 6 juli 2005.
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en ideologieën liggen dan aan de basis van hun acties. In wat volgt zullen we aan de
hand van primair tekstmateriaal deze onderliggende, vaak verborgen ambities aan
de oppervlakte proberen te brengen.
Door de analyse van drie opeenvolgende discussies tussen beide groepen - einde
jaren dertig, jaren zeventig en het einde van de negentiende eeuw - hopen wij het
eerder statische beeld dat van beide groepen bestaat, te nuanceren.

2. Close-up 1: de spellingstijd in de jaren dertig van de negentiende eeuw
2.1. Context
Het jaar 1830, dat toont het onderzoek van de onderzoeksgroep ‘Historische
Sociolinguïstiek’ van de Vrije Universiteit Brussel duidelijk aan (De Groof &
Vanhecke 2003; Willemyns & De Groof 2004; De Groof 2004; Willemyns, De Groof,
Vandenbussche & Vanhecke 2004; Vandenbussche, De Groof, Vanhecke, Willemyns
2004), is voor de situatie van het Nederlands in Vlaanderen heel belangrijk, maar
vooral desastreus geweest.
In het ‘Verenigd Koninkrijk der Nederlanden’ werd, naar aanleiding van de taalwet
van 1823, zowel in het onderwijs als in het gerecht en de administratie opmerkelijk
vlot en probleemloos overgeschakeld van het Frans op het Nederlands. Bovendien
werd ook de Siegenbeekspelling vrij gemakkelijk geïmplementeerd: de ‘Vlaamse’
spellingsystemen van Behaegel en Des Roches werden zonder al te veel problemen
of gemor aan de kant geschoven.
Weliswaar was niet iedereen het onmiddellijk met deze ommekeer eens, maar de
discussie tussen ‘taalminnaars’ was ten tijde van het Verenigd Koninkrijk der
Nederlanden constructief te noemen. P. Behaegel en J.F. Willems, die enkele jaren
later diametraal tegenover elkaar zouden staan, waren bereid een compromis uit te
werken tussen de in het Noorden en de in het Zuiden gangbare spellingen: van beide
systemen zou alleen het beste behouden blijven. Na 1830 koos Behaegel voor een
zgn. ‘Vlaams’ spellingsysteem en verwierp hij de Noordelijke spelling, hoewel hij
dat in zijn grammatica van 1817 niet had gedaan. Ook Willems schaarde zich veel
radicaler achter de Noordelijke spelling en legde veel minder dan voordien de nadruk
op sommige negatieve aspecten ervan.
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Zelfs nog tijdens de laatste jaren van het ‘Verenigd Koninkrijk der Nederlanden’
werd de taalsituatie in de Zuidelijke Nederlanden gekenmerkt door een grote sereniteit.
Het oppositieverbond tussen katholieken en liberalen, het zogenaamde
‘Monsterverbond’, misbruikte echter uiteindelijk de positie van het Nederlands in
de Zuidelijke Nederlanden als politiek mobilisatiemiddel en plaatste het ‘vreemde
Hollands’ tegenover de ‘eigen talen’, het Vlaams en het Frans. Taal werd vanaf dan
en in tegenstelling tot vroeger een ‘politicum’ en het gebruik van deze of gene taal
of variëteit werd als een uitdrukking van ideologische affiniteit beschouwd. Corpusen statusbeslissingen werden niet meer vanuit een werkelijk gevoelde nood getroffen,
maar ondergeschikt gemaakt aan politieke en ideologische doelstellingen. Dat zou
achteraf in België zo blijven en ingepast worden in de nieuwe politieke
tegenstellingen. Zo gezien was 1830 duidelijk een taalpolitiek scharniermoment.
Zo komen we in de jaren dertig van de negentiende eeuw terecht - onze eerste
close-up. Na 1830 komen zowel het Frans als de vroegere spellingsystemen van het
Nederlands, bv. die van Des Roches en Behaegel, weer in zwang. Weg van het
‘Hollandse’ systeem dus. Wanneer in 1834 het ‘Nederduitsch Letterkundig Jaarboekje’
verschijnt in de in Nederland gebruikelijke spelling, die van Siegenbeek dus, is er
consternatie alom. Nederland heeft het onafhankelijke België nog altijd niet erkend
en het gebruik van deze spelling wordt, in de ultrapatriottische geest van die tijd als
staatsvijandig beschouwd (Molewijk 1992). In die dagen is het particularisme dus
zeer wijd verspreid onder de weinige mensen die zich ‘taalminnaars’ noemen.
De ruzie tussen integrationisten en particularisten komt pas echt op gang wanneer
de Belgische staat zich met de zaak gaat bemoeien. Het eerste (en enige) wat de
Belgische overheid expliciet t.a.v. de taal regelt, is de spelling. Dat is opmerkelijk,
omdat de regering zich tot dan toe expliciet buiten de taalcontroverses inzake de
norm van het Nederlands had gehouden.
Op vraag van de in 1836 opgerichte ‘Maetschappy tot bevordering der Nederduitsche
Tael- en Letterkunde’ schrijft de regering op 6 september 1836 een prijsvraag uit,
die de spellingchaos moet oplossen. Het feit dat in de vraag zelf duidelijk
geformuleerd wordt dat de middelen aangewezen moeten worden om tot ‘eenparigheid
tussen de Hollandsche en de Vlaemsche spelling’ te komen, maakt duidelijk in welke
richting de oplossing moet worden gezocht (Wils 2001). De integrationisten hebben
onmiskenbaar het beste lobbywerk verricht.
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Meteen nadat de overheid de commissie benoemd heeft, ontstaat er zware agitatie,
die culmineert in 1840, een slecht jaar voor de integrationisten. Van 1840 tot 1841
is de eerste liberale regering Lebeau-Rogier aan de macht. Haar taalpolitieke strategie
tegenover de spelling is anders dan die van haar voorgangers. Tot dan werd voor de
vertaling van wetten en besluiten de commissiespelling gebruikt, maar vanaf
september 1841 krijgt het particularistische stelsel van Des Roches weer de voorrang.
Er wordt een de facto bondgenootschap gevormd tussen de franskiljons en de
particularisten. J.F. Willems vermoedt - terecht - dat de heropflakkering van de chaos
door de regering gewild was: ‘Le ministère doctrinaire est évidemment hostile à
notre langue; il veut nous relancer dans le chaos.’ (geciteerd naar Wils 1957: 118)
In 1841 worden in Gent en Antwerpen echter Taelcongressen georganiseerd, waarop
de integrationistische regels van de taalcommissie, met een kleine wijziging, worden
goedgekeurd. In 1844 wordt dan het Koninklijk Besluit uitgevaardigd, waarin beslist
wordt dat de commissiespelling gebruikt zal worden voor de vertaling van de wetten
en besluiten. Het pleit is beslecht. Hoewel aanvankelijk de tegenstanders van het
integrationistische systeem nog even vasthouden aan het particularistische stelsel,
volgt op de officiële erkenning van de commissiespelling al gauw de algemene
invoering ervan.

2.2. De discussie van dichterbij bekeken
Naar ideologie en identiteit zijn de integrationisten een gevarieerde groep. Er kan
een onderscheid gemaakt worden tussen enerzijds diegenen die zich slechts
schoorvoetend achter de onafhankelijkheid van België geschaard hebben, zoals J.F.
Willems, F.A. Snellaert, C.P. Serrure, P. Van Duyse, en anderzijds diegenen die
België mee gesticht hadden, zoals J.B. David, P. De Ram, J.H. Bormans, J. De Laet
en H. Conscience (Wils 1957). Deze laatsten zijn oerpatriotten en het is vanuit die
overtuiging dat zij meewerken aan een eenheidsspelling. Bij de groep rond Willems
daarentegen, is de ondertoon van de Groot-Nederlandse gedachte en toenadering
nooit ver weg.
Beide groepen gebruiken voor hun integrationische keuze dan ook heel uiteenlopende
argumenten. J.F. Willems wijst erop dat de Vlamingen één volk vormen met de
Nederlanders en daarom dezelfde taal spreken. Over de particularistische geschriften
zegt hij
‘Men ziet duidelijk dat deze stukken aen den dag gekomen zyn, niet zoo
zeer om betere regels van eenparigheid voor te dragen dan door de
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commissie zyn aengeprezen, als wel om de zoogenoemde stoffelijke
belangen van den boekdrukker Janssens (die nog een overgroot getal
exemplaren van het Woordenboek van Des Roches in magazyn heeft) en
van nog eenige andere uitgevers van schoolwerken, voor te staen. De
nieuwe taelprotestanten vinden het zeer ongemakkelyk om eensklaps betere
spelregels te gebruiken; zy beschouwen de uitspraek van de commissie
voor ontydig, zy verlangen naar opschorsing, tot nader onderzoek, en
zouden welligt nog geerne een aental jaren in de tegenwoordige zoo
beklagelyke verwarring blyven voortslenteren. Terwyl het Vlaemsch
dagelyks al meer en meer in de scholen door het Fransch verdrongen wordt,
zyn zy van gevoelen dat het nog geen tyd is om naar de goede en algemeene
regels onzer moedertaal om te zien. Nu men, sedert twee eeuwen, in
honderd boekdelen, ten duidelykste heeft kunnen leeren, dat de oude regels
onzer tael, gelyk de commissie die voorstelt, de beste zyn, nu begeren zy
dat men daerover nog, God weet hoe lang, in een spraekkundig congres
disputere! Ei lieve, de Commissie draegt geen nieuw systema voor, maer
verlangt dat men datgene herneme, waervan de deugdelijkheid door zoo
veel eeuwen beproefd is, en waerop geheel de Nederlandsche letterkunde
rust.’ (Willems 1839: 413-414)
Tekenend voor de situatie van het Nederlands op dat moment is dat een groot deel
van de polemiek rond de spellingstrijd in het Frans gebeurt.
Het discours van de groep patriotten klinkt helemaal anders. Weliswaar is de volkstaal
er sinds het Verenigd Koninkrijk op vooruit gegaan door de zorg die eraan besteed
werd in het onderwijs en door het contact met de Nederlandse taal- en letterkunde,
maar tegelijk heeft het protestantisme van het Noorden het verdere bestaan van een
eenheidsstaat onmogelijk gemaakt. Na de Belgische onafhankelijkheid in 1830 is
het Frans zich weer beginnen op te dringen en daarom dient er weer dringend aandacht
te worden besteed aan de ontwikkeling van taal en letteren. Eenheid van spelling is
daarom dringend vereist. En omdat het onredelijk en onmogelijk zou zijn om de
vruchten van vijftien jaar ‘veredeling’ verloren te laten gaan, moet de
Noord-Nederlandse spelling hiervoor als model dienen (Wils 1957).
Het compromis tussen beide groepen, de oerpatriotten en de orangisten, komt er rond
de consternatie over hoe slecht de positie van het Nederlands werd: het werd hoe
langer hoe duidelijker dat er voor deze taal in België geen plaats ingeruimd werd.
Beide groepen wensen meer rechten voor het Nederlands

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde. Jaargang 2006

260
tegenover het Frans, omdat voor elk van hen de Nederlandse taal de uitdrukking van
hun identiteit is (Molewijk 1992).
Tenslotte kunnen we nog een derde categorie onderscheiden, die we de ‘overgehaalde’
integrationisten willen noemen. Want hoewel de clerus en de onderwijzers traditioneel
als particularisten bestempeld worden, moet dit beeld genuanceerd worden.
Een niet onaanzienlijk deel van de clerus stelt zich uiteindelijk achter J.-F. Willems'
commissiespelling op, vaak tegen het bisschoppelijke gezag in. Er is bij een deel van
de lagere clerus een democratische stroming waar te nemen, die het niet altijd zo
nauw neemt met de bisschoppelijke autoriteit (Witte et al 1997). Tussen 1837 en
1839, gelijklopend met de spellingkwestie dus, zou het conflict tussen het episcopaat
en de lagere, meer democratisch gezinde clerus een hoogtepunt bereiken.
Zo zou b.v. het hele seminarie van Mechelen zich tot de commissiespelling bekeren.
De protestantse dreiging, die enkele jaren geleden nog als zo groot werd ervaren,
lijkt ineens verdwenen te zijn en bovendien geven zij als bijkomende verantwoording
dat zij op die manier steun kunnen verlenen aan de katholieke minderheid in
Noord-Nederland (Suffeleers 1979).
Hoewel de groep overgehaalde integrationisten grosso modo de integrationistische
politiek steunt, zijn motivatie en doelstellingen duidelijk verschillend van die van
de meeste andere integrationisten. Geloof staat voor deze mensen voorop en bepaalt
hun identiteit. Ze willen de invloed van de katholieken binnen de mogelijkheden van
de Belgische grondwet optimaliseren. Ze zien in dat ze, door de integrationisten te
volgen, binnen de Vlaamse Beweging hun invloed zouden kunnen vergroten (Wils
1957). Op die manier proberen ze een zekere controle op deze jonge stroming uit te
oefenen.
In het tijdschrift ‘De Middelaer’ van J.B. David, hoort men een discours dat
gematigder is dan wat we bij J.-F. Willems horen. Op die manier hoopt het tijdschrift
ook de twijfelaars voor de commissiespelling te winnen:
‘Neen, verre van ons van den Vlaming het Hollandsch ter aenneming voor
te stellen. Er zijn schrijvers in belgien, wel is ware, die openlijk er voor
uitkomen dat wij niets raedzamer kunnen doen; terwijl nog andere door
hun voorbeeld niets anders dan het Hollandsch aenbevelen; intusschen wij
verklaeren hier ter plaatse dat wij hun gevoelens generlei deelen. Nee,
verre, zeer verre van ons van den Vlaming het Hollandsch ter aenneming
voor te stellen. Reden van godsdienst, van
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zeden, van reine tael (...) zouden ons van zulk gevoelen moeten
terugbrengen’ (Peters: 120).
En verder ook:
‘Te werk dan Belgen. (...) Niets dan, hoe men het neme, mag ons aftrekken
van het oogwit, te weten, het spoedig herstel van onze moedertaal.’ (...)
‘Iedere levende tael is aen verandering onderhevig; zij ontwikkelt zich,
zij wordt gevormd, hervormd, vervormd; zij verandert en wijzigt zich zo
lang zij leeft; dit is een noodzakelyk gevolg der ingeschapenheid van al
het ondermaensche. Welnu jaren en jaren zjn verstreken, zonder dat men
in belgiën de tael bebouwde: in tusschentijd was men in Holland om strijd
werkzaem, en de tael onderging merkelijke veranderingen. Dat alle deze
veranderingen verbeteringen zijn geweest, dat loochenen wij luidkeels;
dat verder alle deze veranderingen met het Vlaamsche taeleigen strooken,
dat loochenen wij even hard en nog harder: dat echter geene dier
veranderingen met den eigen aerd der Vlaemsche tael overeenkomen, is
onwaer, en dat het Vlaemsch geene veranderingen zou ondergaan,
onmogelyk.’ (Peters: 125)
Ook bij de particularisten gaat het slechts weinigen louter om de superioriteit van
het ene spellingsysteem boven het andere. De associatie tussen een Hollands systeem
en het protestantisme is snel gemaakt. Vlaams en katholiek, die oude bondgenoten,
zouden door een ‘orangistische’ spelling misschien uit elkaar getrokken worden. Een
eigen Vlaamse spelling is de enige mogelijke uiting van de Vlaamse, katholieke
volksgeest. Aan deze stellingname blijven de particularisten vasthouden, ook wanneer
anderen naar het integrationistische kamp overgehaald worden.
Ziehier enkele echo's uit het particularistische kamp:
- ‘Mais à quoi peuvent tendre tous ces efforts, pour dénationaliser notre
flamand, qui a survécu à les régimes de l'Espagne, de l'Autriche, de la
France, (...), de la Néerlande. Enfin pourquoi, quand nous avons repris
notre rang parmi les nations, devons nous céder à un système
orthographique emprunté à un idiome étranger, et dont l'utilité, les
avantages et la prééminence n'ont jamais été démontrés.’ (Boon 1840: 31)
- ‘Une autre crainte plus fondée, si la flamanomanie venait à s'emparer de
beaucoup d'esprits, serait que bientôt les zelateurs ne tendissent
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à des rapprochements avec la langue hollandaise, plus cultivée et plus
perfectionnée aux yeux de plusieurs. On se ressouviendra de ce qu'on a
vu dans ce genre sous le gouvernement hollandais. Alors la littérature
hollandaise, toute hostile à la religion et à la Belgique, viendrait porter des
coups funestes aux convictions religieuses et au patriotisme’. (Boon 1841:
2-3)
- ‘Enfin, la commission a proclamé l'orthographe officielle de sa seule
autorité. (...) On voit donc bien qu'avec une telle commission il n'est pas
necessaire que le corps de la société examine et discute, et que le
gouvernement n'a pas non plus besoin de prendre la peine d'annoncer
l'orthographe officielle au Pays (...) Consolez vous patriotes, on ne saurait
commander à vos systèmes: le langage est aussi libre que l'opinion et la
pensée.’ (Somers 1839: 18-19)
In vele van de particularistische geschriften stelt men dat de integrationisten eigenlijk
de bedoeling hebben de ‘twee nationale talen van België’, het Vlaams en het Frans,
onderuit te halen. Het volgende citaat van de particularist Boon is hiervan een goed
voorbeeld:
‘Ce n'est pas tout encore, un semblable succès a dû nécessairement accroître
l'audace de ceux qui, sous prétexte d'unité linguistique, ne craignent pas
de rompre l'unité nationale. La ruine de la langue flamande ne leur suffit
pas; c'est le sacrifice de la langue française qu'ils veulent maintenant’.
(Boon z.d.: 40)
Hier wordt verwezen naar het petitionnement, waarrond de discussie ook rond 1840
zijn hoogtepunt had bereikt: de strijd tegen het Vlaams en het Frans wordt
gelijkgesteld en als staatsgevaarlijk voorgesteld. Hoewel de wil tot samenwerking
voor het petitionnement bij sommige particularisten aanvankelijk nog aanwezig was,
schaarden ze zich uiteindelijk niet achter de actie, omdat ze niet voor het Hollands
en tegen het Frans willen ageren. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat deze groep
aanhang vindt bij mensen als graaf L.F. de Robiano en P.-T. Verhaegen, politici wier
franskiljonse voorkeuren op taalpolitiek vlak meer dan duidelijk zijn.
Ofschoon beide groepen, franskiljons en particularisten, een ander doel voor ogen
hebben, kunnen ze in het streven naar dat doel dezelfde strategie gebruiken. Hetzelfde
geldt voor de groep van de integrationisten: vanuit heel verschillende motieven en
met heel andere doelstellingen voor ogen, werken ze toch samen.
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3. Close-up 2: de discussie tussen het Gilde van Sinte Luitgaarde en Nolet
de Brauwere Van Steeland
3.1. Context
Bij de volgende close-up schrijven we al 1874. De omstandigheden die mee aan de
basis van de ‘spellingoorlog’ lagen, zijn in de dertig jaar die verstreken zijn, duidelijk
veranderd, maar vreemd genoeg zullen we hier een discours tegenkomen, dat sterk
aan de vorige discussie doet denken.
De kloof in het Belgische ideologische landschap tussen liberalen en katholieken is
al maar dieper geworden. In de jaren zeventig wordt de strijd tussen beide groepen
ten top gedreven tijdens de schoolstrijd.
Maar ook binnen de katholieke en de liberale groep is de eensgezindheid vaak ver
te zoeken, door de tegengestelde opinies van wat men progressievere en
conservatievere vleugels pleegt te noemen (Witte et al 1997).
Bij de katholieken is er een verregaande polarisatie tussen de liberaal-katholieken
en de ultramontanen (Kossman 1986). Deze laatsten verzetten zich, in tegenstelling
tot de eerste groep, tegen de grondwet die het mogelijk maakt dat in een land dat
door en door katholiek is, een kleine groep antiklerikalen de macht in handen heeft.
Wanneer de liberaal-katholieken tussen 1870 en 1878 aan de macht zijn, voert de
ultramontaanse fractie binnen de partij een scherpe persstrijd tegen deze regering.
Vele katholieken zijn immers van mening dat het katholieke geloof aangevallen
wordt en vinden dat de gematigde regering hier te weinig aan probeert te doen. Het
gevoel geen vat te hebben op de snel veranderende maatschappij en tegen veel
verschillende vijanden te moeten vechten, leidt vaak tot religieus fanatisme. Dit is
bijvoorbeeld het geval bij het ‘Gilde van Sinte Luitgaarde’, dat extreme
geloofsbetuiging combineert met een verdediging van de West-Vlaamse volkstaal
(Willemyns 1997).
Ook op het vlak van de taalcontactsituatie tussen het Frans en het Nederlands begint
er rond deze tijd één en ander te rommelen. Hoewel de overheid tot de jaren zeventig
absoluut niets doet om de situatie van de sprekers van het Nederlands in Vlaanderen
te verbeteren, wordt ze vanaf 1873 tot actie gedwongen. In 1873 wordt de eerste
beperkte taalwet op het gerecht (strafzaken) goedgekeurd, een wet die
Nederlandstaligen meer mogelijkheden zal bieden zich in hun eigen taal te laten
berechten (Van Goethem 1990, Van
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Ginderachter et al 1998). Deze wet luidt een nieuwe taalpolitieke periode in: vanaf
nu worden taalwetten goedgekeurd en geïmplementeerd die, zij het aanvankelijk nog
in heel beperkte mate, opnieuw rechten aan sprekers van het Nederlands geven.
Deze wetten komen er onder andere onder invloed van een Vlaams middenveld, dat
zich steeds beter organiseert: het Willemsfonds, het Davidsfonds (vanaf 1875), de
Tael- en Letterkundige Congressen, enz. De organisatie van het middenveld verloopt
langs verschillende lijnen, die de samenwerking soms stimuleren, maar soms ook
tegenwerken (De Groof 2004). Het belangrijkste onderscheid tussen de verschillende
organisaties ligt op het ideologische niveau: de meeste groepen hebben ofwel een
uitgesproken liberaal of wel een katholiek karakter. Een aparte Vlaamse politieke
groepering zal in de negentiende eeuw daarom geen succes kennen. Ook ten aanzien
van het standpunt over de rechten van de sprekers van het Nederlands zijn er
meningsverschillen: volstaan beperkte rechten, of dient een volledige tweetaligheid
te worden uitgewerkt? Een derde niveau waarop de organisaties van opinie verschillen,
is het normvraagstuk, dat in deze bijdrage besproken wordt.
Ook het Gilde van Sinte Luitgaarde kunnen we tot het middenveld rekenen, al bezet
het er, door zijn samenstelling en door zijn standpunt inzake de positie van het
Nederlands, wel een aparte niche. We komen hier nog op terug.
Het Gilde werd in 1874 vanuit de redactie van ‘Rond den Heerd’ opgericht, een
tijdschrift dat eind jaren zestig door Gezelle werd opgericht maar hem in zijn strijd
met het bisschoppelijk gezag later weer werd afgenomen. De directe aanleiding tot
de oprichting was een lezing van Nolet de Brauwere Van Steeland in de Académie
belge gericht tot de redacteurs van ‘Rond den Heerd’ (Couttenier 1998). Er ontspon
zich een hevige discussie tussen Nolet, zelf een Nederlandse katholiek, die echter al
sinds zijn jeugd in België woonde, en de Luitgaardisten. Een belangrijke spreekbuis
van deze laatsten naar buiten toe, was Leonardus De Bo, de auteur van het
‘West-Vlaamsch Idioticon’ die, zoals tweederden van zijn medeleden, priester was.

3.2. Discussie
De term particularisten wordt in verschillende betekenissen gebruikt: enerzijds in de
zin van het hierboven besproken West-Vlaamse particularisme,
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anderzijds om de mensen aan te duiden die voorstander waren van een interne
standaardisering op basis van de lokale dialecten en tenslotte voor de voorstanders
van een Zuid-Nederlandse inbreng in de standaardtaal (Willemyns&Haeseryn 1998).
Nolet is echter de eerste die de term gebruikt, wanneer hij de redactieleden van ‘Rond
den Heerd’ verwijt dat ze het erop aanleggen de zo moeilijk verkregen taaleenheid
in Vlaanderen te verbreken, door zich van een taal te bedienen, die buiten
West-Vlaanderen niemand begrijpt:
‘Ik bedoel het kwistig gebruik van verouderde woorden, welke, tusschen
hedendaagsche plat-West-Vlaamsche streekspraak en enkele echt
Nederlandsche uitdrukkingen heengevlochten, aan de taal een
vreemdsoortig voorkomen geven. Dat onbehouwen mengsel van archaïsch
met nieuwerwets, het alles getooid in officiëel-Nederlandsche spelling.’
(Nolet De Brauwere van Steeland 1874: 172)
Het Gilde verweert zich tegen de aanval van Nolet door te stellen dat ze nogal moeilijk
de eenheid kunnen breken, want die bestaat niet: alleen voor de spelling is er iets
geregeld. Fijntjes wijzen de gildeleden erop dat indien iemand de eenheid probeert
te breken, het wel Nolet is:
‘Zulke [West-Vlaamse woorden] gebruik ik, want zij behoren tot de
levende Nederlandsche taal, tenzij Dr. Nolet beweerde dat al wat
West-vlaamsch is geen Nederlandsch kan zijn, en hij dus van 't gedacht
ware van wijlen prof. David die in 't Taal-Congres te Brugge staande hield
dat Vlaamsch (a fortiori Wvl.) en Hollandsch, vroeger ééne taal, in den
tegenwoordigen toestand twee verschillige talen maken; - maar dan ook
vragen wij hem inderdaad wie de scheurmakers zijn die 't Westvlaamsch
van 't Neêrlandsch afscheiden willen, WIJ of HIJ?’ (De Bo 1874: 282)
De gebruikte woorden worden volgens De Bo wel degelijk buiten West-Vlaanderen
begrepen en bovendien moeten ze behouden blijven omdat ze de Vlaamse identiteit
uitdrukken.
‘Eischen van een volk dat het zijne eigen woorden en wendingen verzake,
vooral waneer er velen zijn lijk in 't Westvlaamsch, om ze door geleende
te vervangen, dat is hem de jeugd en de vreugd, den geest en het leven uit
de taal ontstelen, dat is hem zijne eigene taal schier zo vreemd maken als
eene die het aanleert van een ander volk.’ (De Bo 1874: 283)

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde. Jaargang 2006

266
In het steekspel tussen beide groepen wordt gretig gebruik gemaakt van zogenaamde
steunbetuigingen uit het Noorden. Zowel De Bo als Nolet beroepen zich op de steun
van Matthias De Vries.
In het Noorden is men het overigens ook niet altijd eens over de norm en ook dat is
in de literatuur al wel eens over het hoofd gezien. In zijn voorwoord tot het
‘Woordenboek der Nederlandsche Taal’, schrijft De Vries dat de onderzoeker de taal
moet bekijken zoals zij leeft bij het volk. Toch is het niet de bedoeling om de levende
taal zonder meer in het woordenboek op te nemen. Het woordenboek hoort een
taalmuseum te zijn, waarin de ‘levende taal in haar beschaafde toestand’ zou moeten
worden opgenomen. De spreektaal komt tot deze beschaafde toestand in de vorm
van de schrijftaal, waarin ze gecultiveerd wordt (De Vooys 1970). In deze uitspraak
zitten elementen vervat waaruit zowel particularisten als integrationisten kunnen
putten, wat dan ook gebeurt (De Groof 2004).
Toch probeert men in het Noorden vooral afstand te bewaren en de weinigen die zich
soms uiten getuigen zelden van grote bekendheid met de reële situatie in het Zuiden.
De Jagers tussenkomsten bv. kan men eigenlijk als een verdediging van het
particularisme lezen:
‘Hunne spelling en spraakkunst, hoe oud en logisch ook hebben zij prijs
gegeven om zich naar de nederlandsche - die intusschen in Nederland zelf
nog verre van algemeen gevolgd is - te schikken; zullen zij nu ook in
spreken en schrijven alle eigenaardigheden, tot de laatste toe moeten
opgeven?’ (De Jager 1875: 175)
En verder
‘De dichter De Bo heeft archaïsmen en provincialismen niet altijd
vermeden; dat moet erkend worden. Maar in ieder geval bleef hij op
nederlandsch gebied. De moedertaal moge niet door elke uitdrukking bij
hem voorkomende, versierd of verrijkt zijn: ontaard of verbasterd heeft
hij haar nog niet’ (De Jager 1875: 181)
Nolet verwijst echter ook naar het verschil tussen het externe en het interne discours
van de Luitgaardisten en maakt zo de ‘verborgen agenda’ van de groep duidelijk. Ze
stellen het normdebat exclusief ten dienste van de strijd tegen het zedenbederf van
de (West-) Vlaamse bevolking. Inderdaad, wat ze intern zeggen verschilt nogal van
hoe ze zich in het openbaar uiten:
‘Hooger drijven ons de gedachten, en, dragen wij ons Oud-Dietsch eene
zo vierige liefde toe, 't is omdat het onze diepgewortelde overtuiging is
dat het oude vlaamsche kleed het bekwaamste is om de zuivere
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vlaamsche Maagd te bevrijden tegen den verpestenden invloed van
goddeloosheid en zedenbederf.’
aldus Duclos, de voorzitter van het Gilde (Gilde van Sinte Luitgaarde 1875: 57).
De West-Vlaamse particularisten ambiëren met hun corpusplanning absoluut geen
verbetering van de positie van het Nederlands. Daar waar het West-Vlaams geen
dienst kan doen, bijvoorbeeld in officiële, formele domeinen, geven ze de voorkeur
aan het gebruik van het Frans in plaats van het Standaardnederlands. Dit doet denken
aan de eerste generatie particularisten, die in hun strijd tegen de integrationisten een
alliantie aangingen met de franskiljons. Anders dan de eerste generatie is er bij de
Luitgaardisten een duidelijk onderscheid tussen wat binnen en wat buiten de muren
gezegd wordt: een heel aantal zaken die de eerste generatie nog openbaar kon zeggen,
kunnen nu niet meer, en daar is De Bo zich van bewust.
De voorkeur voor het Frans in officiële functies benadrukt bovendien hoezeer de
West-Vlaamse particularisten van de andere particularisten verschillen: deze laatsten
wensen wél een verbetering van de positie van het Nederlands. De strijd van deze
tweede generatie particularisten doorkruist met andere woorden de Vlaamse
Beweging, en deelt zeker niet haar algemene doelstelling van de verbetering van de
status van het Nederlands. Een citaat van Gezelle illustreert dit:
‘Ik ben geheel zeker dat de tijd allengskens gekomen is dat wijlieden, al
te maal katholieke Nederlanders, behooren op malkaar te steunen, liever
als voortdurend naar het half joodsch, half heidensch Hoog-Holland te
gaan om steun en goedkeuring. Af moeten we daarvan en verder af naar
mijnen dunk, als van den franschen vijand.’ (geciteerd in Willemyns 1995:
18)
De weigering van de West-Vlaamse particularisten om de taal van het Noorden te
aanvaarden stoelt op geloofsextremisme. Het merendeel van de leden van het Gilde
zijn priesters, wier religieus fanatisme extreme vormen aanneemt in het licht van
wat zij als snelle maatschappelijke verandering ervaren. En het feit dat een verandering
in linguïstische gewoonten één van de meest herkenbare tekens van maatschappelijke
verandering is, verklaart waarom taal zo'n belangrijke rol zou gaan spelen in hun
strategie. Intuïtie en gevoelens zijn hierbij veel belangrijker dan wetenschappelijke
analyses.
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In ieder geval is het zo dat dit niet alleen voor de particularisten geldt. Dat ook Nolet
in dit debat in al zijn hevigheid hier en daar een loopje neemt met de waarheid, blijkt
uit het feit dat hij voor het bewijzen van zijn steun uit het Noorden wel heel selectief
citeert.
Willemyns (1996) heeft bovendien aangetoond dat Nolet op één welbepaald punt
overdreef: de West-Vlaamse particularisten schreven lang niet zo'n gebrekkig
Nederlands als hun integrationistische tegenstanders wel eens beweerden. Integendeel,
de taal die integrationisten en particularisten gebruikten verschilde helemaal niet zo
veel, ondanks hun uiteenlopend metalinguïstisch discours over de norm.
Dat zelfs deze kleine groep fundamentalistische particularisten nog plaats biedt voor
verschillende visies, bewijst ons het standpunt van Guido Gezelle. Zijn naam wordt
vaak met het Gilde in verband gebracht. Maar hoewel de gildeleden wat graag naar
dit boegbeeld van de West-Vlaamse taalbeweging verwijzen, is Gezelle zelf nooit
op hun vergaderingen aanwezig geweest. Hij ondersteunt weliswaar de religieus
gefundeerde doelstellingen van de Luitgaardisten, maar is het oneens met hun
strategie. Zijn afwijzing van deze strategie onderbouwt hij met linguïstische
argumenten:
‘De tijd is de smeltkroes waarin die wording [d.i. de wording van de taal]
plaats heeft, en de haastige hamerslagen, gelijk de nijdige vijlsteken van
al de taalsmeden van de wereld zullen de nederlandsche tale, zoo zij ooit
worden mag, vele af maar weinig toe doen.’ (zoals geciteerd in Willemyns
1995: 28)
Gezelle heeft met andere woorden een klare kijk op het standaardiseringsmechanisme
van taal en wijst met deze uitspraak de strategie van de West-Vlaamse particularisten
af. De enige manier waarop hij bereid is om bij te dragen tot de elaboratie en de
propagering van een West-Vlaamse schrijftaal is door ze zelf in zijn teksten te
gebruiken, waardoor ze door de publicatie van zijn teksten in het Nederlandse
taalgebied aan bekendheid zullen winnen. Dat hij zich van het misleidende karakter
van zijn en hun acties bewust is, bewijst hij o.m. met zijn volgende uitspraak:
‘Geheel de Westvlaamsche beweging is in den grond en van eersten af
een christelijke, ja ultramontaansche geweest. [...] Maar van 't hoogste
belang is het, na mijn inzien, dat wij ons eigentlijk einddoel en priesterlijke
inzichten voor den grooten hoop verborgen houden.’ (brief geciteerd in
Westerlinck 1977: 476)
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4. Close-up 3: De Vreese versus Prayon-Van Zuylen
4.1. Context
Onze derde close-up speelt rond de eeuwwisseling. Na de verkiezingsnederlaag van
de liberalen begin jaren tachtig, was de katholieke partij onafgebroken aan de macht.
De katholieken hadden zich na de schoolstrijd weten te hergroeperen, maar bij de
liberalen bleef het intern rommelen (Witte et al 1997). De tegenstelling tussen
katholieken en liberalen bleef diep, maar werd minder onoverbrugbaar dan voordien.
Hier en daar is zelfs samenwerking over de partijgrenzen heen mogelijk geworden:
vooral progressieve partijleden en Vlaamsgezinden maken daar gebruik van, al is
het meestal van beperkte duur, omdat de partijtucht het meestal haalt.
Wat de taalcontactsituatie tussen het Frans en het Nederlands betreft zijn we in 1898
in een nieuwe periode gekomen. Met de gelijkheidswet wordt overgeschakeld van
een systeem van enkele beperkte rechten voor Nederlandstaligen in Vlaanderen naar
juridische gelijkheid van beide talen op nationaal vlak (Van Ginderachter 1998).
Voor de implementatie van een taalbeleid ten voordele van het Nederlands zal dat
een fundamentele stap blijken te zijn. De gelijkheidswet was er gekomen dank zij
o.m. de inspanningen van een goed georganiseerd middenveld en na een lange reeks
andere taalwetten. Langzaamaan krijgt het Nederlands de meeste van zijn vroegere
functies weer terug (De Groof 2004).
Door die nieuwe situatie en het feit dat het Nederlands al maar meer en voor steeds
meer functies wordt gebruikt, wordt het normprobleem acuter. Er komt een
corpusplanningsgolf op gang, maar niet iedereen zit op dezelfde golflengte. Nogal
wat Vlaamsgezinden letten eigenlijk zelf niet op hun taal en daar bewijzen ze hun
streven geen dienst mee. Twee jonge taalgeleerden, Willem de Vreese en Hippoliet
Meert, beseffen dit wel en zetten zich in om de taal te verzorgen en te zuiveren. Het
feit dat beide auteurs hun taalzuivering toepassen op het werk van vooraanstaande
Vlaamse literatoren of mensen uit de Vlaamse Beweging veroorzaakt nogal commotie
en leidt ook tot een debat in de Vlaamse Academie. Dat debat, waar we het hier over
zullen hebben, toont niet alleen uiteenlopende opvattingen over gallicismen en
purismen, maar illustreert ook duidelijk het meningsverschil tussen twee generaties.
Exemplarisch voor die generatiestrijd was het dispuut naar aanleiding van het artikel
van R.A. Kollewijn, ‘Over onze lastige spelling’ dat in 1891 verschijnt
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en waarin gepleit wordt voor een betere schriftelijke weergave van de ‘beschaafde
uitspraak’ dan in de spelling De Vries-Te Winkel. Op grond daarvan zouden o.m.
buigingsuitgangen niet meer geschreven mogen worden. Niet alleen in Nederland,
maar ook in Vlaanderen, brengen Kollewijns opvattingen discussies op gang tussen
voorstanders van een spreektaalgrammatica en van een schrijftaalgrammatica.
Conservatieve stemmen in de Academie, zoals die van J. Muyldermans, D. Claes en
A. Prayon-Van Zuylen brengen argumenten naar voren die wijzen op de gevaren
van het verval van de taal (door de buigingsuitgangen weg te laten) tegenover het
prestige van het Frans. Het gevaar van taalverval dient net bestreden te worden, zeker
ook op school en indien de buigingsvormen in de spreektaal zouden verdwijnen,
zouden ze op de school toch weer aangeleerd moeten worden, zo klinkt het bij G.
Segers, een ‘onderwijsspecialist’ in de Academie, die daarmee diametraal tegenover
de Kollewijnianen staat. H. Meert en W. de Vreese brengen daarentegen
taalhistorische en pedagogische argumenten naar voren om de beweringen van hun
tegenstrevers te ontkrachten (Rombauts 1998).

4.2. Discussie
De Vreese klaagt aan dat, omdat mensen zich bewuster worden van de problemen
die de Nederlands-Franse taalcontactsituatie met zich meebrengt, ze pogingen
ondernemen om alle Franse leenwoorden uit hun spreek- en schrijftaal weg te laten.
Het resultaat hiervan is echter niet beter: de leenwoorden worden al te vaak vervangen
door barbarismen. Anderzijds zijn er ook mensen die in reactie op de aanwezigheid
van deze Franse leenwoorden, purismen verzinnen, of regionale woordenschat gaan
gebruiken. Om dit te verhelpen, zo stelt hij, heeft hij zijn werk over gallicismen
geschreven, dat de Vlamingen moet helpen hun taal te zuiveren.
Prayon echter, vindt hem te ver gaan:
‘Het stelsel van den heer De Vreese, wil men hetzelve met logische
strengheid toepassen, brengt mede dat het in onze taal onmogelijk ware
het eenvoudigste gesprek te voeren zonder zich aan gallicismen schuldig
te maken, want niet zeer talrijk zijn in het Nederlandsch de uitdrukkingen
welke ook in het Fransch niet bestaan. Ik heb dorst, geef mij een glas bier,
is de letterlijke vertaling van J'ai soif, donnezmoi un verre de bière.’
(Prayon-Van Zuylen 1899: 289-290)
Nonsens, aldus De Vreese, de bedoeling van zijn werk is helemaal anders.
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‘Al wie mijn werk met eenige aandacht ingezien heeft, zal dadelijk
gewaarworden dat hier een geheel valsche voorstelling van de
werkelijkheid wordt gegeven. Immers in géén enkel geval heb ik beweerd:
dit of dat taalverschijnsel is een gallicisme, alleen maar omdat het ook in
het Fransch voorkomt. (...), er is een poging gedaan om die
taalverschijnselen aan te wijzen, die in onzen tijd aan het Fransch zijn
ontleend terwijl het hedendaagsch Nederlands er geen behoefte aan heeft,
daarvoor de begrippen waaraan met die taalverschijnselen uitdrukking
wordt gegeven, de voorhanden zijnde hulpmiddelen volstaan. Bleven
derhalve eens voor al uitgesloten alle gallicismen waarvan men moet
erkennen dat ze op dit oogenblik reeds ontwijfelbaar burgerrecht verkregen
hebben, onverschillig of ze al dan niet oorspronkelijk in strijd waren met
ons taaleigen: de ondervinding leert dat in dergelijke gevallen de stem der
taalkundigen die des roependen in de woestijn gelijkt.’ (De Vreese 1900:
114-115)
Bovendien, stelt De Vreese, zijn het vooral sympathisanten uit de Vlaamse Beweging
die zich hieraan wel eens bezondigen:
‘[D]at onze daden in strijd zijn met onze woorden, aangezien we sedert
meer dan een halve eeuw ijveren voor het behoud onzer moedertaal, terwijl
we ze inderdaad langzamerhand prijsgeven, en dat we zoodoende onzen
vijanden een geducht wapen in de hand spelen, daar de eerste Waal de
beste, die op den goeden inval komt behoorlijk Nederlandsch te leeren
(wat mettertijd onvermijdelijk gebeuren moet), in staat zal zijn ons te
beschamen. (De Vreese 1900: 341-342)
en
‘[D]e Zuidnederlandse volkstaal kent niet minder bastaardwoorden en
vreemde woorden dan de Noordnederlandsche; het volk weet niets af van
purisme: alleen de flaminganten doen daaraan, hoofdzakelijk als ze
schrijven en soms als ze spreken.’ (De Vreese 1900: 256)
Dat een jonge snaak, die de Vlaamse strijd nog niet zo lang kent, zoiets durft te
zeggen, gaat natuurlijk te ver. De reactie van Prayon spreekt boekdelen:
‘Op den heer De Vreese maakt hetgeen hij het “onooglijk, ondenkbaar
Nederlandsch” der Flaminganten noemt, denzelfden indruk als de
gescheurde uniformen der Pruisische landweer (...). Hij walgt er van. Laat
mij toe hem te herinneren dat die Flaminganten, wier aandacht door den
bangen strijd, welken zij tegen eenen overmachtigen vijand
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voeren, gansch in beslag wordt genomen, zekerlijk te verschoonen zijn,
indien zij, op dringendere zorgen bedacht, tot nog toe verzuimd hebben
hunnen stijl naar behooren te poetschen en te kuischen.’ (Prayon-Van
Zuylen 1900: 661-662)
Om dit te verhelpen, raadt de Vreese aan, bij de Nederlanders te rade te gaan:
‘Ik heb in mijne inleiding betoogd, dat wij Zuidnederlanders eerst dan
onze taal zuiver zullen leeren schrijven, als we bij de Noordnederlanders
ter schole gaan, en ik heb uitvoerig uitgelegd hoe wij naar mijn bescheiden
meening zullen dienen te werk gaan om onze Noorderbroeders hun
taalgevoel af te vragen en dit dan verder tot taalbegrip en taalinzicht te
ontwikkelen.’ (De Vreese 1900: 251)
Ook hiermee kan Prayon-Van Zuylen (1899: 294-295) het niet eens zijn:
‘Immers onder ons gezeid en elders verzwegen, zijn onze Noorderbroeders
alles wel ingezien geene grootere “taalbedervers” dan wij? Dat zij aan
germanismen doen, en wij weinig of niet, wordt niet betwist. Dat zij
daarenboven uit gemak of modezucht bastaardwoorden fokken als edel
Hollandsch vee is genoeg bekend. (...) Er bestaat echter een beduidend
verschil tussen onze gallicismen en zulke, die in Den Haag of in
Amsterdam worden gesmeed. Gering is het getal der Hollanders, die de
Fransche taal volkomen machtig zijn, zoodat de door hen uitgevonden
gallicismen zeer dikwijls tegelijk tegen het Nederlandsch als tegen het
Fransch taaleigen zondigen.’ (...) ‘Dit is nochtans bijzaak. Mijne
voornaamste grief geldt de stelselmatige verminking der taal, welke sedert
meer dan een halve eeuw in Holland wordt bedreven en misschien wel
onder den invloed der aldaar heerschende anti-Duitse stemming, het
Germaansche karakter van het Nederlandsch hoe langer hoe meer verzwakt
en van lieverlede onze heerlijke moederspraak tot eene wanstaltige
nabootsing van het Engelsch zal verlagen. De eerste stap in die richting
was het weglaten der buigingsuitgangen en de noodzakelijk daarop
volgende verwarring der geslachten en der naamvallen.’
En daarenboven
‘C'est du Nord aujourd'hui que nous vient la lumière en wat ons,
Vlamingen, aangaat, al zijn we met vier miljoen, la gloire à obéir est tout
ce qu'on nous laisse.’ (Prayon-Van Zuylen 1899: 290)
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Andermaal verkeerd, aldus De Vreese (1900: 127), en klaar en duidelijk legt hij aan
Prayon uit hoe standaardisering in zijn werk gaat:
‘Overal en altijd heeft een groote meerderheid de taal van een kleine
minderheid aangenomen; zoodra een of ander gewest op politisch,
economisch en intellectueel gebied de hegemonie verkrijgt, wordt het
dialect van dat gewest de algemene taal voor het geheele taalgebied, terwijl
de dialecten van de andere gewesten te recht of te onrecht den naam krijgen
minderwaardig, zelfs onbeschaafd te zijn. (...) We moesten nu toch eindelijk
eens tot het inzicht komen, dat dit herhaald beroep op ons aantal
vruchteloos is.’
De politiek van de Academie is zich zoveel mogelijk boven deze discussies te stellen,
iets waar ze meestal goed in slaagt door de voorzichtige strategie die ze volgt.
Wanneer in 1902 een taalzuiverend werk (‘Overzicht van de meest voorkomende
misslagen bij het gebruiken van de Nederlandsche taal’) beoordeeld moet worden,
laat de Academie deze taak over aan De Vreese én Prayon-Van Zuylen.

5. Conclusie
Aan de hand van primair bronnenmateriaal hebben we in dit artikel geprobeerd de
discussie tussen integrationisten en particularisten, die tijdens de negentiende eeuw
regelmatig heropflakkerde, meer reliëf te geven. Beter dan beide als een aparte,
afgebakende groep te bekijken is het integrationisten en particularisten als twee polen
van een continuüm te beschouwen, met tussenin allerhande overgangsvormen.
Samenvattend overlopen we nog eens de drie discussies en bekijken we wat daarin
het belangrijkste was.
De spellingstrijd in de jaren dertig was o.m. een gevolg van het taalpolitieke klimaat
dat het revolutiejaar 1830 gecreëerd had. Hoewel vaak wordt gedacht dat de
integrationisten in de eerste plaats orangisten waren en de meeste katholieken zich
particularistisch opstelden, is dit niet het geval. Vele katholieken kwamen uiteindelijk
in het integrationistische kamp terecht en hetzelfde geldt voor vele belgicisten. Deze
bondgenootschappen waren vooral strategisch van aard en elke fractie bleef zijn
eigen doeleinden nastreven. Dit maakte van de integrationisten een heel bont
gezelschap. De particularisten daarentegen, verkozen een alliantie met de Franskiljons.
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De discussie tussen Nolet en De Bo lijkt in vele opzichten erg op de vorige discussie.
De groeiende polarisering tussen liberalen en katholieken enerzijds en binnenin het
katholieke kamp anderzijds, vormen de achtergrond van de discussie.
Geloofsovertuiging was voor beide generaties particularisten de belangrijkste drijfveer.
In beide gevallen ging de voorkeur uit naar het Frans boven Standaardnederlands.
Een belangrijk verschil is echter dat tussen beide discussies dertig jaren liggen en
dat het normdebat in de jaren zeventig eigenlijk al duidelijk ten voordele van de
integrationisten was beslecht. Opmerkelijk is ook dat de West-Vlaamse particularisten
van de tweede generatie veel minder duidelijk uitkwamen voor hun werkelijke
drijfveren en zich naar buiten toe graag voordeden als verdedigers van het Nederlands.
De derde discussie is in de eerste plaats een uiting van de tegenstelling tussen de
jonge en de oude generatie in de Academie. Waar in de jaren dertig en lang erna het
integrationisme voor vele flaminganten nog een strategische keuze was, werd die
strategische noodzaak door velen niet meer aangevoeld, omdat de positie van het
Nederlands er tegen het einde van de eeuw al wat op vooruitgegaan was. Voor vele
flaminganten, vooral van de oudere generatie, was de tweetaligheid die door de
Gelijkheidswet geïntroduceerd was, voldoende als einddoel. De generatie van
wetenschappelijk opgeleide germanisten, waar De Vreese deel van uitmaakte, zagen
in dat de integrationistische keuze niet louter strategisch was, maar gelijkliep met de
taalevolutie zelf. Mensen als Willem de Vreese onderbouwden het integrationisme
wetenschappelijk en konden, bijvoorbeeld in de Academie, anderen tot het
integrationisme bekeren door erop te wijzen dat het heel normaal is dat er in een
taalgebied een standaardiseringszwaartepunt is, waarnaar de taalevolutie in de rest
van het gebied gericht is.
Dit stuitte op verzet van mensen zoals Prayon-Van Zuylen, die zich zeker na de
discussie over de Kollewijnspelling vragen stelden over de superioriteit van de
Noordelijke norm.
Afsluitend kunnen we stellen dat religieuze motieven mee aan de basis lagen van de
spellingstrijd in de jaren dertig en de discussie tussen integrationisten en
West-Vlaamse particularisten in de jaren zeventig. In beide gevallen werden de
particularisten gedreven door extreem geloofsextremisme. Ze verkozen bovendien
het Frans als standaardtaal boven het Nederlands. Gematigde particularisten zochten
al in de jaren dertig aansluiting bij het integrationistische kamp, omdat men inzag
dat dit voor het behoud van het Nederlands
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evenals voor de beïnvloeding van de jonge Vlaamse Beweging door de katholieke
opinie een gunstigere optie was. Omdat dit voor velen in de eerste plaats een
strategische keuze was geweest, bleven vele normkwesties onopgelost. Willem de
Vreese wou dit probleem aanpakken en kwam zo in aanvaring met de oude generatie
Vlaamsgezinden. In zijn discussie met Prayon-Van Zuylen speelde het religieuze
aspect met andere woorden geen rol meer, maar zien we een krachtmeting tussen de
oude en de nieuwe generatie in de Academie.
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De Leeuw op los zand
Els Strobbe
Inleiding
In verband met de Guldensporenslag, die vier jaar geleden zijn zevenhonderdste
verjaardag vierde, wisten we al allerhande algemene zaken, zoals ‘Breydel was er
in Groeninghe niet bij’ of ‘het was méér dan een Vlaams verzet tegen Frankrijk’...
Maar hoe het in werkelijkheid zat, was nog niet ten gronde onderzocht. Waarin steekt
het ‘roman’-tiseren van Conscience precies? Kloppen de locaties in de roman?
Bijvoorbeeld in hoofdstuk één: hoe zag het bos tussen Roeselare en Torhout er uit?
Kon je daar inderdaad torens van het kasteel van Wijnendale zien, op een plek waar
paarden een voetganger niet konden volgen en waar ze zelfs over bomen struikelden?
En die Brugse Metten: klopte het dat de Brugse ‘moordenaars’ van buiten de poorten
kwamen? Of kwamen ze gewoon allemaal op hetzelfde uur, in de binnenstad, hun
bed uit om eraan te beginnen? Was er in Oostkamp een Nieuwenhove-kasteel
afgebrand? Waren er daar resten van? Waren die er in 1838 nog toen Conscience
zijn rondrit in Vlaanderen deed? Welke bronnen had hij gebruikt voor het thema van
De Leeuw van Vlaenderen? Hoe had hij ze geïnterpreteerd, en waren die bronnen
zelf eigenlijk wel juist? Wat in het verhaal was ontsproten aan de fantasie van de
auteur (en wat niet), en welke doelstellingen hoopte hij daarmee te bereiken? Welke
teksten had Conscience vergeleken (Vlaamse en Franse), toen hij de personages
boetseerde, zoals Johanna van Navarra? Hoe moeten we zijn historische
verantwoordingen inschatten? Waren die bedoeld als zelfverdediging tegen Ferdinand
Augustijn Snellaert, die op Consciences verzoek het nethandschrift van De Leeuw
van Vlaenderen corrigeerde? Hij raadpleegde onder andere Octave Delepierre,
stadsbibliothecaris van Brugge en archivaris van de provincie West-Vlaanderen.
Welke bronnen had Delepierre dan die Conscience zelf niet had of niet kon vinden?
Stadsplannen wellicht? Of was Conscience er gewoon niet voldoende in thuis? De
wever Pieter de Coninck liet hij wonen in de ‘Wolle’ straat; Jan Breydel in de
‘Beenhouwer’ straat. Was dat zo? Wisten we daar iets over, of was dit simpele
historische fantasie van een negentiende-eeuwer? Werden die straten trouwens toen
al zo genoemd?
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Voor een deel van die vragen probeer ik een antwoord te formuleren. Daarbij heb ik
me voornamelijk gebaseerd op de manier waarop de feiten van 1302 in Vlaamse en
in mindere mate ook in Franse middeleeuwse teksten verhaald werden, op de evolutie
van die weergave door de eeuwen heen, en op de integratie ervan in de romantische,
nationale geschiedschrijving van de negentiende eeuw.
Ten slotte probeerde ik na te gaan hoe en in welke mate Conscience beïnvloed werd
door de bronnen, zowel schriftelijke als mondelinge, die hij raadpleegde en welke
doelstellingen hij wilde bereiken met zijn roman.

1. Verhalende bronnen
1. Philip Blommaert, Theophilus, gedicht der XIVe eeuw; gevolgd door drie
andere gedichten van het zelfde tijdvak. Gent, s.n., 1836.
Eén van de gedichten waarvan sprake is in de titel, is Maghet van Ghend. In De
Leeuw van Vlaenderen vermeldt Hendrik Conscience het slechts één keer: in een
voetnoot citeert hij er twee verzen uit. (H. Conscience, ed. 2002, p. 80)
In hoofdstuk zes van De Leeuw van Vlaenderen verhaalt Conscience namelijk hoe
Machteld haar valk zegt dat koningin Johanna van Navarra haar vader Robrecht van
Béthune geen kwaad zal doen, ‘want Mynheer Sinte Michiel heb ik zoo vurig voor
hem gebeden’. Bij ‘Sinte Michiel’ schrijft Conscience in een voetnoot:
Men gebruikte dien eernaem uit eerbied tot de Heiligen en zegde: Mynheer Sint Jan, Mevrouw Sinte Theresia. De volgende versen uit het
gedicht, de Maghet van Ghend, door den heer Ph. Blommaert uit-gegeven,
dienen tot bewys.
‘Ende mire vrouwen Sente Kateline
‘Ende myn here Sente Mertyn (H.C., p. 80)
Dikwijls wordt Conscience verweten dat hij te veel gebeurtenissen beschrijft die niet
echt nodig zijn voor het verloop van de handeling en dat hij te veel uitweidt, maar
volgens Karel Wauters (Wauters, in H.C., p. 402) is deze kritiek slechts gedeeltelijk
terecht, ook vanuit hedendaags standpunt. Conscience zou zich er namelijk van
bewust geweest zijn dat hij ook voor halfanalfabeten schreef, dat wil zeggen voor
een publiek dat wel kon lezen,
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maar nauwelijks kon schrijven. Het was onvoldoende ontwikkeld om een wat
complexere historische gebeurtenis binnen een bepaalde context te zien. Ook deze
lezers wilde Conscience in de middeleeuwse wereld inleiden. Hierin zou dan ook
het motief liggen voor zijn soms overdreven wijdlopigheid en kwistigheid met
belerende voetnoten zoals deze, al wilde hij met die voetnoten ook tonen hoe grondig
hij zijn historische bronnen wel had uitgediept.
Voet- of eindnoten zijn het meest opvallende procédé waarmee een historische roman
zich onderscheidt van een standaard contemporaine roman, waarin de hoofdtekst zo
goed als nooit onderbroken wordt door een voettekst. In een historische daarentegen
gebeurt dat in meer dan de helft van de gevallen (Heirbrant, 1995, p. 205-210).
Conscience vormt daarop geen uitzondering, integendeel: hij strooit de voetteksten
juist heel kwistig rond.

2. N.D. en F.R., Chronyke van Vlaenderen. Brugge, Andreas Wydts, 1735.
De titelpagina van deze achttiende-eeuwse Chronyke vermeldt de initialen N.D. en
F.R., maar het is niet duidelijk wie de auteur van het werk echt is.
Hoogstwaarschijnlijk schuilt Nicolas Despars achter de eerste initialen.
De Brugse kroniekschrijver Nicolas Despars werd in 1522 geboren (Varenbergh,
1886, p. 773-774). Hij stamde uit een oud adellijk geslacht. Na zijn studies canoniek
en burgerlijk recht werd hij magistraat. Hij was ook burgemeester, schepen en lid
van de stadsmagistraat (gemeenteraad). In zijn vrije tijd studeerde Despars.
De Chronyke van Vlaenderen besteedt aandacht aan de gebeurtenissen van de eerste
jaren van de veertiende eeuw. Het is een driedelig, strikt chronologisch, maar tegelijk
ook nogal verhalend werk. Met het grote formaat, de meer dan tweeduizend pagina's
en de kopergravures als illustratie richtte de Brugse uitgever Andreas Wydts zich op
een kapitaalkrachtige kopersgroep, wat niet verhinderde dat de Chronyke van
Vlaenderen publieksgericht was.
In het eerste deel, dat de periode tussen 296 en 1345 bestrijkt, verhaalt de Chronyke
uitvoerig de gebeurtenissen van 1302, die het gevolg waren van de escalatie van het
conflict tussen de bewindhebbers en de Bruggelingen. De Chronyke beschrijft hoe
die gebeurtenissen uitliepen op de Guldensporenslag. Ze duidt Pieter de Coninck
aan als leider van de opstandelingen en laat ook Jan Breydel op de voorgrond treden.
Haar beschrijving van de gebeurtenissen
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in Vlaanderen tot omstreeks 1500 is echter een verwaterde versie van wat daarover
verteld wordt in de Excellente Cronike van Vlaenderen, een compilatie van Brugse
herkomst die in het begin van de vijftiende eeuw geschreven werd. Dat we maar
beter een vraagteken plaatsen bij de betrouwbaarheid van de Chronyke van
Vlaenderen, blijkt o.a. uit de voorstelling dat de Fransen aan de vooravond van de
Brugse Metten de stad pas op 22 mei binnentrokken, in plaats van op 17 mei zoals
het in realiteit gebeurde.
Hendrik Conscience citeert vijf keer uit de Chronyke van Vlaenderen. De eerste twee
maal doet hij dat kort na elkaar. Eerst haalt hij aan wat de kroniek op pagina 420
schrijft over Gwijde van Namen die na de Brugse Metten in de stad verwelkomd
wordt:
Op den eersten van junius sag men Guido van Namen, sone van den
gevangen Graef Guido, binnen Brugge onthaelt worden met eene
ongemeyne vreugt, om dat hy met een duitsch legerken hun ter hulp kwam.
Chronyke van Vlaenderen. (H.C., p. 271 & Wydts, 1735, p. 420)
Een bladzijde later neemt hij over wat de Chronyke van Vlaenderen zelf al drie
pagina's eerder vermeldt over ‘Guillielmus’ die de woning van de Fransgezinde heer
van Sijsele platgebrand heeft:
Hy dede vooreerst het vier smijten in het huis en Casteel van Sysseele,
wiens bezitter eene was der fransche bende ende synen Grootvader veel
nadeel gedaen hadde in den lesten oorlogh. Chronycke van Vlaenderen.
(H.C., p. 272)
Vergelijking van De Leeuw van Vlaenderen met de Chronyke van Vlaenderen
illustreert mooi hoe Conscience zijn citaten uit bronnen subtiel manipuleert om ze
in zijn verhaal te laten passen. In de Chronyke van Vlaenderen staat namelijk niet
‘Hy dede vooreerst het vier smijten...’, maar wel ‘Guillielmus dede voor eerst het
vier smijten...’. Conscience heeft ‘Guillielmus’ dus vervangen door ‘hy’, wat slaat
op Gwijde van Namen:
‘Aen de doorluchtige dochter van den Leeuw, onzen Graef! - Ik breng eene
boodschap van mynen Heer en Meester Gwyde, die op dit oogenblik met
vyf honderd ruiters in de stad gekomen is. Hy laet zyne schoone nichte,
Machteld van Bethune, van zynentwege groeten, en zal binnen weinig
stonden zyne vurige genegenheid haer zelf bewyzen. Deze myne boodschap
zy u kond gedaen, myne Edelvrouwe.’
Hier mede stapte hy met gebukten hoofde achteruit tot by de deur, en
vertrok.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde. Jaargang 2006

283

De jonge Gwyde van Vlaenderen was volgens de belofte, die hy in het
woud, by de puinen van Nieuwenhove aen Deconinck gedaen had, met de
besprokene hulp van Namen gekomen. Onderwegen had hy het kasteel
van Wynendael ingenomen en er de fransche bezetting neërgehakt.
Insgelyks had hy het slot te Sysseele tot den grond vernield, om dat de
Kastelein een gezworene Leliaert was, en den Franschen eene schuilplaets
binnen zyne muren had gegeven. (H.C., p. 271-272)
Met verstrooidheid kan het niet veel te maken gehad hebben: in het citaat dat hij
aanhaalt, kon hij lezen dat de heer van Sijsele ‘synen Grootvader veel nadeel gedaen
hadde in den lesten oorlogh’. Gwijde van Namen was niet de kleinzoon van Gwijde
van Dampierre, maar de zoon. Willem van Gulik was wel het kleinkind van de
Vlaamse graaf. Waarschijnlijk heeft Conscience deze wijziging bewust aangebracht
om wijselijk te zwijgen over hoe de grootvader van die ‘hy’ beproefd werd door de
heer van Sijsele. Gezien de hoeveelheid documentatie die hij verzameld had, mogen
we aannemen dat Conscience best geweten heeft hoe de stamboom van de Vlaamse
graven eruit zag.

3. N. Despars, Chronyke van den lande ende graefscepe van Vlaenderen.
Brugge, uitg. J. De Jonghe, 1837-1838.
De grootvader van Nicolas Despars, Jacques, had omvangrijke geschriften nagelaten.
Nicolas herzag en verzamelde ze en maakte er een geheel nieuw werk van. Hij gaf
het de titel Chronyke van den lande ende graefscepe van Vlaenderen. De kroniek
begint in het jaar 405 en eindigt in 1492. In de loop van de jaren 1837-1838
publiceerde M. De Jonghe het werk in drie volumes. Hij voorzag die eerste druk ook
van kanttekeningen en een nawoord. Er bestaat een voortzetting van Chronyke van
den lande ende graefscepe van Vlaenderen tot het jaar 1681.
Voor zijn Chronyke van den lande ende graefscepe van Vlaenderen liet Nicolas
Despars zich inspireren door het verhaal van Jacobus Meyerus over 1302. Zijn werk
is een compilatie van tal van andere kronieken.
Nergens in De Leeuw van Vlaenderen citeert Hendrik Conscience uit de Chronyke
van den lande ende graefscepe van Vlaenderen. Hij doet dit, behalve uit Despars'
Chronyke van Vlaenderen, ook uit de zogenaamde ‘Chronyke van Despars’. Niet
duidelijk is wat Conscience precies bedoelt met die Chronyke van Despars. De twee
citaten die hij eruit overneemt, kon
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ik niet terugvinden in de Chronyke van Vlaenderen. Wat dan met de Chronyke van
den lande ende graefscepe van Vlaenderen, het tweede en enige andere werk van
Nicolas Despars dat Conscience geraadpleegd zou hebben? Ook daar waren de
bewuste citaten niet te vinden.
Op pagina 112 in De Leeuw van Vlaenderen citeert Conscience in een voetnoot uit
de zogeheten Chronyke van Despars bij zijn beschrijving van Pieter de Conincks
arrestatie door de baljuw op beschuldiging van muiterij:
Een opleyder van desen oproer was Pieter Deconinck, Deken van de
wollewevers, eenen man van omtrent dertig jaeren, hebbende maer eene
ooge; doch seer welsprekend en vol verstand. Maer den Bailliu en de Weth
dit vernomen hebbende deden hem aenstonds... gevangen nemen. Chronyke
van Despars. (H.C., p. 112)
In de Chronyke van Vlaenderen staat hierover:
Den Aenleyder van desen Oproer was sekeren Pieter de Koningh alsdan
Deken van de Wevers, den welken van den Schout met nog 25 van sijne
Aenhangers op 't Steen in vangenis wierdt gestelt. Maer een talrijke bende
van Borgers op de been zijnde, hebben met de Wapens de vangenis
belegert, en den Sepier met gewelt de duere doen openen, uyt de welke sy
hunne Mede-borgers hebben uytgehaelt. (N.D. en F.R., 1735, p. 414)
En in de Chronyke van den lande ende graefscepe van Vlaenderen:
(...), dater onderlinghe groote beroerte omme beghonste te rysene by den
toedoene van Pieter de Ceuninck, een cort, leelick man van persoone, met
eenderooghe; maer zeer eloquet in de vlaemsche tale, goet van raede,
clouck, stout, licht van der handt, van der oude van LX jaeren, ende
jeghenwoordelick deken van de wullewevers, die welcke terstont ter causen
van dien by Schouteetene up Steen gheleit wiert, met noch XXV van zyne
principaelste medeghesellen ende complissen: maer zy en laghender niet
langhe, want tghemeente haeldezer noch binnen den zelven daghe uyt
ghewapender handt, ten spijte van alle die ghuene diet leet was, zonder
iemende nochtans te mesdoene in lijve ofte in goede, (...). (Despars,
1837-1838, p. 36)
Ook het tweede fragment dat Conscience uit de ‘Chronyke van Despars’ overneemt
kon noch in de Chronyke van Vlaenderen, noch in de Chronyke van den lande ende
graefscepe van Vlaenderen geplaatst worden.
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Wellicht citeerde Conscience erg onzorgvuldig uit Despars' werk. Een andere
mogelijkheid is dat hij een andere editie raadpleegde.
Inhoudelijk valt er meer te vertellen over het citaat dat Conscience onderaan bladzijde
112 aanhaalt in een voetnoot. Dat Pieter de Coninck omtrent 1302 ongeveer dertig
jaar oud was, stemt niet overeen met de realiteit. Hij zou een tien- à twintigtal jaar
ouder geweest zijn. Wel juist is dat hij inderdaad ooit opgesloten werd, maar niet in
het Prinsenhof, zoals Conscience schrijft, maar in het Steen, en dan nog veeleer op
aanmoediging van concurrerende gilden, dan op bevel van hogerhand. Voor
Conscience biedt deze gebeurtenis echter wel een mooie gelegenheid om De Coninck
door Jan Breydel uit zijn kerker te laten bevrijden. Door dit zo voor te stellen kon
hij namelijk de gelijkgezindheid en onverbrekelijke trouw van zijn twee volkshelden
illustreren.

4. Dits die excellente Cronike van Vlaenderen. Antwerpen, Willem
Vosterman, 1531.
De Excellente Cronike van Vlaenderen1 is een Nederlandse vertaling van de Flandria
Generosa. Deze Latijnse kroniek verhaalt de geschiedenis van Vlaanderen van 621
tot 1423. Ze werd geschreven door een anonieme auteur, was erg in trek en kende
een grote verspreiding. Ze bevat heel wat fabels die in de veertiende en vijftiende
eeuw zeer populair waren, maar niet op waarheid berustten. Het werk introduceert
Jan Breydel als tweede leider van de Vlaamse opstand tegen de Franse bezetter naast
Pieter de Coninck. In de Flandria Generosa neemt ook de aanleiding tot de Brugse
Metten legendarische vormen aan: alle Bruggelingen zouden de stad verlaten hebben,
zodra ze hoorden dat Jacques de Chatillon op weg was om hen te straffen. Bij zijn
aankomst in Brugge waren in de stad alleen nog vrouwen en dienstpersoneel

1

Over Middelnederlandse kronieken in het algemeen en ook over de Excellente Cronike van
Vlaenderen in het bijzonder is weinig gepubliceerd - wellicht omdat ze tussen geschiedenis
en literatuur vallen. Voor mijn situering van de Excellente Cronike heb ik me voornamelijk
gebaseerd op de informatie die Veronique Lambert erover geeft in haar proefschrift
(Middeleeuwse historiografie en nationale identiteit. Een vergelijking van het graafschap
Vlaanderen en het hertogdom Normandië. Gent, R.U.G. (onuitgegeven proefschrift voor het
behalen van de graad van Doctor in de Geschiedenis), academiejaar 2000-2001, p. 383-384)
en op het onderzoek naar de handschriften ervan van Johan Oosterman voor de Maatschappij
der Nederlandse Letterkunde in Leiden (‘De Excellente Cronike van Vlaenderen en Anthonis
de Roovere’, in: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 118 (2002), p. 22-37).
Deze gegevens heb ik aangevuld met wat Te Winkel en Van Mierlo over de Excellente
Cronike schrijven.
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aanwezig. Hierop liet de Franse gouverneur twaalf karren met touwen komen om
duidelijk te maken dat hij van plan was om alle ambachtslieden op te hangen. Dit
zou volgens de Flandria Generosa de werkelijke trigger geweest zijn tot de Brugse
Metten.
De Middelnederlandse kronieken van Vlaanderen borduren dan wel voort op de
Flandria Generosa, maar zijn over het algemeen gedetailleerder en verschillen op
een aantal punten van hun model. Zo geven ze een andere verklaring voor het
uitbreken van de Frans-Vlaamse oorlog, scharen ze zich achter de Vlaamse graaf,
maar benadrukken ze wel minder het aandeel van het volk in de strijd, en laten ze
zich genuanceerder uit over enkele Franse hoofdrolspelers in het verhaal. Wat de
details betreft verschillen deze Middelnederlandse kronieken van Vlaanderen ook
onderling van elkaar, maar overal is de teneur sterk anti-Frans.
In verband met de Guldensporenslag konden de auteurs van deze kronieken niet
langer op mondelinge overleveringen steunen. Ze dienden zich te baseren op andere
kronieken, wat wel eens leidde tot onjuiste voorstellingen en verdraaiingen van feiten.
Hiermee moet je altijd rekening houden. Zo bracht het prestige van de Franse cultuur
in de Middeleeuwen bijvoorbeeld met zich mee dat Franse kronieken, hoe tendentieus
en vooringenomen ook, zelfs in Vlaanderen langer bekend bleven dan eigen, soms
betrouwbaardere bronnen. Zo nam de Flandria Generosa bijvoorbeeld de fabel over
van de valkuilen die de Vlaamse gemeentenaren gegraven zouden hebben op de
Groeningekouter tussen het klooster en Kortrijk. Van daar kwam deze onwaarheid
terecht in de Excellente Cronike en nog later ook in de Chronyke van Vlaenderen.
Conscience echter neemt die fabel niet over. Hij is met andere woorden historisch
correct op dit punt.
Van de Excellente Cronike van Vlaenderen zijn talrijke kopieën, bewerkingen en
vervolgen bewaard gebleven en in 1531 werd ze voor het eerst gepubliceerd bij
Willem Vosterman in Antwerpen. Dits die excellente Cronike van Vlaenderen luidde
de titel. Conscience zou dit boek geraadpleegd hebben. Het bestrijkt de geschiedenis
van Vlaanderen vanaf de tijd van Liederic de Buc, de eerste forestier van Vlaanderen
(621), en loopt door tot in 1529. Vanaf 1515 is er sprake van een Antwerpse kroniek.
In alles wat daar aan voorafgaat, staat de geschiedenis van Vlaanderen centraal.
Hoewel het hier om een kroniek van het hele graafschap Vlaanderen gaat, krijgen
niet alle regio's uit dat gebied evenveel aandacht. Het perspectief is voornamelijk
Brugs, zeker waar het de vijftiende eeuw betreft.
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Vermoedelijk op aanraden van de Antwerpse stadsbibliothecaris Mertens baseerde
Hendrik Conscience zich voor zijn roman vooral op de Excellente Cronike van
Vlaenderen en slechts in beperkte mate op de Chronycke van Vlaenderen. In zijn
voorwoord noemt hij de Excellente Cronike terecht als zijn voornaamste bron:
De Leeuw van Vlaenderen, welke ik heden mynen inschryveren aenbied,
is een werk dat meer historisch is dan er voor de schriften van dien aerd
vereischt wordt, de aenteekeningen welke onder de bladzyden gevoegd
zyn, geven de getuigenissen onzer Kronyken onder dewelke ik de Excellente
Cronike, in de boekzael van Antwerpen berustende, tot richtsnoer heb
genomen. (H.C., p. 16-17)
Niet dat dit het grote verschil maakte, want net als de Chronycke was de Excellente
Cronike van Vlaenderen een laatmiddeleeuwse compilatie van twijfelachtig allooi.
Ze was wel enkele decennia ouder, want ze was in het begin in plaats van op het
einde van de vijftiende eeuw geschreven.
De hoofdrol die hij Jan Breydel en Pieter de Coninck laat vertolken in De Leeuw van
Vlaenderen werd Conscience volgens Victor Fris ingegeven door de Excellente
Cronike (Fris, 1913, p. 34), wat aantoont dat hun belang geen fantasieproduct van
hem zelf is. Evenmin was het Conscience, maar wel zijn bron, die de twee
Bruggelingen tot dekens van het beenhouwers- en weversambacht maakte, hoewel
ze dat in realiteit niet geweest zouden zijn.
Reeds in de oude kronieken wordt de Franse koningin Johanna van Navarra
voorgesteld als de grote boosdoenerster. Zo ook in de Excellente Cronike van
Vlaenderen:
..., ende si beval heuren ooms dat men alle de seughen van Vlaenderen
hare borsten afsnyden en al huere verckenen met sweerden duerspeten
soude, dat waren die vrauwen en kinderen, ende die mans alle dootslaen,
dewelcke si hiet die honden van Vlaenderen. (Dits die excellente..., 1531,
fo 44)
Conscience neemt die voorstelling gretig over:
De booze Koningin van Navarre ontbood Robert d'Artois by haer en dreef
hem aen om alle wreedheden in Vlaenderen te plegen. Onder anderen
gebood zy hem: dat men de borsten van alle de vlaemsche zeugen zou
afsnyden en alle hare biggen met het zweerd doorspeten zou, en dat men
de honden van Vlaenderen zou doodslaen: de honden
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van Vlaenderen waren de dappere mannen, die met het stael in de vuist
voor het Vaderland stryden zouden. Deze schandelyke woorden door eene
Koningin, door eene vrouw gesproken, zyn, ten bewyze harer wreedheid
in de Kronyken bewaerd. (H.C., p. 279)
Het staat historisch vast dat Gwijde van Dampierre door de Franse koning gevangen
genomen werd. Samen met zijn twee zonen Robrecht van Béthune en Willem van
Dendermonde en een aantal Vlaamse ridders werd hij op het paleis in Parijs
ontvangen, waar hij zich aan de koning overgaf. Conscience moet geweten hebben
dat dit gebeurde in de Franse hoofdstad, want in de Excellente Cronike kon hij lezen:
Kaerle de Valloys dit siende, dat die Grave Guy en al die syne blyven
moesten in vanghenessen, het wyperde en deerde hem dat hy se te Parys
gebrocht hadde. (Dits die excellente..., fo 43)
Zelf verandert hij Parijs echter in Compiegne:
‘De Graef met zyne Edelen te Compiegne gekomen zynde, werd door
toedoen van Mynheer De Valois, in afwachting dat een koninklyk bevel
hem ten Hove zou roepen, heerlyk geherbergd. (H.C., p. 60)
Met verstrooidheid had het allicht niets te maken. Integendeel, want door die
plaatsverandering creëerde Conscience een mooie gelegenheid om Johanna van
Navarra van bij het begin in een negatief daglicht te plaatsen. Eerst lijkt de Franse
koning namelijk geneigd om zich met Gwijde te verzoenen:
...; op dit oogenblik overwoog hy de rampen van Gwyde en gevoelde een
innig medelyden voor den ongelukkigen Graef.
(...)
‘Wel nu, de goede woorden van onzen beminden broeder hebben veel voor
u gedaen. Heb goede hoop; want uw lot treft my. (...)’ (H.C., p. 61-62)
Maar dan arriveert zijn echtgenote uit Parijs en laat hij zich ompraten:
Johanna van Navarra ontstak in eene hevige woede by het lezen des briefs.
De Vlamingen in genade ontvangen! Zy die hun eenen eeuwigen haet had
toegezworen, zou hare prooi dus laten ontsnappen! (...) Zoodra zy de
tyding ontvangen hadden, vertrokken zy met snelle vaert naer Compiegne,
en vielen, als de bliksem in de kamer des Konings.
(...)
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Het zy dat zwakheid van gemoed of lust tot geld den Koning aendreef, hy
wiligde in de begeerte van Johanna en de oude Gwyde werd haer
overgeleverd. De verraderlyke vrouw besloot den Graef van Vlaenderen
den voetval te laten doen, en hem niet naer zyn Vaderland te laten
wederkeeren. (H.C., p. 64-66)
Voor zijn relaas van de Brugse Metten heeft Conscience vrij trouw de Excellente
Cronike gevolgd. Deze zet uiteen hoe de bannelingen op 18 mei de stad
binnenkwamen en zich in twee groepen over de stad verspreidden om de Fransen te
doden. De groep onder bevel van Pieter de Coninck zou binnengeslopen zijn via de
Kruispoort en vervolgens naar de markt getrokken zijn. De groep onder leiding van
Jan Breydel zou binnengekomen zijn via de Speipoort - die nu niet meer bestaat - en
zich eerst naar de Snaggaardsbrug en daarna ook naar de markt begeven hebben:
..., ende si droughen over een dat si des anderen daechs tsmorghens int
beghinsel vanden dage voor trijsen vander sonne, vergaderen souden bi
cruyskercke by Brugge, ende alle wel ghewapent ende voorsien, ende dat
si hen souden deelen in II scharen, ende Pieter dye coninc soude commen
metter eender schare ter cruyspoorte inne, ende also totter marct, (...).
Ende Jan breydel die quam metter ander schare ter speypoorte inne, ende
ginc aen die snaggaerts brugge want daer ontrent waren ghelogiert Jacob
van saintpols lieden van wapenen, (...). (Dits die excellente..., fo 44)
In werkelijkheid was Pieter de Coninck niet eens in de buurt van Brugge toen de
verbannen graafgezinden de Fransen in de vroege ochtend van 18 mei in hun slaap
verrasten en afslachtten. Bernardus van Ieper bracht de volksmenner als één van de
eersten in verband met de Brugse Metten en maakte hem tot aanvoerder van de
aanval. De populaire, mondelinge traditie had De Coninck namelijk met het verzet
tegen de Fransen geassocieerd en dit vond zijn neerslag in de geschiedschrijving.2
De orale overlevering met betrekking tot de gebeurtenissen omtrent 1302 nam
legendarische vormen aan. De Flandria Generosa introduceert bijvoorbeeld Jan
Breydel als tweede leider van de opstand. De Excellente Cronike van Vlaenderen
nam die versie over. De Nederlandstalige kroniek was op haar beurt ook weer een
bron van inspiratie voor latere geschiedschrijvers. Zo kunnen we de lijn verder
doortrekken

2

Over de Brugse Metten in de historiografie: zie Veronique Lambert, ‘De Brugse Metten: een
andere lieu de mémoire van de Vlamingen’, in: Genootschap voor geschiedenis. Handelingen,
139/3-4 (2002), p. 185-198.
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tot in de negentiende eeuw. Conscience heeft met andere woorden ook maar het
verslag van de Brugse Metten overgenomen zoals hij het gelezen heeft in onder meer
de Excellente Cronike. Als hij Breydel en De Coninck in zijn verhaal over de Brugse
Metten nogal in de schijnwerpers zet door de eerste wild tekeer te laten gaan en de
tweede de leiding over de onder neming te geven, dan is dat omdat zijn bron het duo
op die heroïsche manier voorstelt.
Wel valt op dat Conscience kleine details verandert. De Excellente Cronike verhaalt
bijvoorbeeld hoe de Vlamingen voor de Brugse Metten samenkwamen bij de kerk
van Sint-Kruis:
En si droughen overeen dat si des anderdaechs tsmorgens, int beginsel
van den dage, voor trysen van der sonne, vergaderen souden bi Sinte Kruis
kercke, bi Brugge, ende alle welgewapent en voorsien. (Dits die
excellente..., fo 44)
Conscience echter maakt daar het Eksterbos achter Sint-Kruis van:
... zegt niets aen uwe gezellen, maer leidt ze morgen, twee uren voor den
opgang der zon, tot achter Sinte Kruis in het Eksterbosch. (H.C., p. 237)
Die verandering van kerk in bos moet voor hem functioneel geweest zijn, zowel voor
het romantische thema als voor het verhaal zelf. Als locatie is een bos vanzelfsprekend
romantischer dan een kerk. Maar het is in ieder geval ook veiliger om met een grote
groep voor een verrassingsaanval verzamelen te blazen in een bos dan aan een kerk.
Zeker als je je slechts op één kilometer van een bezette stad bevindt.

5. Ch. Custis, Jaerboecken der Stadt Brugge. Brugge, s.n., 1765 (2e druk).
De Jaer-boecken der stad Brugge, behelsende de gedenckweerdigste geschiedenissen,
de welcke soo binnen de selve stad, als daer-ontrent voorgevallen zyn, sedert haere
eerste beginselen, tot den tegenwoordigen tyd toe zijn het enige werk dat Charles
Custis ooit gepubliceerd heeft. Volgens het voorwoord van de drukker schreef hij
het ‘tot geen ander eynde als om die tot sijn eygen vermaeck somwijlen t'overlesen’,
maar in tegenstelling tot Custis' talrijke andere, onuitgegeven geschriften is het wel
in het Nederlands geschreven en niet in het Frans of het Latijn, wat wellicht getuigt
van Custis'
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publieksbewustzijn. Bovendien werden de Jaerboecken der stad Brugge door
Bernardus de Jonghe uitgegeven als handige en vooral goedkope historische lectuur,
als een soort ‘pockets’ avant la lettre.
Charles Custis was een ijverige en daarenboven nauwkeurige verzamelaar van
bibliografie met betrekking tot de universele en de Nederlandse geschiedenis en
vooral met betrekking tot Brugge en het Brugse Vrije. De achttiende-eeuwse auteur
verheerlijkte zijn stad en de bewoners ervan. Zo hield hij zich onder meer bezig met
het collectioneren van ‘beroemde Bruggelingen’. Zijn jaarboeken beschrijven
uitvoerig, zij het zonder veel commentaar, de Frans-Vlaamse oorlog. Custis volgt
daarbij grotendeels het werk van Jacobus Meyerus en Nicolas Despars. Een aantal
elementen die later ook in het romantische verhaal belangrijk zouden worden, zoals
de koppeling van Breydel aan De Coninck, leuzen als ‘Vlaenderen den Leeuw’ en
‘Al dat wals is, vals is, slaet dood’ en ‘Schild en vriend’, en de ridderslag van de
voormannen, onder wie ook Breydel en De Coninck, komen al in Custis' verhaal
voor. Het romantische beeld van de Guldensporenslag waarbij Breydel en De Coninck
een verbond sloten om Vlaanderen te redden was geboren en de historische
gebeurtenis ging een eigen leven leiden. Jan Breydel en Pieter de Coninck groeiden
uit tot ‘helden van het vaderland’.
Conscience neemt bepaalde elementen over uit Custis' Jaerboecken der Stadt Brugge.
Dat hij bijvoorbeeld Gwijde van Namen verkeerdelijk ‘Gwijde van Vlaanderen’
noemt en dat hij zowel Pieter de Coninck als Jan Breydel tot ridder laat slaan, heeft
hij onder meer uit de Jaerboecken der Stadt Brugge gehaald.3 Wat Conscience
ontleende aan Custis, structureert hij in zijn Leeuw wel helemaal anders - net zoals
hij dat overigens met de meeste van zijn andere bronnen ook doet. Tevens wil hij al
eens creatief omspringen met wat hij gelezen heeft. In hoofdstuk twaalf van zijn
roman bijvoorbeeld ontvoeren de Fransen Machteld van Béthune en brengen ze haar
naar het kasteel van Male. Breydel gaat haar alleen achterna. In de herberg van het
dorp provoceert hij enkele Franse soldaten. In een voetnoot vermeldt Conscience
wat Custis over dit voorval schrijft:
Op den eersten Meye daer naer is Jan Breydel gaen drincken op het casteel
van Maele, alwaer hy woorden krygende met eenen knecht van den
Casteleyn die hem verweet dat de Bruggelingen muitmaekers

3

H. Conscience, id, p. 309.
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waeren, den selven ter plaetse heeft doodgeslagen. Jaerboeken van Brugge.
(H.C., p. 172 & Ch. Custis, 1765, p. 269)
Volgens de Jaerboecken der Stadt Brugge zou Jan Breydel dus woorden gekregen
hebben met een knecht van de waard van de kroeg in Male, waarop hij deze zou
doodgeslagen hebben. In De Leeuw van Vlaenderen maakt Conscience daar een
Franse soldaat van, namelijk Leroux, die bovendien ook nog eens Breydels fysieke
evenknie blijkt te zijn.
Het historische gegeven dat Breydel zich in Male ooit vergreep aan die knecht, wordt
door Conscience dus uitvergroot tot een heroïsch tweegevecht van man tot man.
Karel Wauters meent dat Conscience voor deze passage waarschijnlijk schatplichtig
is aan Henri-Guillaume Moke die in Philippine de Flandre Breydel laat duelleren maar dan wel op bevel van Jacques de Châtillon - met de meest geduchte stokvechter
van de Franse bezettingsmacht in Male (K. Wauters, in Verslagen en Mededelingen...,
1999 p. 292).
Persoonlijk meen ik dat er ook een andere reden kan schuilen achter de verandering
bij Conscience. Schrijven wat er echt gebeurd was, kon hij namelijk niet, want dan
zou blijken dat Breydel in werkelijkheid niet meer dan een ordinaire moordenaar
was. Bovendien vermoed ik dat Leroux' dood voor Conscience zoveel was als een
voorafspiegeling van de grote slachting die de Fransen en leliaards spoedig te wachten
stond in Brugge.
Na het incident in het dorpscafé laat Conscience Jan Breydel met zijn beenhouwers
oprukken naar het slot van Male. De inname van het kasteel is historisch. Het is
mogelijk dat Breydel eraan deelgenomen heeft, maar de aanval werd in ieder geval
wel door Willem van Gulik en Pieter de Coninck geleid en dus niet door Breydel.
Conscience haalt dat idee echter uit het werk van Custis. Deze schrijft namelijk:
Breydel kwam naer Brugge, hetselve aen de beenhouwers en andere syne
vrienden vertellende. Dese ten getalle van seven hondert kloeckelyck
gewapent trocken naer Maele, alwaer sy den Casteleyn met veel van de
syne doodgeslagen hebben. Jaerboecken van Brugge.4

4

H. Conscience, op. cit., p. 178. Bij Custis op p. 269-270: ‘... maer Breydel wederstondt
hun kloeckelyck tot dat hy door de menigte bevreest zynde overrompelt te worden,
naer Brugge quam, het selve aen de Beenhauwers en andere syne vrienden vertellende.
Dese ten getalle van seven hondert kloeckelyck bewapent troecken aenstonds naer
Male, alwaer sy den Kasteleyn met vele van den syne doodtgeslaegen hebben.’ Het
blijkt dat wat Conscience zogenaamd citeert uit de Jaerboecken der Stadt Brugge
enigszins verschilt van wat Custis zelf schrijft. Ofwel heeft Conscience slordig
geciteerd, ofwel heeft hij een andere uitgave van de Jaerboecken gebruikt?
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6. Sanderus, Flandria illustrata. Keulen, 164II/'s Gravenhage, 1735.
Over het leven van de Vlaamse historicus en poëet Antonius Sanderus (1586-1664)
hebben we vrij gedetailleerde informatie dankzij zijn geschriften. Zo weten we
bijvoorbeeld dat hij na zijn priesterwijding in Ieper werkte als kanunnik van de
kathedraal. In Brussel en Ieper was hij ook boekencensor. Sanderus schreef
verscheidene historische, literaire en bibliografische werken.
Vandaag heeft Sanderus' Flandria illustrata nauwelijks nog waarde als historische
bron - zo is de tekst slechts een compilatie van bekende boeken - maar vanuit
archeologisch opzicht is ze wel van onschatbare waarde. Ze bevat onder meer kaarten
van districten en plannen van steden, opgesteld sinds 1635. De Flandria illustrata
is een monument in de Vlaamse geschiedenis en topografie en is in de eerste plaats
belangrijk door zijn prachtige en overvloedige iconografie.
In De Leeuw van Vlaenderen verwijst Hendrik Conscience naar de Flandria illustrata
voor een afbeelding van het Prinsenhof in Brugge (H.C., p. 101). Zo wil hij zijn
lezers er een idee van geven hoe het gebouw eruitzag. Hij slaat bovendien twee
vliegen in één klap, want op deze manier kan hij eens te meer tonen hoe belezen hij
wel was.

7. De gedichten van Jacob van Maerlant.
In zijn tekstkritische editie van De Leeuw van Vlaenderen geeft Edward Vanhoutte
geen bibliografische gegevens van de werken van Jacob van Maerlant die Conscience
zouden bezield hebben. Zelf kon ik die ook niet vinden, toen ik in het
AMVC-Letterenhuis het Conscience-archief inkeek. Het is erg moeilijk uit te maken
wat precies uit Maerlants oeuvre Conscience inspireerde voor zijn roman, vooral
omdat Jacob van Maerlant al was overleden voor de Guldensporenslag in 1302
plaatsvond.
In De Leeuw wil Hendrik Conscience met een citaat uit Maerlants Spiegel Historiael
bewijzen dat ‘in die tyden’ Fransen ‘Wallen’ genoemd werden:
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In die tyden kende men de fransche volkeren onder den naem van Wallen,
zynde het fransche woord Gaulois. Het is waerschynelyk dat de Walen
hier van hunnen naem behouden hebben. Jacob van Maerlant, een Dichter
van het einde der dertiende eeuw, van de fransche Dichters sprekende
zegt:
Die scone walsche valsche poëten,
Die meer rimen dan si weten,
Belieghen groten Carel vele
In sconen worden ende bispele. (H.C., p. 93)
In deze regels ligt bovendien de connotatie ‘Wat walsch is, valsch is’ voor het grijpen.
Wellicht liet de auteur van de Excellente Cronike van Vlaenderen zich hierdoor
inspireren voor Pieter de Conincks uitroep ‘Vlaenderen den Leeuw! Wat walsch is,
valsch is! Slaet al dood!’ tijdens de Brugse Metten. Hendrik Conscience haalt dat
vers aan in De Leeuw:
En roepen schilt en vriend, wat walsch es valsch eest, slaet al doot, ende
die dat niet en conste segghen die soude men doodslaen sonder verdrach.
Die excellente Cronike. (H.C., p. 249 & Dits die excellente..., fo 44)
Maerlants rijm ‘walsch’ en ‘valsch’ is voorwerp geworden van mythevorming. Het
rijmpaar mag dan wel enkele keren bij hem voorkomen, de frase ‘Wat walsch is,
valsch is’ die hem zo dikwijls in de mond gelegd wordt, heeft hij echter nooit
geschreven (F. van Oostrum, Maerlants wereld, p. 404). Daarenboven moet gezegd
dat de eigenlijke tegenstelling waarbinnen Jacob van Maerlant dit rijm gebruikt,
namelijk leugens versus waarheid, die tussen de volkstaal - in dit geval dus Frans en Latijn is en dus niet die tussen Frans en Diets. De pennenstrijd van Maerlant heeft
dus veeleer een poëticaal dan een sociaal karakter.

8. Lodewijk van Velthem, Spiegel Historiael. Amsterdam, uitg. Is. Lelong,
1717.
Het uitvoerigste verslag van de Guldensporenslag staat op naam van Lodewijk van
Velthem. Zijn Voortzetting van de Spiegel Historiael wordt door veel onderzoekers
gebruikt voor hun studie van de Slag bij Kortrijk. Jan Frans Verbruggen bijvoorbeeld
steunt nagenoeg volledig op hem voor zijn relaas van de slag zelf. Ook Werner
Waterschoot acht Velthems beschrijving van de veldslag geloofwaardig (L. Van
Velthem en W. Waterschoot,
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1979, p. 19). Hij meent namelijk dat (rijm)kronieken in het algemeen kunnen doorgaan
als betrouwbare informatiebronnen. A.L.H. Hage, die Waterschoots editie van
Voorzetting van de Spiegel Historiael recenseerde, betwijfelt dat echter (A.L.H.
Hage, 74 (1981), p. 294). Paul Trio is evenmin overtuigd. In ‘Vlaanderen de Leeuw.
Het relaas van de slag bij Kortrijk opnieuw aan de bronnen getoetst’ (P. Trio, in D.
Heirbaut en D. van de Auweele, 2002, p. 81-110) onderwerpt hij de Voortzetting aan
een kritisch onderzoek en bekritiseert hij Verbruggens goedgelovigheid. Vooral de
literaire clichés die Lodewijk van Velthem gebruikt, storen hem, hoewel hij tegelijk
toegeeft dat de auteur toch ook over degelijke bronnen beschikt moet hebben.
In het verleden heeft Velthem wel vaker kritiek gekregen, zowel van historici als
van literair-historici. De eersten lieten zich nogal minachtend over hem uit en vonden
zijn werk te literair, terwijl de laatsten hem verweten te veel regels op te vullen met
nietszeggende woorden. Over de Voortzetting van de Spiegel Historiael is het laatste
woord dus nog lang niet gezegd - daar kom ik overigens straks nog op terug - maar
in elk geval moet vastgesteld worden dat Velthems weergave van de Slag bij Kortrijk
de uitvoerigste is waar wij over beschikken.
Zoals wel vaker bij middeleeuwse auteurs zijn we over het leven van Velthem slecht
ingelicht. Voor onze kennis moeten we vooral afgaan op het weinige dat hij ons zelf
vertelt in zijn werk. Zo weten we bijvoorbeeld dat hij in de periode 1293-1294 in
Parijs verbleef, wellicht als student theologie. Ludo Jongen en Miriam Piters maken
daaruit op dat Lodewijk van Velthem ergens tussen 1265 en 1275 geboren moet zijn
(L. van Velthem, 2002, p. 20). Het is mogelijk dat Velthem van adellijke afkomst
was. In elk geval verkeerde hij in voorname milieus, aangezien hij ooit een erg
vertrouwelijk gesprek tussen hertog Jan I van Brabant en de heren van Valkenburg
en Kuik bijgewoond zou hebben. Verder vermeldt Lodewijk van Velthem dat hij
zich in 1297 in Gent ophield waar hij de Engelse troepen observeerde, in 1304 een
geestelijke functie uitoefende in Zichem en in 1313 pastoor was in Velthem, het
dorpje nabij Leuven waar hij naar genoemd is. Verder weten we ook dat hij haast
heeft moeten maken om de vijfde partie van Spiegel Historiael af te werken, omdat
‘siecheit ende ander saken’ hem in 1316 vanaf Pinksteren de tijd benamen om rustig
verder te schrijven (D. Hogenhelst en F. van Oostrum, 2002, p. 68). Velthem was
namelijk besmet geraakt met de pest. Zijn laatste geschriften dateren uit 1326-1327.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde. Jaargang 2006

296
Omstreeks 1315 had Lodewijk van Velthem de onafgemaakte vierde partie van Jacob
van Maerlants Spiegel Historiael voltooid. Maerlants magnum opus was een vertaling
in het Middelnederlands van het Speculum Historiale van de Franse dominicaan
Vincentius van Beauvais. Tussen 1283 en 1288 schreef Jacob van Maerlant aan dit
reusachtige werk dat de wereldgeschiedenis vanaf de schepping tot aan 1250
behandelde. Om de enorme hoeveelheid informatie die hij moest weergeven toch
enigszins overzichtelijk te brengen, deelde hij zijn werk in vier ‘partieën’ of delen
in. Deze ordende hij vervolgens weer in ‘boeken’ en ‘kapittels’ of paragrafen. Toen
hij bijna op twee derde van de vierde partie was, staakte hij het schrijven om, zoals
hij zelf zei, te ‘rusten (...) vander vierder paertijen’ en om te wachten totdat God hem
opnieuw in staat zou stellen om het vervolg te dichten.5 Maar het liep anders. Maerlant
overleed en het zou tot in 1315 duren voor de vierde partie alsnog voltooid werd
door Lodewijk van Velthem. Voor hem was dit zijn eerste literaire activiteit. Terloops
had hij de eindgrens van Vincentius' werk naar 1256 opgeschoven en bovendien
voegde hij in één moeite nog een vijfde partie toe aan de serie, waarin hij de
geschiedenis van 1256 tot 1316 weergaf en voor zijn lezers dus ook het meest recente
verleden ontsloot. Dit deel droeg hij op aan de Zeeuwse edelman Gerard van Voorne,
vergezeld van de wens ‘sijn pape te wesene hierna’6. Hij hoopte op een positie als
kapelaan aan het Voornse hof, die hem financieel de kans zou bieden te schrijven.
Frits van Oostrom vergelijkt Velthems kroniek in dit opzicht graag met de langste
sollicitatiebrief ooit: acht boeken, die samen bijna dertigduizend verzen omvatten.
Aanvankelijk had de Brabantse edelvrouw Maria van Berlaer Lodewijk van Velthems
onderneming bekostigd, maar blijkbaar was haar ondersteuning slechts tijdelijk of
op zijn minst onvoldoende. In elk geval zag de auteur uit naar een andere
beschermheer en probeerde hij dat geluk op Voorne te vinden.
Naar eigen zeggen heeft Velthem voor zijn vijfde partie gebruik gemaakt van
mondelinge en schriftelijke bronnen, waaronder niet alleen Latijnse teksten, maar
ook Franse, onder meer om de lijst te kunnen geven van ridders die deelnamen aan
de Guldensporenslag. Voor bepaalde fragmenten presenteert hij zich ook als
ooggetuige. Als tijdgenoot is Velthem goed geïnformeerd over de meeste
gebeurtenissen waarvan hij verslag doet. Bovendien had hij ook contact met
gezaghebbende personen en ooggetuigen en zou hij

5
6

Dini Hogenhelst en Frits van Oostrom, id., p. 30.
Dini Hogenhelst en Frits van Oostrom, id., p. 83.
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de waarheid ter plaatse nagegaan zijn. Hierbij moet echter gezegd worden dat
middeleeuwse auteurs vaak hun persoonlijke aanwezigheid bij gebeurtenissen
vermelden of meedelen dat hun informatie teruggaat op wat ze gehoord hebben van
deelnemers of ooggetuigen.
De vijfde partie omvat acht boeken. Boek vier beschrijft de geschiedenis van Brabant
en Vlaanderen. De grootste nadruk legt hij op de Guldensporenslag. Velthem besteedt
zeer veel aandacht aan de Frans-Vlaamse oorlog van 1297-1302. Zijn relaas van de
slag op het Groeningeveld alleen al beslaat meer dan twaalfhonderd verzen. Volgens
hem streden de Vlamingen tegen de politieke en taalkundige onderdrukking door de
Franse koning. Zo legde Velthem de basis voor de mythevorming rond de
Guldensporenslag. Zijn verhaal is duidelijk anti-Frans. Dat gevoel is te verklaren
door zijn voorliefde voor de Vlamingen. Hij verwijt bijvoorbeeld de Franse koningin
Johanna van Navarra dat zij aan haar oom Jacques de Châtillon de opdracht heeft
gegeven om heel Vlaanderen uit te moorden en het Diets uit te roeien.
Van de Slag bij Kortrijk hebben verscheidene contemporaine kroniekschrijvers een
beschrijving gegeven. Elke auteur heeft zijn eigen visie op het ontstaan, het verloop
en de finale afloop van de slag, maar Lodewijk van Velthems verslag spant in ieder
geval de kroon wat betreft uitvoerigheid en expressiviteit. Ondanks zijn rijke
documentatie wordt de betrouwbaarheid van zijn verslag nogal eens ter discussie
gesteld. Voornamelijk Franse historici vielen hem in het verleden herhaaldelijk aan.
Ze beschuldigden hem van lichtgelovigheid en partijdigheid. De voor de Fransen
nadelige voortekenen die zich volgens Velthem vóór de slag zouden hebben
voorgedaan, konden volgens hen niet anders dan verzonnen zijn. De Franse nederlaag
wordt voorspeld door de vlucht van de vogels (L. van Velthem, p. 120/v. 9-14), de
loop van de sterren (L. van Velthem, p. 120/v. 15-22), de hond en het paard van
Robert d' Artois die hun baas in de steek laten (L. van Velthem, p. 126-128/v. 6-28
en p. 130/v. 70-78), een pad die haar venijn naar de Fransen spuwt (L. van Velthem,
p. 128/v. 48-56), de hostie die verdwenen blijkt te zijn wanneer d' Artois ter communie
wil gaan, terwijl aan Vlaamse zijde tot twee maal toe de banier van Sint-Joris
verschijnt (L. van Velthem, p. 128/v. 30-37, p. 148/v. 30-32 en p. 176/v. 49-52), een
stormvogel die tijdens de strijd over het Franse leger vliegt (L. van Velthem, p. 150/v.
57-62)... Dergelijke goddelijke bemoeienissen zijn echter niet typisch voor Lodewijk
van Velthem, maar kenmerken de middeleeuwse historiografische literatuur, die
overal en steeds de hand van God wil zien. Daarenboven zullen sommige bijkomstige
details in de tekst opgenomen zijn terwille van het vers en het rijm.
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De middeleeuwse letterkunde staat ver van onze eigen hedendaagse literatuur. We
worden geconfronteerd met andere manieren van schrijven en andere ideeën. Eigenlijk
kunnen we het kortzichtig noemen van critici die aan de geloofwaardigheid van
Velthems weergave van de Guldensporenslag twijfelen wegens de bovennatuurlijke
details die hij vermeldt. Het lijkt er namelijk op dat hun probleem bij het lezen van
Velthem vooral wordt gevormd door hun onbekendheid met de middeleeuwse wereld
en gedachtegoed. De Voortzetting is dan ook niet voor ons geschreven. Allerhande
toen vanzelfsprekende zaken zien wij niet meer. Het harde oordeel van criticasters
over Velthems tekst op basis van die voortekenen is dus gewoon niet aan de orde.
Het was Lodewijk van Velthems stellige overtuiging dat de overwinning van de
Vlamingen op de Groeningekouter het gevolg was van een goddelijke
voorbeschikking. In zijn beschrijving van de aanloopfase van de Guldensporenslag
besteedt hij drie hoofdstukken aan de strijd tussen de paus en de Franse koning. Het
kan vreemd lijken dat deze hoofdstukken net op deze plaats voorkomen, namelijk
na die over de opstand in Gent en de onrust in Brugge en voor dat over de Brugse
Metten. Ze doorbreken immers de spanningsopbouw in het verhaal en verstoren de
chronologie. Velthem plaatst deze drie hoofdstukken over het conflict tussen de
Heilige Stoel en het Franse hof echter niet toevallig hier. De Franse nederlaag is
volgens hem namelijk het logische uitvloeisel van de antipauselijke politiek van
Filips IV de Schone. De goddelijke wraak achterhaalt de Franse ridders, die op 11
juli 1302 de tol betalen voor de kerkelijke politiek van hun koning. De Slag bij
Kortrijk was volgens Velthem dus een godsoordeel. Twee maal schrijft hij
uitdrukkelijk dat God het zo wilde:
Daer bleef die bloeme van kerstenhede
Vore volc te voet ende sonder stede.
Het wilde God, het moeste wesen. (L. van Velthem, p. 162/v. 58-60)
Si wrachten alle jegen Gode
Ende jeghen des paus' gebode. (L. van Velthem, p. 162/v. 64-65)

Vóór en tijdens de strijd heeft God zijn bedoeling nochtans door voortekenen te
kennen gegeven, maar in al hun overmoed hebben de Fransen die in de wind geslagen,
terwijl de Vlamingen ze correct interpreteerden en zich erover verheugden. Vandaar
ook de spot en het wrede leedvermaak dat Velthem tegenover de Franse ridders laat
blijken. Franse bronnen die de Vlaamse overwinning aan de sloten op de
Groeningekouter toeschrijven, doet hij af als
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leugens. In zijn ogen loochenen zij een zowel historische onafwendbaarheid als
morele noodzakelijkheid.
Een andere belangrijke verklaring voor Lodewijk van Velthem om zich tegen de
koning van Frankrijk af te zetten, is zijn achterdocht tegenover de Franse
annexatiepolitiek. Het bondgenootschap van Filips de Schone met de graaf van
Holland en Henegouwen Jan II van Avesnes bracht de Franse dreiging namelijk heel
dicht bij het hertogdom Brabant.
Een derde en laatste reden voor Velthems pro-Vlaamse houding in het conflict kunnen
we vinden in de figuur van zijn mecenas Gerard van Voorne. Deze moet gesitueerd
worden in een Vlaamsgezind milieu. Dit kan Velthems sympathieën voor de
Vlamingen ook gedeeltelijk verklaren.
De tegenstelling tussen hoogmoedige Fransen en godsgetrouwe Vlamingen werkt
Lodewijk van Velthem tevens uit in zijn personages. Aan Franse zijde besteedt hij
het meest aandacht aan graaf Robert d' Artois, die hij voorstelt als een arrogant
persoon, verblind door overmoed. In het verhaal fungeert hij als voorbeeld voor alle
Franse ridders. Voor Velthem zijn het verwaande mannen, die voor niets of niemand
ontzag hebben, zelfs niet voor God en zijn voortekenen, behalve voor hun eigen
koning. Aan Vlaamse zijde gaat veel aandacht naar opperbevelhebber Jan van
Renesse. Velthem laat zich telkens positief uit over hem. Als zijn onversaagdheid
hem tijdens de slag in gevaar brengt, komt God hem te hulp. (L. van Velthem, p.
154/v. 29-44)
Ook in onze contreien zijn er onderzoekers die betwijfelen of Velthems versie van
de gebeurtenissen omtrent 1302 wel betrouwbaar is. Voor Paul Trio bijvoorbeeld is
Voortzetting van de Spiegel Historiael erg ongeloofwaardig. Hij ziet er een door
Velthem bewust nagestreefd hoog mediagehalte in door zijn gebruik van stijlfiguren,
dramatiek, grootspraak, vooroordelen en toegevoegde zaken. Volgens hem bederven
ze de eigenlijke historische waarde van de tekst. Trio trekt ook Velthems mededeling
in twijfel dat het opperbevel over de Vlaamse troepen in handen was van Jan van
Renesse. Het enige argument echter dat hij hiervoor weet in te brengen is dat Renesse
een Zeeuwse edelman en dus een vreemde was. A.L.H. Hage vindt in Lodewijk van
Velthems strijdrelaas dan weer niets dan topoi of regelmatig terugkerende motieven
uit middeleeuwse ridderromans en andere letterkunde (L. van Velthem, 1717), wat
Velthem tot een historisch onbetrouwbare bron zou maken.
Hendrik Conscience gebruikte een editie uit 1717 van Velthems Spiegel Historiael.
De bibliografische gegevens die ik van die uitgave teruggevonden
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heb, verschillen echter enigszins van die opgegeven door Edward Vanhoutte: Isaac
le Long zou de redacteur geweest zijn, niet de uitgever (als zodanig wordt Van Eyl
vermeld).
Het relaas van de Guldensporenslag in zijn voornaamste bron, de Excellente Cronike
van Vlaenderen, vond Conscience blijkbaar onbetrouwbaar of in ieder geval
ontoereikend, aangezien hij zijn beschrijving van het begin tot het einde baseerde
op de Spiegel Historiael van Lodewijk van Velthem. Hierin vond hij namelijk een
beschrijving van de veldslag die niet alleen veel uitvoeriger was, maar ook veel
origineler dan in veel andere bronnen.
Globaal gezien volgt Conscience voor zijn evocatie van de veldslag vrij getrouw de
kroniek van Velthem. Wel wil hij bepaalde zaken wat anders structureren. Zo kan
gebeurtenis A bij de Brabantse pastoor bijvoorbeeld voor gebeurtenis B plaatsvinden,
terwijl Conscience gebeurtenis A op gebeurtenis B doet volgen, al naargelang het in
zijn verhaal past.
Volgens Lodewijk van Velthem had d'Artois het tweede Franse leger ten aanval
gestuurd zonder zijn eigen ‘bataelge’. Toen hij zag dat de kansen keerden, viel hij
echter ook zelf aan. Hij drong diep door in de gelederen van de Vlamingen en wist
zelfs een stuk van hun standaard te scheuren, maar na dapper verweer werd hij
uiteindelijk van zijn paard geslagen door Willem van Saaftinge. Pas nu wou de Franse
opperbevelhebber zich overgeven:
Ic hebbe dicke horen tellen
Dattie monec Artoyse velde
Vanden orsse, (...)
(...)
Doe wilde hi hem Guelke op geven
Ende seide: ‘Ic lever u mijn swaerd!
Ik geve mi op, (...)
(...)
Die Vlaminge riepen: ‘Wine kinnen u niet!’
Die grave riep al in Fransoys:
‘Ic ben die grave van artoys!
(...)’
Si riepen: ‘Hiers geen edelman,
Noch die u tale verstaen can!’ (L. van Velthem, p. 166-168/v. 66-97)

Nadat de Vlamingen de graaf van Artois gedood hebben, drommen ze dichter bij
elkaar om ongenadig op de Fransen in te slaan, van wie velen stikten
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of verdronken in hun vlucht over de met lijken gevulde beken op de Groeningekouter.
Aldus nam het voetvolk wraak op de edelen die hen anders zo verwaand behandelden:
Deen liep daer over den anderen waden
Te voet, met haren vergouden sporen.
Die onder licgen, moesten versmoren
In diepen grachten, her ende gens.
Dus goudense swaerlike den chens
Dien si wilden, sonder waen,
Binnen Vlaendren doen gaen. (L. van Velthem, p. 172-174/v. 74-80)

Conscience echter laat eerst de Fransen elkaar omverlopen en verpletteren:
Reeds was de stem dergenen die eerst gevallen waren, in eenen laetsten
doodkreet vergaen; zy, die hen omvergeloopen hadden, werden nu ook
door anderen verpletterd, zoo dat het gehuil bleef aenhouden. De achterste
benden, denkende dat de stryd aengevangen was, joegen hunne peerden
met de spoor in de huid naer de beek op welkers boorden dit gebeurde,
en velen van hen kwamen het getal der slagoffers van des Veldheers
onbezonnenheid vermeerderen. In die verwarring sneuvelden verbazend
veel ridders en voetknechten. (H.C., p. 339)
En pas vijftien bladzijden verder liet hij Willem van Saeftinge Robert d'Artois van
zijn strijdros rukken:
De Seneskael poogde den standaerd uit de handen van Segher Lonke te
rukken, maer Broeder Willem, zyn zweerd wegwerpende, sprong tegen het
peerd van Mynheer d'Artois op, en sloeg zyne twee armen om den hals
van den Veldheer; dan zyne voeten ten den zadel drukkende, trok hy met
zoo veel kracht aen het hoofd van Robert dat deze uit den zadel geraekte,
- zy rolden beide op den grond. De beenhouwers waren ondertusschen
toegeloopen, en Jan Breydel die den hoon aen den standaerd van
Vlaenderen geschied, wreken wilde, hakte met eenen houw den arm van
Robert af. De ongelukkige Seneskael, zich by den dood ziende, vroeg of
er geen Edelman was aen wie hy zyne wapenen mocht overgeven; maer
de beenhouwers huilden dat zy die tael niet verstonden, en hakten en
kerfden zoo lang op hem dat hy den geest gaf. (H.C., p. 354)
Dit maakt echter niet het grote verschil. Het geheel blijft ongeveer gelijk aan de
versie van Velthem. Zoals vaker brengt Conscience wel kleine
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nuances aan en verandert hij een aantal details. Waar Velthem bijvoorbeeld nog
schrijft over de ‘Vlamingen’, wordt dat bij Conscience verengd tot de ‘beenhouwers’.
Breydel laat hij d'Artois een arm afhakken en zijn maceliers mogen hem de genadeslag
toedienen. Deze macabere klus laat Conscience door hen klaren opdat zijn voorstelling
van de Brugse beenhouwers en hun heroïsche deken nog meer luister zou krijgen.
Velthem zelf vermeldt Jan Breydel echter geen enkele keer in zijn lange en
nauwkeurige verslag van de Guldensporenslag. In zijn Notice sur la Bataille de
Courtrai heeft Auguste Voisin - aan wie ik verder nog een aantal beschouwingen
wijd - het wel over ‘un boucher de Bruges’ die Robert d'Artois een arm afgehakt zou
hebben en hem daarna de tong uitgesneden zou hebben (A. Voisin, 1834, p. 43).
Misschien haalde Conscience zijn inspiratie wel uit dat fragment?
Elders zal Conscience de dapperheid van Willem van Saaftinge extra in de verf zetten
door hem naast het lot van d'Artois ook nog dat van de Franse kanselier Pierre Flotte
te laten bezegelen, van wie Velthem enkel bericht dat hij in de Guldensporenslag
sneuvelde en dat nog voor Willem van Saaftinge op het slagveld was.
Pas in hoofdstuk negentien van De Leeuw van Vlaenderen citeert Conscience voor
het eerst uit Velthems Voortzetting van de Spiegel Historiael:
Si scoten ut ende maecten brant
Ende verberde met ere acort
'T scoenste ende 't beste van der Port
Ane die marct een groet vlac,
Se scoten vier, dat gerne ontstac
Met vlieken die gesplinter waren,
Die clinckten alse gespannen snaren,
Daer si an de wande vlogen.
Van Velthem, Spiegel Historiael. (H.C., p. 280 & L. van Velthem, p. 114/v. 12-19)

Conscience schrijft dat er in Kortrijk drieduizend Fransen gelegerd waren in het
kasteel onder het bevel van de kastelein van Lens. Ook Velthem heeft het over Franse
troepen die in het kasteel van Kortrijk ingekwartierd waren, maar hij geeft geen
aantal. Bij Lodewijk van Velthem is er ook geen sprake van de kastelein van Lens.
Conscience zit met zijn personage echter wel historisch juist. Wellicht heeft hij deze
informatie dus uit een andere bron dan Velthem gehaald.
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Bij Velthem willen de Fransen die in het kasteel van Kortrijk ondergebracht waren
graag hun koning dienen en zo mogelijk Vlaanderen in bezit houden. Daarom schieten
ze brandende pijlen vanuit de burcht naar buiten, waardoor er brand ontstaat op een
groot stuk van de markt. Het lijkt wel alsof Lodewijk van Velthem vergoelijkend
wil zeggen: ‘Die Franse jongens proberen tenslotte ook maar hun job te doen!’.
Conscience dikt dit gegeven aan door de Franse soldaten gewelddaden te laten plegen.
De Kortrijkzanen komen hier echter tegen in opstand. Ze doden meer dan de helft
van de Fransen. De overigen vluchten weg in de burcht en schieten vlammende pijlen
af op de stad om zich te wreken. De Fransen die door Velthem nog voorgesteld
worden als plichtsgetrouwe dienaars van de koning, zijn bij Conscience tot ware
geweldenaars verworden die voor hun wandaden gestraft worden door het volk en
vervolgens weerwraak nemen door alle huizen rondom de markt en het begijnhof in
vlammen te doen opgaan. Bij Velthem gaat het overigens nog maar om een groot
deel van de markt; bij Conscience wordt dat gegeven dus ook al uitvergroot tot álle
huizen rondom de markt, plus nog eens al die rondom het begijnhof.
Lodewijk van Velthem laat voor de aanvang van de Guldensporenslag Robert d'Artois
een boodschapper uitsturen om de situatie aan Vlaamse zijde op te meten en om te
kijken of er onder de vijandelijke troepen ‘here van groten prise’ waren. Dat valt
echter tegen. De enige edelen die de heraut kon bemerken, waren Gwijde van Namen
en Willem van Gulik. Eén persoon herkende hij niet. Daarom beperkt hij zich in zijn
verslag aan de Franse opperbevelhebber tot een beschrijving van zijn vaandel:
Ene baniere sagicker blaken,
Den lupart van goude gebatelgeert,
Int velt van kele geordineert. (L. van Velthem, p. 132/v. 28-30)

Volgens Wouter Van de Winkel stond er oorspronkelijk echter:
Ene baniere sagick er blaken
Den Lupart van goude, gebatelgeert,
Int velt van goude geordineert. (W. Van de Winkel, 2001, p. 97-98)

Godfried van Brabant, die meestreed aan Franse kant, herkent het vaandel. Het is
dat van Jan van Renesse. Vervolgens steekt hij de loftrompet over de kwaliteiten
van de Zeeuwse ridder.
De beschrijving van de standaard van Jan van Renesse doet echter wenkbrauwen
fronsen, aangezien een gouden leeuw op een gouden achtergrond
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wapenkundig gezien niet bepaald aangewezen is. Volgens Wouter Van de Winkel
heeft de kopiist zich vergist en foutief ‘goude’ geschreven waar in het originele
handschrift een andere kleur gestaan moet hebben. (W. Van de Winkel, p. 98) Volgens
Ludo Jongen en Miriam Piters zou dat dus ‘kele’ geweest zijn, wat heraldische taal
is voor ‘rood’.
Van de Winkel vraagt zich echter af welk vers corrupt is, want is het de gouden leeuw
of de gouden achtergrond die we van kleur moeten veranderen? De eerste uitgever
van de vijfde partie van Lodewijk van Velthems Voortzetting meende dat de kopiist
zich in de kleur van de leeuw vergist had. Daarom verving hij de leeuw ‘van goude’
door één ‘van sabel’. In de wapenkunde is dat de benaming voor zwart. Gezien de
context was die keuze niet zo gek. Maar deze verbetering roept ook vragen op,
aangezien een Zeeuwse ridder dan de ‘Vlaamse leeuw’ zou gedragen hebben. Ook
louter tekstintern is er een probleem: Godfried van Brabant weet de drager van het
leeuwenvaandel te identificeren als Jan van Renesse. Als de juiste lezing ‘een zwarte
leeuw op een gouden achtergrond’ en dus het wapen van de Vlaamse graaf zou zijn,
hoe kon Godfried dan de Zeeuwse ridder identificeren? Een betere correctie lijkt dus
de aanpassing van de ‘gouden achtergrond’ in plaats van de ‘gouden leeuw’. Het
huis van Renesse had namelijk een gouden leeuw op een rode achtergrond als
wapenteken. Als we van het ‘velt van goude’ een ‘velt van kele’ maken, zoals Ludo
Jongen en Miriam Piters het deden, dan krijgen we het wapen van Jan van Renesse
en levert de interpretatie van de passage geen problemen meer op.
Vraag is natuurlijk hoe de banier van Jan van Renesse beschreven werd in de editie
die Conscience in handen had. De uitgave van Isaac le Long uit 1717 bij Hendrik
van Eyl in Amsterdam heeft wel het ‘velt’ veranderd in een ‘vat’, maar aan de ‘gouden
leeuw’ heeft ze niet geraakt, net zomin als aan de ‘gouden achtergrond’:
Ene Baniere sag ick 'er blaken
Den Lupert van goude gebatelgeert
In 't vat van goude geordineert. (L. van Velthem, 1717, p. 244)

In De Leeuw van Vlaenderen doet Conscience slechts heel weinig met alles wat
Velthem over Jan van Renesse aan informatie geeft. Hij staat niet stil bij zijn
wapenschild en nog minder bij Godfried van Brabants uitspraak over zijn capaciteiten.
Het enige wat hij over hem kwijt wil - en dan nog alleen maar weggemoffeld in een
voetnoot - is dat er als de Zeeuwse ridder ‘in die werelt en ess' er niet sesse’ (H.C.,
p. 303 & L. van Velthem, p. 132/v. 36).
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Conscience lijkt met opzet zo weinig te schrijven over Jan van Renesse, want op die
manier kan hij zijn lezers de indruk geven dat Gwijde van Namen - volgens Custis
en Conscience Gwijde ‘van Vlaanderen’ - de architect was van de Vlaamse
overwinning op de Groeningekouter.
Het valt op dat Conscience de bovennatuurlijke elementen uit het relaas van Lodewijk
van Velthem niet overgenomen heeft. Dezelfde wonderlijke sfeer is echter wel
degelijk aanwezig in De Leeuw in het personage van Robrecht van Béthune.
Conscience heeft namelijk Velthems interpretatie van de Guldensporenslag als
godsoordeel overgenomen door zijn inlassing van de Gulden Ridder als Sint-Jorisfguur
- een dimensie waarvan Conscience zich waarschijnlijk maar al te bewust was.

2. Historische werken
1. Louis Pierre Anquetil, Histoire de France. Paris, Ledentie, 1817.
Louis Pierre Anquetil (1723-1806) was een Franse priester-historicus. Zijn laatste
werk, Histoire de France, zou volgens het woord vooraf geschreven zijn op vraag
van Napoleon.
Conscience raadpleegde een editie van Histoire de France depuis les Gaules jusqu'
à la fin de la monarchie uit 1805. Ik kon die nergens terugvinden. De oudste uitgave
die ik kon traceren, dateert uit 1817.
In De Leeuw verwijst Conscience naar Anquetils Histoire de France om uit te leggen
waarom Robrecht van Béthune de Franse koning ‘een' valschemunter’ noemt (H.C.,
p. 53) en om een portret te geven van Filips de Schone als staatkundig strateeg (H.C.,
p. 101).

2. Octave Delepierre, Précis des Annales de Bruges depuis les temps les
plus reculés jusqu'au commencement du XVII siècle augmenté d' une notice
sur l'hotel-de-ville, avec 44 figures et d'une biographie des plus illustres
brugeois. Bruges, Imprimerie de Vandecasteele-Werbrouck, 1835.
Als het over de Brugse historici van de negentiende eeuw gaat, wordt gewoonlijk
weinig of geen aandacht besteed aan de naam Delepierre. In het beste geval wordt
hij gecatalogeerd als een romanticus, iemand die de geschiedenis beoefende als een
kunst of het verzamelen van rariteiten (A.
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Schouteet en E. Strubbe, p. 20-21). Zijn reputatie wordt bij ons niet zo hoog
aangeslagen en een eeuw na zijn dood is hij voor velen een onbekende. Volgens Lori
Van Biervliet liggen de redenen daarvoor voor de hand.7 Enerzijds verbleef hij slechts
tot zijn veertigste jaar in Vlaanderen en vertrok hij toen voorgoed naar Engeland;
anderzijds maakte hij tijdens zijn Brugse jaren geen uitvoerige studie over één bepaald
onderwerp en werd hij zo geen autoriteit op een bepaald gebied. Bij liefhebbers van
boeken bleef hij echter wel bekend.
Delepierres bibliografie getuigt van een grote werkkracht, originaliteit en
veelzijdigheid. Hij publiceerde tientallen boeken en artikels. In 1830 gaf hij
bijvoorbeeld een Franse vertaling uit van de volledige tekst van de Latijnse kroniek
van Galbert van Brugge, Histoire de Charles-le-Bon. Vernieuwend was dat dit werk
voor het eerst niet als het relaas van een heiligenleven, maar als een
wetenschappelijk-historische bron werd gepresenteerd. Hij schreef biografieën in
een tijd dat dit genre nog in zijn kinderschoenen stond. Hij verhief het oude Vlaamse
volksboek tot nationaal erfgoed. Zo bood hij de avonturen van Tijl Uilenspiegel, die
lang bestempeld werden als lectuur voor kinderen en minder ontwikkelden, opnieuw
aan als een delicatesse voor bibliofielen. Verder publiceerde hij oorkonden, keuren,
rekeningen en kronieken.
Het werk van Delepierre past volledig in de tijdgeest van de negentiende eeuw. Hij
wilde beantwoorden aan het verlangen naar een eigen culturele identiteit voor de
prille Belgische natie. Geschiedenis stelde hij als een element van nationaal besef
ten dienste van het vaderland.
Joseph Octave Delepierre werd geboren op 12 maart 1802 in Brugge. Op de adellijke
afstamming aan moederszijde zou hij zijn hele leven trots blijven. In Brugge liep hij
school in het atheneum. Daarna studeerde hij verder voor advocaat aan de universiteit
van Gent, waar hij later promoveerde tot doctor in de rechten. Hij schreef zich in als
lid van de balie in Brugge, maar beperkte zijn carrière geenszins tot één als
rechtsgeleerde. In de naklank van zijn studententijd en onder invloed van
internationale gebeurtenissen ging hij zich bezighouden met historiografie om uiting
te geven aan zijn idealisme, vaderlandsliefde en drang naar vrijheid.

7

Lori Van Biervliet, Joseph Octave Delepierre 1802-1879. Brugs historicus, publicist en
bibliofiel. S.I., Gidsenbond Brugge en West-Vlaanderen, 1982, p. 173.
Een samenvatting van dit werk vindt u in Van Biervliets bijdrage over Delepierre voor het
Nationaal Biografisch Woordenboek. Haar bijdrage vormt de grondslag voor mijn biografische
schets van Delepierre.
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Na verloop van tijd ruilde Delepierre het ambt van advocaat voor dat van
hulpsecretaris van de stad Brugge. Sinds 1831 werkte hij ook als hulpbibliothecaris
in de stadsbibliotheek. Rijke bronnen uit het verleden lagen er voor het grijpen. Hij
exploreerde het archief en verzamelde er materiaal voor bloemlezingen. Hij schreef
een reeks geromanceerde historische verhalen, wat hem op slag bekend maakte. Zijn
anthologie uit de Vlaamse kronieken Chroniques, traditions et légendes de l' ancienne
histoire des Flamands was het begin van Delepierres enorme productiviteit.
In de jaren 1837-1838 werd Delepierre achtereenvolgens benoemd tot archivaris van
de provincie West-Vlaanderen en tot stadsbibliothecaris. Hij stelde een inventaris
op van het provinciale archief en begon het bezit van de Brugse bibliotheek te
catalogiseren. Tussendoor vond hij verbazend genoeg nog tijd en energie om
publicaties te verzorgen en om een uitgebreide correspondentie te onderhouden met
collega's, historici en letterkundigen, zoals onder meer Hendrik Conscience. Deze
vond in Delepierre een wetenschappelijke adviseur voor de passages die zich in De
Leeuw van Vlaenderen in Brugge afspelen.
In februari 1838 maakte Conscience samen met zijn vriend Jan Alfried De Laet een
reis door Vlaanderen om overal informatie te verzamelen over de Guldensporenslag.
In Brugge werden de twee ontvangen door Delepierre. Die gaf hun documentatie
mee uit zowel de stadsbibliotheek als het provinciale archief, en bovendien zijn
Précis des Annales de Bruges depuis les temps les plus reculés jusqu'au
commencement du XVII siècle augmenté d'une notice sur l'hotel-de-ville, avec 44
figures et d'une biographie des plus illustres brugeois. Dat was een vertaling en
bewerking van Custis' Jaerboecken der Stadt Brugge. Terug in Antwerpen zond
Conscience Delepierre een bedankbriefje met de belofte hem een exemplaar van De
Leeuw op te sturen.
In Geschiedenis mijner jeugd schrijft Conscience: De geleerde heer Octave De la
Pierre heden geheimschrijver van den Belgischen Ambassadeur te Londen (1855)
onthaalde ons zeer gulhartig te Brugge, waar hij alsdan woonachtig was en verrijkte
mij met een schat van geschiedkundige bijzonderheden, aangaande de voorvallen
welke ik tot stof mijns werk had gekozen. Het is indien mijn geheugen mij daarin niet
bedriegt op aanraden van de heer Octave De la Pierre dat ik besloot mijn gewrocht
den Leeuw van Vlaenderen te heeten. (H.C., Geschiedenis mijner Jeugd, p. 267)
Helemaal betrouwbaar blijkt Consciences autobiografie echter niet te zijn.
Verscheidene onderzoekers waarschuwen daar al langer voor (G. Gyselen, 1979, p.
51). De auteur
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relativeert overigens zijn eigen mededeling: ‘...indien mijn geheugen mij daarin niet
bedriegt...’. Als het dan toch waar is wat Conscience schrijft in Geschiedenis mijner
jeugd, moet hij vóór zijn ontmoeting met Delepierre in Brugge in februari 1838 al
contact gehad hebben met de West-Vlaamse archivaris en latere diplomaat. De titel
van zijn roman stond op het ogenblik dat hij zijn studiereis maakte namelijk al vast.
Berichten in onder meer de Gazette van Gend van 14 februari 1838 en het Antwerpsch
Nieuwsblad van 15 februari 1838 getuigen daarvan (Edward Vanhoutte, in H.C.,
2002, p. 425-426). In Delepierres Précis des Annales de Bruges depuis les temps les
plus reculés jusqu'au commencement du XVIIe siècle dat in 1835 in Brugge verschenen
was, is echter geen sprake van een Leeuw van Vlaanderen. Het boek bestaat uit twee
delen: het eerste behandelt de geschiedenis van Brugge en het tweede bevat behalve
een ‘notice’ over het stadhuis een portrettengalerij van de Vlaamse graven. De
bladzijde voorbehouden aan Robrecht van Béthune is zeer summier; van een Leeuw
van Vlaanderen wordt geen melding gemaakt. De enige aanwijzing dat Delepierre
de naamgever zou zijn geweest voor Consciences Leeuw, vinden we in het relaas
van Delepierre over de Brugse Metten: Aux cris de Flandre et Lion le 25 mai 1302,
tous les Français et ceux de leur parti furent impitoyablement massacrés dans les
rues (O. Delepierre, 1835, p. 24). Van ‘Vlaanderen, de Leeuw!’ naar ‘De Leeuw van
Vlaanderen’ is het dan maar een kleine stap.
Voordat Conscience De Leeuw van Vlaenderen definitief uit het kladhandschrift in
het net overschreef, richtte hij op 28 mei 1838 nog een brief aan Delepierre, waarin
hij hem vraagt naar iconografische bijzonderheden van het oude Brugge, plaatsnamen,
wapenschilden... In het manuscript had hij nog te veel open plaatsen, waarop hij
lange strepen of ‘etc.’ had gezet. Om een gedetailleerde uitwerking van zijn verhaal
mogelijk te maken, moest Conscience nog flink wat bijkomende informatie
verzamelen. Aan Delepierre vroeg hij onder andere: où placerais-je le weverspand,
quelle facade? Où le beenhauwerspand? Oú la maison de jean Breydel? Oú la maison
de de Coninck? Où la demeure du stedevoogd (gouverneur de la ville pour les
français) le Sie de Mortenay?8 Ook vroeg hij waar het Franse vorstenpaar gelogeerd
zou kunnen hebben bij hun bezoek aan Brugge, waar het Claris-

8

Brief, 28/05/1838, Hendrik Conscience aan Octave Delepierre, AMVC-Letterenhuis, C34/Bla,
37.085/1. Zie ook Edward Vanhoutte, idem, p. 430-438. Ook uitgegeven in Gilbert Degroote,
‘Onuitgegeven en weinig bekende brieven van Hendrik Conscience (1835-1883)’, in:
Handelingen van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde
en Geschiedenis, 21 (1967), p. 127.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde. Jaargang 2006

309
senconvent was, welke donkere steegjes er in aanmerking konden komen om in zijn
roman te fungeren, bij welke waterputten of pomp ‘l’ on put y parler au peuple et
publier les édits', waar de Snaggaertsbrug was, welk kasteel er ten tijde van het
verhaal te vinden was in de buurt van Den Daele... De belangrijkste vraag in zijn
brief was echter: Quel nom donnerais je à un jeune noble de Bruges, agissant comme
amoureux? Il ne doit pas être de très haute lignée où serait sa demeure, dans quelle
rue? Quelle forme? Quelles sont ses armoires?
Delepierre zou Conscience op een ogenblik dat hij aan alle kanten belaagd werd om
het lange uitblijven van zijn werk, geholpen hebben met de finishing touch. Hij zou
hem de gevraagde informatie gestuurd hebben en hem de figuur van Adolf van
Nieuwland aan de hand gedaan hebben voor het personage dat in het kladhandschrift
nog Boudewijn van Steenhuyze heette. Helaas is deze brief niet overgeleverd, maar
de bedankbrief van Conscience aan Delepierre, gedateerd 12 oktober 1838, bevestigt
dat Octave Delepierre de naam Adolf van Nieuwland suggereerde: Adolf van
Nieuwland tel que vous me l' avez héraldiquement dépeint est un des héros de mon
ouvrage.9 In een noot in De Leeuw zelf maakt Conscience hiervan ook melding: De
geschiedkundige en heraldische byzonderheden over dien jongen ridder, zyn my door
mynen geleerden kunstvriend, den Heer Octave Delepierre van Brugge, medegedeeld.
(H.C., p. 32)
Hoewel Conscience historisch zo zorgvuldig mogelijk probeerde te zijn en daarom
de zogenaamd historisch opspoorbare naam van Adolf van Nieuwland introduceerde,
wilde hij toch in de eerste plaats de lezer amuseren en zijn fantasie laten werken. Dat
principe klinkt ook door in zijn reeds geciteerde brief van 28 mei aan Delepierre: La
plupart de Ces renseignements ne doivent point avoir l' exactitude de l' histoire, il
suffit de la possibilité.
Adolf van Nieuwland heet een historisch personage te zijn, maar zelf kon ik zijn
naam nergens terugvinden in de bronnen.10 Wellicht heeft hij dus

9

10

Brief, 12/10/1838, Hendrik Conscience aan Octave Delepierre, AMVC-Letterenhuis, C34/Bla,
37.085/2. Zie ook Gerard Schmook, De genesis van Conscience's Leeuw van Vlaanderen.
Een recapitulatie met nieuwe bijzonderheden. S.l., Koninklijke Vlaamse Academie voor
Taal- en Letterkunde, 1953, p. 263. Ook uitgegeven in Gilbert Degroote, idem, p. 132.
Op mijn zoektocht naar de naam ‘Adolf van Nieuwland’ in de bronnen kreeg ik hulp van
Maurice Vandermaesen van het Rijksarchief in Brugge en Noël Geimaert van het Stadsarchief
van Brugge. Onderzoek van de oorkonden en stadsrekeningen leverde niets op. Adolf blijkt
bovendien niet bepaald een courante naam geweest te zijn omtrent 1302, want in heel Brugge
kwam hij toen geen enkele keer voor.
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gewoon nooit bestaan. Wel is er een portret uit 1573 van de hand van Pieter Pourbus
bekend van een zekere Olivier van Nieulant (P. Huvenne, 1984, p. 241). Deze werd
in 1546 in Brugge geboren uit het tweede huwelijk van Olivier senior. In 1574, 1575
en 1577 was hij schepen van zijn geboortestad. Hij was pensionaris en griffier van
het Land van Waas in 1578 en bekleedde het ambt van raadspensionaris en griffier
bij de vierschaar van het Vrije van 1587 tot 1599. Het is mogelijk dat Octave
Delepierre zijn inspiratie voor Adolf van Nieuwland dus uit een verkeerde eeuw
haalde, namelijk de zestiende in plaats van de veertiende. Een andere verklaring is
dat Delepierre de naam Van Nieuwland aan Conscience heeft doorgespeeld om een
goede kennis of vriend - een persoon uit de negentiende eeuw dus - die zo heette een
plezier te doen. Was dat een vooraanstaande burger, dan moest ik hem kunnen
terugvinden in de kiezerslijsten. Onderzoek in het stadsarchief van Brugge van die
registers van de jaren 1836, 1837 en 1838 voor de gemeenteverkiezingen leverde
echter niets op. Overlijdensberichten vermelden dan wel weer een ‘vicomte De
Nieulant et De Pottelsberghe’, maar dat is slechts een titel. In werkelijkheid luisterde
deze persoon naar de naam Charles Hubert Colette Chislain. Vraag is bovendien ook
of Octave Delepierre deze man kende. Een derde mogelijkheid is dat hij de naam
gewoon verzonnen heeft. Wat er ook van zij, dat Adolf in de ‘Spaensche-straet’ zou
gewoond hebben zoals Conscience al dan niet op aanraden van Delepierre schrijft
(H.C., p. 79), versterkt het vermoeden dat hij nooit geleefd heeft, aangezien er nooit
een dergelijke straat heeft bestaan in Brugge. Pas vanaf het einde van de vijftiende
eeuw is er voor het eerst sprake van een ‘Spanjaardstraat’ (A. Schouteet, p. 201).

3. Abbé Massieu, Histoire de la poésie française.
Guillaume Massieu (1665-1722) was een Franse jezuïet, professor Grieks, theoloog,
vertaler en lid van de Académie Française.
Conscience citeert in De Leeuw één keer uit Histoire de la poésie française, maar
het is niet duidelijk welke editie hij geraadpleegd heeft. Zelf heb ik het exemplaar
van de Gentse universiteitsbibliotheek ingekeken. Het werd in 1739 in Parijs
uitgegeven door Prault.
Uit Histoire de la poésie francaise vertaalde Hendrik Conscience in De Leeuw van
Vlaenderen een fragment over middeleeuwse dichters (H.C., p. 45).
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4. Jean Charles Léonard Simonde de Sismondi, Histoire des républiques
italiennes du Moyen Age. Paris, s.n., 1809-1818 & Histoire des Français.
Paris, s.n., 1821-1844.
Jean Charles Léonard Simonde de Sismondi was een Zwitserse historicus, economist
en criticus. Hij was een gematigde liberaal. Zijn politieke mening kleurde zijn werk.
Simonde de Sismondi wordt wel eens omschreven als een vroege socialist, omdat
hij niet bepaald voorstander was van het opkomende kapitalistische en industriële
systeem. Hoewel hij in het begin van zijn carrière nog de ‘laissez faire-economie’
van Adam Smith populariseerde, maakte hij zich later bedenkingen bij de sociale
gevolgen van de Industriële Revolutie en het kapitalisme voor de armen in de
samenleving.
Histoires des républiques italiennes du Moyen Age was één van Simonde de
Sismondi's belangrijkste historische werken. Het bestond uit maar liefst zestien
volumes. Het eerste deel verscheen in 1807 en elf jaar later kwam het laatste uit. In
het gevierde werk koestert Simonde de Sismondi calvinistische vooroordelen tegen
de Rooms-katholieke Kerk die hij grotendeels verantwoordelijk achtte voor de
teloorgang van vrijheid in de Italiaanse staten. Het werk focust op de vroegere
Italiaanse republieken en inspireerde in die zin negentiende-eeuwse nationalisten.
Later schreef Simonde de Sismondi het nog omvangrijkere Histoire des Français,
dat niet minder dan eenendertig volumes telt en waarvan er tijdens zijn leven
negenentwintig werden gepubliceerd.
Uit het werk van Jean Charles Léonard Simonde de Sismondi citeert Conscience
twee keer: één keer om Robrecht van Béthune te karakteriseren, want ‘om de inborst
dezes edelen ridders te doen kennen is het noodig eenige aenhalingen te doen’ (H.C.,
p. 31), en een tweede keer om uitleg te geven bij de slag van Benevent (H.C., p. 37).

5. Auguste Voisin, Notice sur la Bataille de Courtrai ou des Eperons d' or,
d' après Gouthals Vercruysse. Brussel, s.n., 1836.
Toen Nicaise de Keyser zijn monumentale schilderij De Slag der Gulden Sporen op
doek zette, had hij zich gebaseerd op de beste bron die destijds over die gebeurtenissen
beschikbaar was, namelijk een studie van Auguste Voisin (1800-1843). Zijn uitgave
was een vertaling en een compilatie van de
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gegevens die de Kortrijkse bibliofiel Jacques Goethals-Vercruysse (1759-1838) had
verzameld over de veldslag.11
De rijke industrieel en damastkoopman Goethals-Vercruysse had een omvangrijke
verzameling documentatie over de Guldensporenslag aangelegd. In sommige
geschriften beschreef hij uitvoerig de gebeurtenis, die hij in oude drukken bestudeerd
had. Zijn werk wordt een mijlpaal genoemd in de historische studie van de
gebeurtenissen rond 1302. In 1814 publiceerde Goethals-Vercruysse alle gegevens
die hij over de veldslag bijeengebracht had in zijn Jaarboek der stad en oude casselrij
van Kortrijk. Het was echter pas twintig jaar later dat zijn werk de aandacht trok,
namelijk toen hij samen met de Gentse bibliothecaris Auguste Voisin het artikel ‘La
bataille des Eperons d' Or’ schreef voor de Messager des Sciences historiques van
1834. Dat werd toen als het belangrijkste geschiedkundige tijdschrift van het nieuwe
België beschouwd.
Auguste Voisin was één van de bekwaamste bibliothecarissen van zijn generatie.
Sinds 1825 was hij regent in het college in Kortrijk, waar hij een hechte
vriendschapsband smeedde met Jacques Goethals-Vercruysse. In 1830 werd Voisin
bibliothecaris van de Rijksuniversiteit van Gent.
Nationale geschiedenis en het onderwijzen daarvan vond Voisin erg belangrijk, omdat
ze van groot belang konden zijn voor de lotsbestemming van België. Voisins visie
sluit dus aan bij de typisch negentiende-eeuwse historiografie die romantisch en
patriottisch gekleurd is. Door nationale geschiedschrijving en geschiedenisonderricht
moest de jonge Belgische staat zich legitimeren tegenover andere landen én tegenover
zijn eigen inwoners. Het verleden moest dus de nieuwe situatie rechtvaardigen. De
Guldensporenslag was daartoe een dankbaar gegeven, want al in de voorgaande
eeuwen werd de nadruk op de strijd van ‘dé Vlamingen’ tegen ‘dé Fransen’ gelegd.
Binnen diezelfde context van nationale geschiedschrijving heeft Voisin het in zijn
Notice sur la Bataille de Courtrai overigens vaak over ‘la patrie’ of het vaderland
en over ‘la cause Flamande’.
Met zevenentwintig citaten en verwijzingen is Voisins Notice sur la Bataille de
Courtrai het meest door Conscience geraadpleegde werk na de Excellente Cronike
van Vlaenderen. De stadsbibliotheek van Antwerpen bewaart een exemplaar van het
werk van Voisin. De titel ervan is wel enigszins anders
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De meeste informatie over Auguste Voisin heb ik gedistilleerd uit Jacques
Goethals-Vercruysse en zijn tijd. Kortrijk, Stad Kortrijk met de steun van de Generale Bank,
1988.
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dan die bij Edward Vanhoutte. Officieel zou hij Bataille de Courtrai, ou: Des éperons
d'or, gagnée par les Flamands, en 1302, décrite, d' après des documents inédits ou
contemporains, et accompagnée d' une carte luiden in plaats van Notice sur la Bataille
de Courtrai. Het boek - of misschien beter gezegd ‘boekje’, want het telt slechts 54
pagina's - werd in 1834 door Vanderhaeghen uitgegeven in Gent. De titel van het
werk maakt melding van een kaart. In zijn voorwoord van De Leeuw schrijft
Conscience ‘dat het werk van den heere Auguste Voisin, Bibliothecaris van Gent,
my voor de beschryving van den slag der Gulden Sporen van groot nut is geweest,
die schryver heeft my met eene goedheid, waer ik hem myne dankbaerheid betuig
de kaert van den slag bezorgd’ (H.C., p. 17).
Conscience citeert een eerste keer uit Voisins Notice in hoofdstuk 6. Hij leidt het in
met een woordje uitleg over de ‘twee gezindheden’ in Vlaanderen ‘die tegen elkander
opwilden, en niets spaerden om zich onderling al het mogelyke nadeel toe te brengen’.
Bij de benaming ‘Klaeuwaerts’ citeert hij in een voetnoot uit de Notice sur la Bataille
de Courtrai van Voisin:
In dien tyd werden de franschgezinden Vlamingen Leliaerts genoemd;
daerentegen waren de vrienden van de Graef en van 's Lands
onafhangelykheid, onder den naem Klaeuwaerts bekend, herkomende van
de Klaeuwen, waer mede de Leeuw van Vlaenderen de Leliën scheen te
bedreigen. (H.C., p. 78)
Hij vertaalde dit fragment uit het Frans, de taal waarin Voisin schreef, ondanks zijn
sympathie voor ‘la cause Flamande’:
A cette époque, les Flamands qui favorisent les Français, étaient appelés
Leliaerts, ou partisans du Lys; par contre, les amis du comte et de
l'indépendance de leur patrie étaient désignés sous le nom de Clauwaerts,
du mot klauwen, griffes, avec lesquelles le Lion de Flandre semblait
menacer les fluers de lys. (A. Voisin, 1834, p. 10)
Leliaards werden omtrent 1302 inderdaad al leliaards genoemd. Klauwaards werden
toen echter nog als liebaards aangeduid - naar de leeuw (letterlijk luipaard) op het
wapenschild van de Vlaamse grafelijke familie, net zoals ook de leliaards naar het
symbool op het Franse koninklijke wapen vernoemd werden, namelijk de lelie. De
term klauwaards werd pas later gebruikt. Allicht zal Conscience daar geen weet van
gehad hebben. Zeker in de negentiende eeuw, waarin de Slag bij Kortrijk in de
Guldensporenslag veranderde en de Goede Vrijdag in de Brugse Metten, was de
benaming klauwaards
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gangbaar in plaats van liebaards. Bijna niemand gebruikte die term nog. Ook Voisin
niet. En dus ook Conscience niet.
Nadat Gwijde van Namen van de Kortrijkzanen bericht gekregen heeft over de Franse
bezetting van hun stad en over hun noodlijdende situatie, stuurt hij meteen een groot
aantal boden uit naar de edelen die het grafelijke huis trouw gebleven waren en naar
Willem van Gulik en Jan van Renesse om hen te verwittigen dat ze zich bij hem in
Kortrijk moeten melden. Conscience volgt in dit fragment zeer trouw Voisin, die
schrijft:
Aussitôt que Gui de Namur eut appris l'arrivée des Français en Flandre,
il donna partout le pays l'orde, de courir aux armes et de venir le joindre.
Déjà dès le 16 Juin, Arnould, fils du seigneur d' Audenarde, détenu
prisonnier en France avec le comte, était venu camper dans la laine de
Groningue, après avoir fait un appel à tous les hommes de la châtellenie,
astreints au service militaire. Il envoya aussi un écuyer à son neveu
Guillaume de Juliers, qui, après chassé les Français de la West-Flandre,
assiégeait le château de Cassel; (...). (A. Voisin, p. 23)
Het valt op dat er bij Conscience sprake is van Jan van Renesse, terwijl Voisin hem
niet vernoemt. Dat laatste is terecht. Het duurde namelijk nog tot 8 juli voordat Jan
van Renesse zich na veel aandringen van Gwijde van Namen achter de Vlamingen
schaarde.
Voisins melding als zou Arnold van Audenaarde al sinds 16 juni Kortrijk ter hulp
gekomen zijn, verschuift Conscience naar later. Hij vertelt dat pas vier bladzijden
verder, nadat hij Gwijde met de Brugse troepen in Kortrijk heeft laten aankomen:
Arnold van Audenaerde, die eenige dagen vroeger met dryhonderd man
tot bystand der Kortrykers was gekomen, had zich onder de stadswallen
op den Groeninger Kouter, omtrent de Abtdy, met zyn volk neêrgeslagen.
De ligging was hoogst voordeelig voor eene algemeene legerplaets en
werd in den krygsraed, welke door Gwyde was byeengeroepen, tot die
bestemming verkozen. (H.C., p. 290)
Op het riddermaal van Robert d'Artois neemt de Zeeuwse ridder Hugo van Arckel
de kleinerende taal van de Fransen ten opzichte van de Vlamingen niet langer. Het
komt tot een incident met d'Artois, waarop Van Arckel overloopt naar het Vlaamse
kamp. Conscience verwijst hierbij naar Auguste Voisin:
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Men bemerkte er nog den ridder Hugo van Arckel, bygenaemd Butterman:
met eene reuzenachtige gestalte, was hy begaefd met eene verwonderlyke
lichaemskracht. Hy gebood over eene bende moedige wapenlieden en had
in den eerste zynen dienst den Koning van Frankryk aengeboden, maer
alzoo hy te hooge betaling eischte, nam men zyne aenbieding niet aen, en
Butterman in eene onstuimige spyt, ging over tot de zyde der Vlamingen
alwaer hy met groote vreugde werd ontvangen.12
Karel Wauters meent echter dat het toch maar zeer de vraag is of Conscience dit feit
geselecteerd zou hebben zonder kennis van Mokes roman, waarin het hoofdpersonage
uit Vlaamsvoelende motieven het Franse kamp wisselt voor dat van de Vlamingen
(K. Wauters, Tweemaal de Guldensporenslag..., p. 302). Voisin geeft namelijk aan
dat het om een kwestie van soldij ging. Karel Wauters kan wel eens gelijk hebben,
want mijns inziens combineert Conscience de twee redenen:
‘Hy heeft gelyk!’ riep Hugo van Arckel met gramschap ‘wy stryden tegen
geene Mooren, Myne heeren, en het is een schandelyk werk dat ons wordt
voorgedragen. Denkt dat wy met kristenen te doen hebben. Er stroomt ook
nog Dietsch bloed in myne aderen, en ik zal niet lyden dat men myne
broederen als honden behandele; (...).’
(...)
‘Hoor, Mynheer d'Artois, gy hebt my reeds gezegd dat myne mannen te
hooge betaling eischten en dat zy u te duer stonden: wel aen gy zult ze niet
meer te betalen hebben, ik wil onder uw leger niet meer dienen; dus is ons
geschil ten einde.’ (H.C., p. 319-320)
Conscience goochelt met cijfers en getallen. Hij somt bijvoorbeeld een
onwaarschijnlijk groot aantal Franse troepen op. Volgens hem zouden ze maar liefst
drie keer zo veel man geteld hebben als de Vlamingen. Het moet echter gezegd dat
Conscience ook al hoge cijfers in zijn bronnen vond, onder meer in de Notice van
Voisin:

12

H. Conscience, op. cit., p. 322. Bij Voisin op p. 28-29: ‘On y remarquait encore le
chevalier Hugues d'Arkel, surnommé Butterman: avec une taille gigantesque, il était
doué d'une force prodigieuse de corps. Il commandait une bande de brave gens d'armes
et avait d'abord offert ses services au roi de France; mais comme il exigeait une trop
forte solde, ce prince n'accepta pas ses offres, et Butterman, dans son violant dépit,
passa du côté des Flamands, où il fut accueilli avec une grande joie.’
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L'armée française s'élevait à plus de 50 000 hommes; avant la bataille,
elle s'était encore renforcée et avait reçu dans ses rangs un grand nombre
de brabançons, (...). (A. Voisin, p. 29)
‘De verdeeling van het fransch leger in tien benden, onder het bevel der ridderen
welke als Aenleiders zyn vermeld’, schrijft Conscience, ‘komt over een met de
historische beschryving welke de heer VOISIN er van geef (sic)’ (H.C., p. 326). Die
verdeling in tien tactische eenheden en de namen van de aanvoerders van elk van
die ‘bataelgen’ lijkt Conscience inderdaad uit Notice sur la Bataille de Courtrai te
hebben gehaald. Wel stemt het aantal Fransen dat beide auteurs opgeven niet altijd
overeen. Als Voisin voor de Franse achterhoede onder leiding van Gui de Saint-Pol
een aantal van maar liefst dertigduizend infanteristen noteert, kunnen we maar beter
een groot vraagteken plaatsen bij de betrouwbaarheid van zijn bron, aangezien de
Fransen ongeveer evenveel of zelfs iets minder strijders in hun rangen telden als de
Vlamingen, namelijk zo'n negen- tot elfduizend. Conscience zelf gaat echter nog een
stapje verder: van ‘1400 gens d'armes d'élite’ bij Voisin maakt hij ‘drie duizend beste
wapenlieden’, van ‘800 chevaux’ ‘twee duizend zevenhonderd ruiters’, van ‘500
cavaliers armés de cuirasses’ ‘drie duizend twee honderd zware ruiters’...
Over die ‘zware ruiters’ vertelt Conscience dat ze ‘harnassen van ruw yzer’ droegen
en dat ‘platen, uit één stuk gevormd’ rond hun lichamen gesnoerd waren. Deze
misvatting heeft hij overgenomen uit Voisins werk. De Franse ridders waren echter
gekleed in slechts een maliënkolder en een pantserplaat en dus niet in een imposant
harnas. Stel dat zo'n Fransman helemaal ingeblikt en wel op zijn paard zat en er dan
aftuimelde, dan was hij volkomen kansloos. Een maliënkolder en pantserplaat boden
tenminste nog wat bewegingsruimte.
Net zoals Voisin beschrijft Conscience hoe de eerste schaar Franse ruiters die over
de Mosserbeek probeerde te raken, in de modder komt vast te zitten. Weer zoals de
Gentse bibliothecaris beschrijft hij vervolgens hoe Robert d'Artois daar door anderen
voor gewaarschuwd wordt, maar er niet naar wil luisteren en integendeel zelfs een
tweede aanval beveelt. In een voetnoot citeert Conscience uit Notice sur la Bataille
de Courtrai:
Meer andere oversten, die insgelyks de moeilykheid van den aenval gezien
hadden, deden ook hunne aenmerkingen aen den Graef; die Vorst wilde
naer niets luisteren.13

13

H. Conscience, op. cit., p. 337. Bij Voisin op p. 37: ‘Plusieurs autres chefs, qui avaient
aussi remarqué la difficulté de cette attaque, adressèrent à leur tour des représentations
au comte, ce prince ne voulut rien entendre (...).’
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Het ziet er dus naar uit dat Conscience zijn typering van de graaf van Artois als
hautaine kwast niet zomaar verzonnen heeft, maar uit zijn - op dit punt onbetrouwbare
- bronnen haalde, onder andere uit Voisins Notice. Mogelijk is wel dat hij de rol van
Artois nog extra aangedikt heeft. Een aantal van Consciences andere bronnen blijken
op dit punt eveneens volstrekt onbetrouwbaar. Zo beschrijft bijvoorbeeld ook de
Chronyke van Vlaenderen Robert d'Artois als een arrogante driftkikker die niet horen
wil naar de raad van anderen:
Maer de brieschende furie van Robert en konde naer desen goeden raedt
niet hooren: hy antwoorde, dat hy Rodulphum kende pligtig van
verraet,(...). (N.D. en F.R., p. 423)
De werkelijkheid was genuanceerder: Robert d'Artois stelde zich helemaal niet zo
aan als Conscience en onder meer ook Voisin willen laten geloven.
Nog een andere onwaarheid die Conscience uit het werk van Auguste Voisin
overneemt, is dat de Franse ridders hun eigen kruisboogschutters en voetvolk
omvergelopen en verpletterd zouden hebben. Alleen degenen die hun kalmte verloren
en niet uitweken naar de ruimten tussen de ruiterscharen werden overhoop gereden.

6. L.A. Warnkönig, Histoire de la Flandre et de ses institutions civiles et
politiques jusqu' à l' année 1305. S.l., s.n., 1835-1836.
Léopold-Auguste Warnkönig (1794-1866) (H. Vander Linden, in Bibliographie
Nationale..., 1886, p. 86-90) was jurist en historicus. Hij mocht zich doctor in de
rechten noemen en gaf les aan verschillende universiteiten. Hij was gespecialiseerd
in Romeins recht, maar bestudeerde daarnaast ook de geschiedenis van de instellingen
in de Middeleeuwen, in het bijzonder die van Vlaanderen.
Warnkönigs studie van de Guldensporenslag is kort en blijft oppervlakkig. Echte
kritiek ontbreekt. Zo gebruikt Warnkönig bronnen die te laat na de gebeurtenissen
geschreven zijn, citeert hij veelvuldig Jacobus Meyerus en maakt hij van de
Frans-Vlaamse oorlog een nationale strijd. Wel weet hij bijvoorbeeld de politieke
opinies van de adel, poorters en ambachtslieden anno 1302 vrij juist weer te geven.
Conscience zou Histoire de la Flandre et de ses institutions civiles et politiques jusqu'
à l' année 1305 geraadpleegd hebben (E. Vanhoutte, in H.C., p. 419), maar vreemd
genoeg citeert hij in zijn roman geen enkele keer uit dit werk.
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3. Iconografische bron
Nicaise de Keyser, De Slag der Gulden Sporen (1836).
Het verhaal wil dat Hendrik Conscience het onderwerp van De Leeuw van Vlaenderen
gevonden zou hebben in het gigantische schilderij De Slag der Gulden Sporen van
Nicaise de Keyser (1813-1887) uit 1836. Het monumentale schilderwerk was bijna
5 meter hoog en 6,20 meter breed.
Nog voor de opening van het Brusselse Salon waar De Slag der Gulden Sporen voor
het eerst tentoongesteld zou worden, besteedde de Belgische pers veel aandacht aan
De Keysers historiestuk. Na de opening van de expositie zou de schilder als ware
held rondgedragen zijn. Zijn meesterwerk voldeed aan de verwachtingen en werd
het pièce de résistance van het Salon. Grote Belgische kranten kwamen superlatieven
tekort om het meesterwerk te prijzen. Ook internationaal genoot De Keyser met De
Slag der Gulden Sporen succes: nadat het Brusselse Salon gesloten was, verhuisde
het doek naar een tentoonstelling in Londen. Zowel in binnen- als in buitenland werd
de historieschilder erkend en werd hij als eregast van het ene banket naar de andere
viering geloodst.
Het stadsbestuur van Kortrijk was helemaal van slag toen het vernam dat een rijke
Engelsman De Keysers schilderij had gekocht. De keuze van de schilder voor de
Guldensporenslag als thema voor zijn monumentale doek was namelijk niet alleen
een eer voor België, maar ook voor Kortrijk. De gemeenteraad riep een
spoedvergadering bijeen. Hij voerde onderhandelingen met de eigenaar van het doek,
dat ondertussen - we schrijven 1839 - in Den Haag geëxposeerd werd, waar het net
als elders grote bijval oogstte. Kortrijk werd gesubsidieerd door de Belgische overheid
en kon uiteindelijk de koop sluiten. In 1841 kwam het kunstwerk aan in Kortrijk en
kreeg het een plaats in de Grote Hallen, waar het tentoongesteld bleef totdat het in
1944 verwoest werd in een bombardement op de stad. Gelukkig bezit het nieuwe
1302-museum in Kortrijk nog altijd een kopie en sinds kort ook een voorstudie van
het meesterwerk. Het heeft ook een foto van het origineel hangen.
In De Slag der Gulden Sporen recycleert Nicaise de Keyser het verhaal van de
Guldensporenslag op zijn manier. Tegen het einde van de achttiende eeuw was dat
wat minder bekend geworden. Onder meer Jacques Goethals-Vercruysse bracht het
echter op het gepaste ogenblik weer onder de aandacht. Nicaise de Keyser had zich
voor het onderwerp van zijn schilderij
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geïnspireerd op de studie van de West-Vlaamse bibliofiel en van de Gentse
bibliothecaris Auguste Voisin die twee jaar eerder verschenen was. De Keysers doek
stelt het hoogtepunt voor in de strijd tussen Vlamingen en Fransen op de
Groeningekouter, namelijk het ogenblik waarop de anders zo arrogante Franse
aanvoerder Robert d'Artois gedood zal worden. Als teken van overgave biedt hij nog
vertwijfeld zijn zwaard aan, maar Jan Breydel heeft zijn knie al op zijn borst gezet
en heft reeds zijn bijl.
De Slag der Gulden Sporen paste in een serie van ‘veldslagschilderijen’. De nieuwe
Belgische natie vergde eenheid en beklemtoonde zijn territoriale samenhang. Daarom
diende het verleden nationaal te zijn. Met De Slag der Gulden Sporen bezorgde
Nicaise de Keyser het nieuwe België een eerste ‘moment suprême’ in de cultus van
1302. Het was hem er om te doen de Vlamingen uit te beelden als belichaming van
de vaderlandse deugden. De helden van 1302 tonen zogenaamd de Belgische
volksaard: vrijheids- en vaderlandslievend.
De Keyser kun je in zijn schilderij op veel fouten betrappen, omdat hij vrij omging
met de historische feiten. Zijn bonte afbeelding van vechtende figuren was een
samenvoeging van heden en verleden. Ze stelde weliswaar een historische gebeurtenis
voor, maar dan wel zoals die er in De Keysers eigen tijd zou uitgezien hebben. Hij
schildert bijvoorbeeld Vlamingen in een zwart harnas en een helm, terwijl de
stadsmilities omtrent 1302 hooguit een maliënkolder droegen.
Het centrale tafereel op De Slag der Gulden Sporen is de strijd tussen Jan Breydel
en Robert d'Artois. De Franse bevelhebber kijkt in de woeste ogen van de Vlaamse
krachtpatser. D'Artois wil zich overgeven, maar daar heeft de Vlaming geen
boodschap aan. Tegen de gewoonte in worden geen gevangenen gemaakt, zelfs geen
edele. Breydel blijkt bovendien te popelen om de gevallen ridder af te maken: zijn
mouwen heeft hij reeds opgerold en zijn bijl gaat al de lucht in. Rechts van Breydel
en d'Artois staat Willem van Saaftinge, de lekenbroeder uit Ter Doest die de Franse
aanvoerder neerstak en in realiteit ook doodde. Op het doek echter staat hij erbij en
kijkt hij ernaar alsof hij Breydel wil vragen waarop hij wacht om d'Artois de
genadeslag toe te dienen. Waarom maakt Nicaise de Keyser van Jan Breydel de
persoon die de graaf van Artois afmaakte? Waarom veranderde hij de werkelijkheid?
Kreeg hij te maken met censuur vanwege de Kerk, die liever geen geestelijke zag in
de rol van moordenaar? Achter Willem van Saaftinge staat ook een monnik die te
midden van het bloedbad devoot de ogen ten hemel richt. Moeten we hier ook een
speciale betekenis achter zoeken?
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In De Leeuw van Vlaenderen is het ook Jan Breydel en niet Willem van Saaftinge
die Robert d'Artois doodt. Hier zit Conscience dus historisch fout. Heeft hij die
verkeerde voorstelling overgenomen van Nicaise de Keyser? Vraag is welke versie
de auteur gezien heeft van De Slag der Gulden Sporen. Er bestaan namelijk
verschillende bewerkingen, kopieën en detailuitwerkingen van het schilderij. De
voorstudie alleen al wijkt op verscheidene punten af van het origineel. Een kopie
ervan is ook weer verschillend. Belangrijk voor De Leeuw van Vlaenderen is wat
Conscience gezien heeft: de voorstudie, het origineel of een kopie? En welke fouten
heeft hij wel overgenomen en welke niet? En vooral: hoe zeker is het eigenlijk dat
Conscience zijn inspiratie ook daadwerkelijk bij De Keyser haalde? Het verhaal wil
dat wel zo, maar wie zegt dat het ook effectief zo was?

4. Studiereis
In februari 1838 staakte Conscience even zijn schrijfwerk om samen met zijn vriend
Jan de Laet een uitstap te maken naar Gent, Brugge en Kortrijk om de open plaatsen
in zijn handschrift met concrete en vooral correcte informatie aan te vullen. Sporen
van deze studietrip zijn ook terug te vinden in de uiteindelijke tekst van de roman,
zoals in de voetnoot over het slot van Male:
Het slot te Male bestaet nog. Toen ik die plaets ging bezoeken, om ze met
kennis te kunnen beschryven, vond ik my terdege in myne verwachting
bedrogen. Niets kan aen het oog des reizigers zyner oudheid getuigen,
mits het, nu herbouwd, eer naer een groot en grof pakhuis dan naer een
heerlyk goed gelykt; slechts eenige overblyfsels der aloude vestingsmuer
kon men met veel moeite tusschen de zode nog ontdekken, de arduinen
Kake staet te midden van het dorp. Voor eenige jaren waren er nog groote
bosschen in de omstreken, doch derzelver grond is nu meestal door den
landbouw ingenomen. (H.C., p. 165)
Over het kasteel van Wijnendale schrijft Conscience in een voetnoot dat het ‘nu’,
met andere woorden in 1838, vervallen was (H.C., p. 27). Dat kan kloppen. In 1811
was de burcht namelijk afgebroken op bevel van Napoleon, zodat er uiteindelijk
alleen nog twee torens uit de veertiende eeuw en één uit 1795 overbleven. Nadat de
Fransen verdreven waren, werd het slot bezet door de Engelsen en nog later werd
het door de Nederlanders gebruikt als kazerne. Rond de Belgische Revolutie zag het
kasteel eruit als een ruïne.
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In 1835 werd het voorlopig hersteld, maar pas in 1880 zou het volledig gerestaureerd
zijn (E. Lecomte, 1983, p. CONSC. T. 2). Het kan dus best zijn dat Conscience het
slot in bouwvallige staat aantrof toen hij in 1838 door Vlaanderen reisde om de
landschappen, steden en gebouwen die in De Leeuw voorkwamen zo goed mogelijk
te beschrijven. Het had immers nog maar een eerste fase van restauratie ondergaan
en lag dus wellicht nog gedeeltelijk in puin.
In hoofdstuk drie van De Leeuw van Vlaenderen reconstrueert Conscience het
prestigieuze grafelijke kasteel van Wijnendale zoals het er in de Middeleeuwen moet
hebben uitgezien. In zijn beschrijving is weinig te herkennen van het huidige kasteel.
Wellicht heeft hij zich gebaseerd op een tekening van de burcht van Antonius
Sanderus.
Conscience schrijft in hoofdstuk één dat de paarden van de Franse ridders moeite
hebben om hun gids bij te houden. Het woud waar ze door rijden, zou dus dichtbebost
zijn, hoewel Jacques De Châtillon uitvalt dat hij zijn ogen al twee uur op ‘die
betoverde torens’ van het kasteel van Wijndale vestigt, wat impliceert dat hij door
het bos toch nog - letterlijk - de bomen en dus ook andere zaken ziet. In eerste instantie
lijkt het ongeloofwaardig dat je de torens van de burcht van Wijnendale kon zien op
een plaats waar paarden een voetganger niet kunnen volgen en zelfs over bomen
struikelen, maar helemaal onwaarschijnlijk is dat niet. Het bos tussen Roeselare en
Torhout, de zogenaamde ‘Huywynsbosschen’, lag namelijk op een hoogte. Het is
dus heel goed mogelijk dat De Châtillon inderdaad al de torens kon onderscheiden
terwijl hij nog niet eens dicht in de buurt van het kasteel was.
Conscience beschrijft ook het Nieuwenhovekasteel in Oostkamp. Wellicht bedoelt
hij het kasteel Gruuthuse. Vroeger heette dat gewoon ‘Kasteel van Oostkamp’, maar
het behoorde tot het toen veel uitgestrekter gebied Nieuwenhove. Het werd in 1297
verwoest door de Fransen.14 Conscience blijkt kennis gehad te hebben van deze
gebeurtenissen. Hij citeert uit Die Excellente Cronike en schrijft: ‘Tydens den oorlog
van den jare 1296, wanneer de Franschen gansch West-Vlaenderen hadden ingenomen
bood het slot Nieuwenhove hun eenen hardnekkigen tegenstand’ (H.C., p. 181).
Nadat de Fransen het eindelijk konden veroveren, vonden ze binnen de wallen enkel
lijken en zouden ze uit woede het kasteel in brand gestoken hebben. Zwarte Ridder

14

Deze informatie werd mij doorgespeeld door de archiefdienst van de gemeente Oostkamp.
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Robrecht van Béthune kan dus inderdaad uitgerust hebben bij het puin van dat
afgebrande slot, zoals Conscience vertelt.
Tijdens zijn studiereis ging Conscience ook op bezoek bij Auguste Voisin en Octave
Delepierre. Toen hij weer thuis was, vroeg hij hen of ze hem hun studies over de
materie die hem interesseerde, wilden toesturen. Wellicht vroeg hij Delepierre onder
meer naar straatplannen van het oude Brugge. Of wever Pieter de Coninck werkelijk
in de ‘Wolle’ straat woonde en Jan Breydel in de ‘Beenhouwer’ straat, kan niet
achterhaald worden. Feit is wel dat Nederlandse teksten van het begin van de
veertiende eeuw al spreken van de ‘Wullinstrate’ en de ‘Wulhuusstrate’ (A. Schouteet,
1977, p. 237) en dat de stadsrekening van Brugge in 1299 melding maakt van ‘in
vico carnificum’ of ‘de straat van de beenhouwers’ (A. Schouteet, p. 23). Uit
vergelijking van de weg die Conscience zijn personages in De Leeuw door Brugge
laat afleggen met kaarten en plannen van de stad, blijkt dat de schrijver hierin vrij
waarheidsgetrouw is.

5. Tussen feit en fictie
Het is duidelijk dat het universum dat Conscience schept in De Leeuw van Vlaenderen
lang niet helemaal samenvalt met de realiteit van ongeveer zevenhonderd jaar terug.
In de roman zien we in feite de mensen en de wereld van 1838 teruggeplaatst in
Consciences verbeeldingswereld van het verleden. Historische feiten paste de schrijver
aan aan het actuele discours dat ze moesten illustreren. De confrontatie van de
hoofdpersonages in De Leeuw en hun daden met de historische informatie waarover
Hendrik Conscience kon beschikken, toont dat aan. Vooral de passages waarin Jan
Breydel en Pieter de Coninck samen opgevoerd worden, zijn interessant, omdat
daarin goed blijkt dat de wil tot verzet van Breydel slechts tot degelijke resultaten
kan leiden als hij in goede banen geleid wordt door de wijze raadgevingen van De
Coninck. Volgens Roel Jacobs volstaat het om in deze fragmenten ‘1302’ te vervangen
door ‘1838’, ‘Jan Breydel’ door ‘radicaal liberaal’ en ‘Pieter De Coninck’ door
‘gematigd unionist’ om in te zien hoe geniaal Conscience met zijn historische roman
inspeelde op de politieke actualiteit van zijn eigen tijd (R. Jacobs, 2002, p. 18). Het
is vooral zijn bedoeling om de lezer te behagen. Hij pretendeert niet een historisch
verantwoord beeld te geven. Toch blijkt uit zijn verhaal dat hij zich ruimschoots in
de middeleeuwse geschiedenis van Vlaanderen heeft verdiept.
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In De Leeuw van Vlaenderen zijn bepaalde historische onjuistheden niet aan
Conscience toe te schrijven, maar aan zijn bronnen. Het adembenemende aantal
slachtoffers dat Conscience bijvoorbeeld opgeeft voor de Brugse Metten, was in
werkelijkheid veel geringer, maar hij volgde hierin de kroniekschrijvers die hij
raadpleegde, maar die de meest fantastische getallen opsomden om hun lezers op
het belang van hun mededeling te wijzen.
Soms past Conscience onwillekeurig zaken aan. Als Breydel en zijn beenhouwers
na hun vernieling van het slot van Male in hoofdstuk veertien op de terugweg zijn
naar Brugge, organiseert Conscience een ontmoeting tussen hen en de wevers die de
stad ontvlucht zijn uit vrees voor weerwraak van de Fransen. Pieter de Coninck
verwijt de deken van de beenhouwers dat hij veel te impulsief gehandeld heeft en
de anderen daardoor in gevaar heeft gebracht. Zelf bewijst hij hoe handig hij wel is.
Van de Franse stadsvoogd kreeg hij de belofte gedaan dat hij Brugge niet zou
verwoesten als zij allemaal de stad op staande voet verlaten. Niet alles echter is
kommer en kwel, want De Coninck eindigt zijn betoog met misschien wel het
belangrijkste unionistische statement in de hele roman:
‘...luister wat ik deed, terwyl gy uit wraeklust het bloed der vyanden
nutteloos deed stroomen. Ik heb onze poogingen tot de vrymaking des
Vaderlands aen onzen Graef Gwyde bedektelyk doen kennen, en hy heeft
dezelve met zyne vorstelyke goedkeuring bekrachtigd. - Nu zyn wy geen
muitelingen meer, myn vriend, - nu zyn wy wettige veldoversten onzes
Landsheers...!’ (H.C., p. 198)
Look who's talking now! Breydel het grote aantal doden aantijgen - in Consciences
roman althans - terwijl het nota bene Pieter de Coninck zelf was die het kasteel van
Male ingenomen had en het Franse garnizoen dat er gelegerd was, had uitgemoord.15
Hierna stelden de Gentse ambachten aan Brugge een

15

Voor mijn vergelijking van de Brugse Metten en de Guldensporenslag zoals Conscience ze
in De Leeuw van Vlaenderen verhaalt en zoals ze in werkelijkheid plaatsvonden, heb ik 1302.
Opstand in Vlaanderen van Jan Frans Verbruggen en Rolf Falter als standaardwerk gebruikt.
Voor de veldslag baseerden de auteurs zich op Lodewijk van Velthems Voortzetting van de
Spiegel Historiael. Het resultaat leest vlot. De figuranten op het slagveld worden voorgesteld
als mensen van vlees en bloed en doen realistische uitspraken.
Recent literair-historisch onderzoek echter stelt de vraag of Verbruggen niet te veel vasthoudt
aan Velthem. Onder meer Paul Trio en A.L.H. Hage stellen dat wat de middeleeuwse auteur
over 1302 schrijft, onbetrouwbaar zou zijn. Vergelijking met het complete bronnenbestand
en de gedachte aan welke ondienst Velthem zichzelf bewezen zou hebben als hij zijn lezers
eigen fantasieën had voorgeschoteld met betrekking tot een gebeurtenis die nog tot in ontelbare
details mondgemene vertelstof was in Vlaanderen en in zijn eigen Brabant, zijn voor mij
echter overtuigend genoeg om het verslag van de Brabantse pastoor als vrij waarheidsgetrouw
aan te nemen. Of Gwijde van Namen op de Groeningekouter bijvoorbeeld werkelijk aan
‘peptalk’ dacht (Jan Frans Verbruggen en Rolf Falter, p. 153), zullen we wellicht nooit weten,
maar ik neem graag aan dat het voetnotenapparaat achteraan in 1302. Opstand in Vlaanderen
bovendien garant staat voor voldoende wetenschappelijke onderbouw.
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bondgenootschap voor. In Gent sloeg de stemming echter om en de stad sloot een
akkoord met Jacques de Châtillon. Pieter de Coninck rukte nog naar Gent op, maar
moest onverrichterzake naar Brugge terugkeren. Daar aangekomen wachtte hem een
koude douche. De Bruggelingen voelden zich verraden en wezen De Coninck met
een beschuldigende vinger aan als zondebok. Ze wilden hem arresteren en eventueel
zelfs doden. Want waarom was Willem van Gulik weggevlucht? Waarom deden de
Gentenaars niet meer mee? En waarom waren er zoveel mensen vermoord in Male?
In De Leeuw laat Conscience echter niet Pieter de Coninck, maar wel Jan Breydel
een strafexpeditie naar Male organiseren. Vraag is natuurlijk hoe hij het zelf gelezen
heeft. Uit mijn onderzoek naar Consciences bronnen blijkt dat hij voor dit fragment
inspiratie haalde bij Custis. In zijn voornaamste bron, de Excellente Cronike van
Vlaenderen, wordt geen gewag gemaakt van militaire actie tegen het slot van Male.
Noch op initiatief van De Coninck, noch op dat van Breydel. Volgens de kroniek
vluchtte Pieter de Coninck weg naar Aardenburg nadat hij vernomen had dat ‘iacob
van saint pol’ onderweg was naar Brugge om ‘die principaelste vanden vleeschauwers,
ende vanden wulwevers te doen onthoofden, als mesdadege lieden ende rebel den
coninc’.
Stel dat Hendrik Conscience Breydel toch met opzet tot leider van de aanval op het
slot van Male gemaakt heeft, dan deed hij dat wellicht omdat Pieter de Conincks
figuur als balling moeilijk lag. Het Vlaamse volk was namelijk eendrachtig. Het kon
niet dat het een man zoals De Coninck zou verstoten. Dit is dus een ‘functionele
aanpassing’.
Half mei kwam Jacques de Châtillon met zijn leger in de buurt van Brugge aan. Uit
angst koos de stad voor bemiddeling. Ze bood haar volledige onderwerping aan de
koning aan. De landvoogd eiste de bestraffing van de schuldigen aan de moordpartij
in Male. De Bruggelingen stemden hiermee in, maar vroegen dat iedereen die vroeger
ooit tegen de koning gehandeld had de kans zou krijgen om voor de intrede van de
Fransen de stad te verlaten. Op 16 en 17 mei trokken duizenden mannen uit Brugge
onder meer naar Damme, Aardenburg en Oostburg.
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Zoals Conscience het verhaalt, zou alleen de Brugse stadsvoogd De Mortenay op de
hoogte geweest zijn van de komst van De Châtillon. Zo geheim kan het nieuws van
de entree van de Franse gouverneur in de stad echter niet geweest zijn, aangezien de
verantwoordelijken voor het bloedbad in Male de mogelijkheid kregen om Brugge
tijdig te verlaten. Op 16 mei had het stadsbestuur dan ook laten weten dat iedereen
die vervolging te vrezen had, de stad verlaten moest hebben voor de middag van de
volgende dag.
‘Den 18 mei 1302, om negen uren des morgens, kwam het leger der Franschen met
vliegende vaendels in de stad. De Chatillon reed aen het hoofd zyner zeventien
honderd ruiters, zyne blikken waren dreigend en wreed.’ (H.C., p. 217) Historisch
is Conscience een dag te laat. Het was namelijk in de vooravond van 17 mei dat de
Franse gouverneur met zijn troepen Brugge binnenrukte. Zoals wel vaker overdrijft
Conscience inzake aantallen. Jacques de Chat illon stond in werkelijkheid aan het
hoofd van slechts honderd twintig ridders in een leger van achthonderd gepantserde
ruiters en driehonderd kruisboogschutters en voetvolk.
De Fransen riepen de inwoners van Brugge samen op het plein tussen de hallen om
de landvoogd te verwelkomen. Doordat ze zwaar gewapend waren, vervulden De
Châtillon en zijn mannen de massa met angst. 's Avonds begaven enkele burgers
zich naar de bannelingen ten noorden van Brugge.
Van het plein tussen de hallen maakt Conscience de Vrijdagsmarkt en het
machtsvertoon dat de Fransen aan de dag leggen vergroot hij uit tot een waar
bloedbad. Het verhaal dat ze ook een aantal grote vaten mee hadden die met koorden
en stroppen gevuld waren om handwerkers op te hangen, haalt hij uit de Excellente
Cronike van Vlaenderen. In werkelijkheid raakte de Brugse bevolking in paniek bij
het machtsvertoon van de Fransen en zond ze daarom vervolgens boden naar de
ballingen. Conscience laat de Franse troepen echter eerst een waar bloedbad
aanrichten, waarop de Bruggelingen naar het Vlaamse kamp in Damme vluchten.
De volgende morgen vroeg - in werkelijkheid 18 mei, maar bij Conscience dus 19
mei - slopen de opstandige graafgezinden Brugge opnieuw binnen. Moeilijk was dat
niet, omdat Jacques de Châtillon na de opstand van juli 1301 de afbraak van de
stadswallen bevolen had, zodat Brugge nu een ‘open’ stad was. Conscience maakt
echter geen gewag van die neergehaalde stadsmuren. Volgens hem wisten de
bannelingen Brugge slechts binnen te dringen, nadat de poorten voor hen van
binnenuit geopend waren. Zich eerst
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ongemerkt van de nachtwacht moeten ontdoen, is namelijk veel spannender dan
zomaar eventjes over wat nog rest van de stadsomwalling stappen.
De aanhangers van de graaf richtten een slachtpartij aan onder de Fransen. Ze lichtten
hen van hun bed en doodden ze of namen ze gevangen. Al wie de vooraf afgesproken
woorden ‘schild en vriend’ niet kon uitspreken, werd genadeloos afgemaakt.
In deze gebeurtenissen ziet Conscience een kans om zijn twee hoofdpersonages
Breydel en De Coninck nog eens in het middelpunt van de belangstelling te zetten.
Hij geeft Pieter de Coninck de leiding over de verrassingsaanval. In werkelijkheid
was de wever op zijn vlucht uit het graafschap reeds veel te ver van Brugge verwijderd
om de operatie nog te kunnen leiden. Zelfs al had hij zevenmijlslaarzen gehad, dan
nog zou hij de Brugse Metten niet op tijd gehaald hebben. Pas op 23 mei keerde hij
terug naar de stad, waar hij samen met Willem van Gulik triomfantelijk ingehaald
werd. Consciences tweede grote held Jan Breydel had wellicht al helemaal niets te
maken met de Brugse Metten.
Conscience tovert met cijfers en aantallen. Hij is niet consequent en overdrijft.
Volgens hem ging Pieter de Coninck aan de vooravond van de Brugse Metten naar
Brugge om in ‘een gering huis achter St-Donaes kerk’ wever Geeraert op te zoeken,
die met dertig andere gezellen in de stad achtergebleven was. Hij vertelt hem wat er
te gebeuren staat en zegt hem wat hij moet doen:
‘(...) Gy zult spoedig naer uwe gezellen gaen om hen te verwittigen: dezen
nacht zult gy u geheimlyk met hen in het Peperstraetje begeven: gy alleen
zult op den wal tusschen de Damme- en Kruispoorten klimmen; leg u plat
ter aerde en laet uwe oogen in de richting van St-Kruis gaen. Zoodra gy
een vuer in het veld ziet, val dan met uwe makker op de wacht der poort;
open deze - er zullen zeven duizend Vlamingen voorstaen.’ (H.C., p. 241)
Een aantal bladzijden en één hoofdstuk verder verzamelen meer dan tweeduizend
beenhouwers in het Eksterbos achter Sint-Kruis voor de verrassingsaanval:
Meer dan twee duizend beenhouwers lagen op reien en in dezelfde houding
ter aerde; (...). (H.C., p. 245)
Later sluiten vierduizend wevers zich bij hen aan:
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Eenige oogenblikken hier na drongen vier duizend wevers langs
verschillende zyden in het bosch; (...). (H.C., p. 247)
Dat maakt een totaal van zesduizend Vlamingen - duizend minder dan het aantal
waarover De Coninck sprak.
Eenmaal in Brugge binnengedrongen zijn de opstandelingen zelfs nog maar met
vijfduizend:
‘Vlaenderen den Leeuw! Wat walsch is, valsch is! slaet al dood!’ Die roep,
het vonnis der Vreemden, liep door vyf duizend monden. (H.C., p. 250)
Ook met het aantal gedode Fransen springt Conscience onzorgvuldig om. Op the
day after beschijnt de zon ‘de lyken van vyf duizend Franschen’:
Vyf duizend Vreemden werden dien nacht aen de schimmen der vermoorde
Vlamingen geofferd: er is een bloedig blad in de Kronyken van Vlaenderen;
dit schriklyk getal staet er naeuwkeurig op aengeteekend. (H.C., p. 252)
Voor die vijfduizend Franse doden verwijst Conscience in een voetnoot overigens
naar de Excellente Cronike van Vlaenderen:
Op dye vrydach waren bedt dan Vm binnen Brugge verslegen ende des
anderdaechs waren te Ghendt ooc bedt dan IIm walen dootghesleghen,
dit gheschiede int jaer ons Heren XIIIe ende twee. (H.C., p. 252)
Verder drijft Conscience het dodenaantal dat hij eerder vermeldde en ook zo in zijn
bron vond op tot zevenduizend:
Nu hadden zeven duizend Franschen de tweejarige verdrukking met het
leven geboet. (H.C., p. 260)
De twaalfhonderd man waarmee Jacques de Châtillon Brugge binnenreed indachtig,
zijn dit meer dan onwaarschijnlijke cijfers. Stel dat de opstandige graafgezinden erin
geslaagd waren álle Fransen te vermoorden, dan hadden dat er maximum dus
twaalfhonderd kunnen zijn. Jan Frans Verbruggen maakt zelfs melding van slechts
tientallen Fransen (J.F. Vervruggen en R. Falter, p. 141). Die vijfduizend Franse
doden haalt Conscience weliswaar uit de Excellente Cronike, maar dan nog blijft er
een verschil van tweeduizend man tot aan die zevenduizend doden aan Franse zijde
in De Leeuw van Vlaenderen. Dat cijfer is wel degelijk een product van de verbeelding
van
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Conscience zelf. Mensen lezen en horen nu eenmaal wat ze graag lezen en horen.
Zeker in enthousiaste buien veranderen hun verbeelding en eigen referentiekader
soms gegevens zonder dat ze zich daarvan bewust zijn. Conscience moet De Leeuw
van Vlaenderen zowat in een roes geschreven hebben. Dat zou eventueel ‘onbewuste
verdraaiingen’ van zijn hand kunnen verklaren.
Uit mijn vergelijking van het verhaal in de roman met de bronnen die Conscience
consulteerde, de correspondentie die hij erop nahield en de originele manuscripten
blijkt dat de schrijver zijn materiaal vrij goed bestudeerd en gebruikt heeft - weliswaar
op een eigenzinnige manier. Het resultaat is een combinatie van historische
waarschijnlijkheid en romantische verbeelding.
Maar waarheid of epische verdichting... Conscience had bij zijn Vlaamse lezers wel
erg gevoelige snaren geraakt. Hoe groot de kloof tussen de werkelijke geschiedenis
en de roman ook mag zijn, het valt niet te ontkennen dat Conscience de perceptie
van de geschiedenis bij het brede publiek meer bepaald heeft dan de
‘wetenschappelijke’ geschiedschrijving over 1302.
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Actieve en (volledig-)passieve constructies in de Nederlandse
schrijftaal. Over de alchemie van semantiek en pragmatiek.
Georges de Schutter, lid van de Academie
Abstract
Complete passive constructions differ from active transitive constructions at least in
two respects: the reason why a speaker or writer would choose in favour of the passive
voice may be either pragmatic or semantic, or both. As for pragmatics, there is the
informational structure: both in active and in passive clauses the subject tends to be
integrated more strongly in the context than the other argument (the low participant
or ‘logical object’ in active clauses, the high participant or ‘logical subject’ in passive
constructions). The effect of this is illustrated in two tables (2-3), based on corpuses
of written texts. The semantic difference between active and passive is the result of
an adaptation of the verb meaning, by which the process character is emphasized:
the result is that action verbs are at least partly downgraded, whereas static verbs
acquire a dynamic flavour. This results in a far greater proportion of [- human] high
participants, and among these a greater proportion of abstract referents in passive
clauses than in their active counterparts. The latter fact is to be explained as follows:
abstract [-human] referents are to be expected prototypically as the high participants
of non volitional dynamic states of affairs.

1. Situering van de problematiek
Actieve en passieve zinnen verschillen formeel behalve in de realisatie van het
werkwoord, ook in die van het ‘logisch subject’ en het ‘logisch object’. Kirsner (o.a.
1976) noemt die twee resp. de hoge en de lage participant (resp. HP en LP), en die
termen zal ik in dit verhaal ook gebruiken. LP verschijnt in actieve zinnen als direct
object, in passieve als subject; HP resp.
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als subject en facultatief als door-adjunct: HP kan in passieve zinnen immers ook
gewoon weggelaten worden. Dat laatste gebeurt zowel als het voor de ontvanger van
de boodschap evident is wie of wat als HP in de stand van zaken optreedt, als wanneer
de zender het ook niet weet, of elke nadere specificatie irrelevant of overbodig acht.
Passieve zinnen zonder explicitering van de HP worden wel eens ‘onvolledig’
genoemd, die mét gelden dan als ‘volledig’. Hoewel die terminologie strikt genomen
niet adequaat is,1 neem ik ze in het volgende toch over. Volledig passieve zinnen
worden door taalverzorgers wel eens als problematisch ervaren, omdat ze, althans
qua referentie, volledig met hun structureel eenvoudiger actieve tegenhangers
samenvallen. De vraag waarom taalgebruikers zulke relatief ingewikkelde zinnen
gebruiken, waar toch veel eenvoudiger structuren voorhanden zijn, heeft
functionalistisch georiënteerde linguïsten altijd al geboeid. In deze bijdrage wil ik
proberen eigen inzichten met die in de literatuur over het fenomeen in het Nederlands
te confronteren.
Vooraf nog: er is wel een consensus dat passieve zinnen, zeker de ‘volledige’,
tegenover hun actieve tegenhangers de gemarkeerde constructie vormen: er moet
dus altijd ten minste een van een reeks mogelijke ‘triggers’ aanwezig zijn om de
passieve constructie op gang te brengen. Is er geen aanleiding daartoe, dan wordt
voor de actieve tegenhanger gekozen.2

2. Een kort literatuuroverzicht
De eerste overtuigende functionele beschrijving van het fenomeen passiviteit,
geconcipieerd voor een ruimer publiek dan alleen taalkundigen, vinden wij wat het
Nederlands betreft, in de ANS. In de eerste uitgave (ANS1 1983) luidt het dat passieve
zinnen ‘de handeling of het gebeuren centraal’ stellen; de handeling wordt volledig
of ten minste in aanzienlijke mate losgemaakt van het ‘logisch onderwerp’, dat dus
hetzij niet uitgedrukt wordt, hetzij als ‘niet-onderwerp’ verschijnt (p. 1050). Die
passage wordt met instemming geciteerd door Verhagen (1990), die meer dan terecht
betreurt dat inzichten zoals dit niet doorwerken in adviezen van taalverzorgers:
passieve zinnen

1
2

Zoals net gezegd kan de niet-expliciete HP in passieve zinnen perfect vanuit de contekst
en/of de intenties van de spreker ingevuld worden.
Er zijn natuurlijk ook talen waarin dat wat wij LP noemen, normaal als subject in een
ongemarkeerde (ergatieve) constructie verschijnt, maar SAE-talen horen daar zoals bekend
niet bij.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde. Jaargang 2006

333
zijn niet zomaar verminkte, slecht lopende en dus meestal laakbare afleggertjes van
hun meer ‘natuurlijke’ actieve tegenhangers, ze hebben integendeel een heel eigen
dynamiek, waardoor ze qua expressieve kracht in bepaalde omstandigheden niet voor
hun actieve tegenhangers onderdoen, en soms zelfs veruit de beste keuze vormen.
Meer specifiek t.a.v. het in een door-PP uitgedrukte logisch onderwerp, de HP dus,
meent de ANS1 dat dat in de passieve zin ‘het element met de hoogste informatieve
waarde’ kan zijn. Van het grammaticale subject van passieve zinnen, de LP, geldt
dan weer dat dat in zulke zinnen kan optreden als ‘thema’, of ‘minder belangrijk
gegeven, waar in de rest van de zin wat over gezegd wordt’ (p. 1056). Bedoeld is
hierbij dat in het meest koerante type zinnen, dat namelijk met het subject op de
eerste plaats, of althans toch lineair voor (links van) de andere participant geordend,
de bedoelde informatieve (of pragmatische) verhouding bestaat.
De voorstelling van de ANS1 blijft ook in de tweede uitgave vrijwel volledig behouden
(ANS2: 1406-1416). Wel gaat hier wat meer aandacht naar de opmerking dat ‘de
informatieve geleding’ (dus de pragmatische structurering op basis van de onderlinge
ordening van de participanten), waarvan sprake in ANS1 (p. 1056), de keuze tussen
actief en passief toch maar ten dele bepaalt. Zinsparen als die onder (1) en (2) worden,
uiteraard terecht, als fundamenteel gelijk voorgesteld, ook wat de informatieve
geleding betreft; de volgorde waarin de participanten t.o.v. elkaar verschijnen, is
immers volledig gelijk:
(1)a En [deze tekeningen]LP zijn [door úw zoontje]HP gemaakt
(1)b En [deze tekeningen]LP heeft [úw zoontje]HP gemaakt
(2)a [De conclusie]LP die [door beide partijen]HP aan het onderzoek wordt
verbonden,...
(2)b [De conclusie]LP die [beide partijen]HP aan het onderzoek verbinden,...

Ik voeg daar nog een derde en een vierde3 zinspaar aan toe waarin, ondanks de
oppositie tussen ‘actief’ en ‘passief’ de informatiestructuur gelijk geacht moet worden:
(3)a De beul [door wie]HP [de vonnissen]LP uitgevoerd moesten worden,...
(3)b De beul [die]HP [de vonnissen]LP moest uitvoeren,...

3

Dat laatste is gebaseerd op voorbeeld 4 in Cornelis (1995).
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(4)a [Door de Belgische spoorwegen]HP wordt [een onderzoek]LP gedaan naar het
gebruik van vervalste reductiekaarten.
(4)b [De Belgische spoorwegen]HP doen [een onderzoek]LP naar het gebruik van
vervalste reductiekaarten

De vier zinsparen hebben gemeenschappelijk dat HP en LP in de respectieve a- en
b-zinnen telkens in dezelfde onderlinge volgorde verschijnen: in (1) en (2) is dat
LP-HP, in (3) en (4) HP-LP. De passieve zin mag dan al een geschikt syntactisch
kader bieden voor de realisatie van de informatieve geleding, passivering is duidelijk
niet de enige procedure die daarvoor kan zorgen.4 Wordt dezelfde volgorde op een
andere manier gerealiseerd dan door passivering, dan is het effect in kwestie er net
zo goed (cf. 1b en 2b). Omgekeerd: heeft passivering plaats zonder het volgorde-effect
(zoals in 3a en 4a), dan ontbreekt ook het informatieve effect van de oppositie (cf.
verder Cornelis 1995). Nog anders gezegd: passivering is niet noodzakelijk om het
effect te krijgen; en de omschakeling in de informatieve geleding is ook niet het
enige wat passivering op gang brengt.
Ondanks het (relatieve) gebrek aan aandacht voor dit soort feiten, mogen wij stellen
dat de beschrijving in beide uitgaven van de ANS in gunstige zin afwijkt van andere
functioneel geïnspireerde beschrijvingen. Meestal werken die vrijwel uitsluitend met
noties als foregrounding en backgrounding van de participanten (cf. Cornelis 1995
voor een overzicht en een alleszins overtuigende argumentatie-contra).
Toch suggereert de behandeling van Verhagen (1990) dat het verhaal van de ANS2
nadere specificatie behoeft: wat betekent dat eigenlijk, dat ‘de handeling of het
gebeuren centraal’ komt te staan? Verhagen suggereert dat passieve zinnen, b.v. ook
de a-zinnen in onze voorbeelden 1 tot 4, van hun actieve tegenhangers verschillen
doordat ze ‘statisch’ zijn; dat wil zeggen dat het handelingskarakter op de achtergrond
komt.5 In wat volgt wil ikzelf een vroeger voorstel van mijn hand, voor het eerst
geformuleerd in De Schutter (1989), en opnieuw omstandig toegelicht in De Schutter
(2000), weer opnemen. Centraal in die behandeling is, dat passieve zinnen, wat ook

4

5

Ik ga hier niet in op ‘mediale’ contructies zoals ‘Hij liet zich niet van het rechte pad afbrengen
door het verbale geweld’. Die staan notioneel soms erg dicht bij passieve constructies (‘Hij
werd niet van het rechte pad afgebracht door het verbale geweld’), maar verschillen daar
toch wel fundamenteel van.
Verderop zal blijken dat ik het met het tweede deel van de stelling eens ben, maar dat ik dat
effect eerder aan het ‘proces’-karakter van de passieve constituent toeschrijf.
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de kernnotie van het gebruikte werkwoord is, de genoemde stand van zaken als een
proces voorstellen: in dit voorstel wordt er dus van uitgegaan dat er juist een
‘dynamiek’ in de stand van zaken zit, en dat dat ook essentieel is voor de passieve
constructie. Die dynamiek is echter niet (noodzakelijk) gericht aangestuurd. De
beschrijving loopt grotendeels parallel met wat Cornelis (1995) als alternatief voor
het ‘klassieke’ functionalistische paradigma voorstelt.
Het voorstel wordt in deze bijdrage ondersteund door corpusonderzoek. Dat heb ik
bij een vorige gelegenheid ook al eens gedaan (De Schutter 2001), maar tegen die
behandeling zijn, behalve de relatief slechte bereikbaarheid van de publicatie, ten
minste nog twee fundamentele bezwaren in te brengen: een belangrijke factor is er
buiten beschouwing gebleven (cf. punt 6 van deze bijdrage); verder bleek het aantal
onderzochte corpuszinnen (177 volledig passieve en evenveel actieve) voor een
onderzoek dat verschillende variabelen in interactie met elkaar in beeld probeert te
brengen, aan de krappe kant te zijn. Voor deze bijdrage heb ik ervoor geopteerd een
replicatieonderzoek te doen op een vergelijkbaar aantal (182) zinnen.6 In punt 3 geef
ik een overzicht van de samenstelling van de twee materiaalverzamelingen, in punt
4 breng ik een samenvatting van mijn bespreking op basis van het materiaal-2000.
Dat leidt tot het opstellen van onderzoeksvragen waar op basis van het nieuw
verzamelde materiaal en een gedeeltelijke aanvulling van het onderzoek op het
materiaal-2000 een antwoord op gezocht zal worden.

3. Materiaalverzameling
In dit onderzoekje neem ik volledige passieve constructies onder de loep; die worden,
waar dat relevant lijkt, vergeleken met een precies even groot corpus van actieve
‘echt’-transitieve constructies.7 Passieve en actieve zinnen

6

7

Met een 350 zinnen is het corpus natuurlijk nog steeds vrij klein. Men bedenke dat het
manueel samenstellen ervan echter enorm tijdverslindend is: methodes van automatische
gegevensverwerking zijn mij voor deze problematiek niet bekend (vooral de vereisten die
hier aan de samenstelling van een parallel corpus van actieve zinnen gesteld worden lijken
onoverkomelijk). Vanwege het geringe aantal zinnen wordt ook geopteerd voor de methode
van de replicatie: wat zich in onafhankelijk verzamelde corpora herhaaldelijk manifesteert,
heeft meer overtuigingskracht dan wat in één enkel corpus van dezelfde omvang als het
volledige materiaal aan de oppervlakte komt.
Met die term bedoel ik de meerplaatsige werkwoorden die passivering überhaupt toestaan;
buiten beschouwing blijven dus woorden als hebben, interesseren, enz., cf. De Schutter
(1989: 64-68).
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komen uit een relatief groot aantal geschreven teksten. Het was a priori niet de
bedoeling om te onderzoeken hoe individuele auteurs met de geboden
variatiemogelijkheid omgaan: met een erg gevarieerd corpus zoals dit heb ik juist
de bedoeling om individuele voorkeuren te neutraliseren. Het nieuwe corpus, speciaal
voor deze bijdrage bijeengebracht, bestaat uit excerpten van 17 afleveringen van
Uitgelezen, sinds 2006 de boekenbijlage van de Vlaamse krant De Morgen; een
overzicht van relevante gegevens over beide corpora is te vinden in de Bijlage bij
deze tekst.
Van beide deelcorpora maken, zoals gezegd, ook exact evenveel actieve zinnen deel
uit, uit precies dezelfde bronnen. Om willekeur bij het verzamelen uit te sluiten, heb
ik voor elke volledig-passieve zin telkens de ‘passende’ actieve zin genomen die er
zo dicht mogelijk in de tekst op volgt. In een paar gevallen (vooral in korte artikelen)
kwam het einde van de tekst te vroeg; dan heb ik verder vanaf het begin van de tekst
naar een in aanmerking komende zin gezocht.
Samenvattend: het corpusonderzoek waarmee diverse stellingen ondersteund worden,
bestaat uit 359 (177 uit het eerste corpus, 182 uit het nieuwe) passieve en evenveel
actieve zinnen met een echt-transitief werkwoord.8 In deze bijdrage laat ik waar dat
kan, de twee op verschillende momenten en uit heel verschillende bronnen
samengestelde corpora apart aan het woord (dat is conform het principe van de
replicatie), maar de aandacht gaat toch ook naar wat de ‘junctie’ te vertellen heeft
over de geschetste problematiek (in een tweetal gevallen laat ik alleen het volledige
materiaal aan bod komen).

4. Specifieke onderzoeksvragen op basis van het materiaal-2000
In de tabellen van De Schutter (2000: 164) wordt de distributie van HP en LP in
actieve en passieve zinnen gerepresenteerd. Daarbij wordt een aantal
syntactisch-semantische NP-kategorieën onderscheiden:

8

Theoretisch is het heel goed mogelijk een volledig-passieve zin te vormen op basis van een
intransitief actiewerkwoord; voorbeelden zouden zijn: ‘er werd door niemand zo lang getreurd
als door Pieter’ en ‘door niemand werd sterker aan het resultaat getwijfeld dan door Pieter’.
Zulke zinnen zijn zonder twijfel grammaticaal, maar in geen van de twee corpora komt er
ook maar één voor.
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- Zowel NP's als zinnen kunnen als HP én LP voorkomen. Argumentzinnen
kunnen dat-zinnen zijn of afhankelijke vragen met of of een vragend pronominaal
of bijwoordelijk bindwoord (wie, wat, waar, hoe, waarom, hoelang, enz.). In
totaal hebben in het materiaal-2000 nauwelijks 25 van de 708 participanten (HP
of LP in 177 actieve en evenveel passieve zinnen) de vorm van een zin; alle
andere zijn NP's.
- NP's als HP of LP kunnen pronominaal of substantivisch karakter hebben. Als
‘pronominaal’ beschouw ik hier alle NP's waarbij de kern geen direct referentiële
waarde heeft; dat wil zeggen dat zo'n woord, afgezien eventueel van heel
algemene indicaties over de meest fundamentele gegrammaticaliseerde
betekenisopposities (+/- menselijk, +/- vrouwelijk, +/- enkelvoud), geen
beschrijving van de referent geeft. Een formeel criterium om ze ondubbelzinnig
te onderscheiden is dat zulke woorden in het Nederlands in ongemarkeerd
gebruik niet met een bepaald lidwoord te verbinden zijn.
- De pronominale NP's bestaan uit:
- ‘bindwoorden’: vooral betrekkelijke en vragende voornaamwoorden;
die bindwoorden zitten aan de eerste zinsplaats vast, wat, gegeven
de informatietechnische of pragmatische functie van de oppositie
actief-passief, dus een ‘storende’ factor voor de keuze daartussen
kan zijn;
- definiete voornaamwoorden (persoonlijke, waarbij ook het reciproke
elkaar en de met zelf uitgebreide reflexieve gerekend worden, en
aanwijzende);
- indefiniete woorden (voornaamwoorden, ook zelfstandig gebruikte
telwoorden).

- NP's met een substantief als kern. Ook hier onderscheid ik verder nog drie
klassen:
- eigennamen, al dan niet met een bepaald lidwoord;9
- definiete NP's, met een bepaald lidwoord of een andere definiete
determinator, of met een genitivische bepaling; in het materiaal is
deze kategorie het frequentst vertegenwoordigd.
- indefiniete NP's, waarin zo'n determinatie ontbreekt.

9

Namen die ‘normaal’ geen lidwoord bij zich hebben, kunnen dat wel krijgen als er een
specificatie bij de NP komt (b.v. het negentiende-eeuwse Parijs, de Hugo Claus van Georges
Wildemeersch).
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In het materiaal-2000 zijn, zoals gezegd, 708 NP's als participanten in het geding.
Een overzicht van de gerealiseerde mogelijkheden is gepubliceerd in D.S. (2000:
164); dat cijfermateriaal komt terug in de tabellen 2 en 3 van deze nieuwe tekst. In
tabel 1 geef ik hier een synthese van de in 2000 gevonden resultaten,10 met daarin
per syntactisch-semantische kategorie de distributie daarvan over de vier syntactische
functies: elke klasse is immers in principe verdeeld over actieve en passieve zinnen,
en daarin kunnen ze dan resp. als actief subject (aSu) / direct object (aDO), en als
passief subject (pSu) / passieve door-PP (pPP) optreden.

Tabel 1:
De distributie van NP-klassen over de vier onderzochte syntactische
functiekategorieën in het materiaal-2000. Voor de duidelijkheid worden de
aantallen van HP-constituenten vet gedrukt.

pronominaal
bindwoord

aSu (als HP) aDD (als LP) pPP (als HP) pSu (als LP)
41 (van 42 HP) 11 (van 44 LP) 1 (van 42 HP) 33 (van 44 LP)

definiet
pronomen

53 (van 58 HP) 9 (van 49 LP)

5 (van 58 HP)

40 (van 49 LP)

indefiniet
woord

15 (van 18 HP) 4 (van 4 LP)

3 (van 18 HP)

0 (van 4 LP)

eigennaam

13 (van 31 HP) 4 (van 12 LP)

18 (van 31 HP) 8 (van 12 LP)

definiete NP
50 (van 121
met substantief HP)

72 (van 148
LP)

indefiniete NP 5 (van 82 HP)
met substantief

56 (van 74 LP) 77 (van 82 HP) 18 (van 74 LP)

zin

21 (van 23 LP) 1 (van 4 HP)

3 (van 4 HP)

71 (van 121
HP)

76 (van 148
LP)

2 (van 23 LP)

Er zijn bijzonder grote verschillen in de distributie van de NP-klassen over de vier
functiekategorieën. Zowel pronominale bindwoorden als definiete voornaamwoorden
hebben een absolute voorkeur om als subject op te treden, niet alleen als HP (actief
subject) maar ook als LP (passief subject). Aan de andere kant van het spectrum
staan indefiniete substantivische NP's, die zowel in actieve (als HP) als in passieve
zinnen (als LP) de subjectsplaats schuwen. Tussenin staan de eigennamen, die vooral
10

Alle gegevens komen ook nog eens in de tabellen 2 en 3 van deze bijdrage terug, waar ze
geconfronteerd worden met de gegevens van het nieuwe materiaal.
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alle vier de syntactische functieklassen.
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De twee resterende formele klassen leveren weinig voorbeelden op, maar het is wel
duidelijk dat indefiniete pronomina een absolute voorkeur hebben voor de
subjectsplaats van actieve zinnen, en argumentzinnen voor de DO-plaats in actieve
zinnen. Met die twee kategorieën wordt verder geen rekening gehouden. Het is
genoegzaam bekend dat indefiniete pronomina in extreme mate onderhevig zijn aan
de volgorderestricties van de logica (o.a. vanwege de onderlinge afhankelijkheid van
kwantoren); argumentzinnen leveren dan weer problemen op als ze met preposities
verbonden worden; in dat geval is de meest toegepaste procedure die, waarbij de zin
toegevoegd wordt aan de matrixzin met daarin een voornaamwoordelijk bijwoord.
Beide problemen worden geïllustreerd in (5) en (6).
(5)a Niemand heeft op dat ogenblik iets gezien
(5)b Iets is op dat ogenblik door niemand gezien
(6)a Of ze wat dan ook gezien heeft bepaalt onze verdere werkwijze
(6)b Onze verdere werkwijze wordt erdoor bepaald of ze wat dan ook gezien heeft
- (??wordt bepaald door of ze wat dan ook gezien heeft)

In beide gevallen worden de volgordeconsequenties van de normale
informatiegeleding zozeer door de genoemde specifieke restricties doorkruist, dat
ze voor de meest relevante delen van dit onderzoek niet te interpreteren zijn. In de
volgende bespreking laat ik ook alle gevallen met relatief of vragend bindwoord
buiten beschouwing: die kunnen in actieve zinnen net zo makkelijk zowel de functie
van object als die van subject vervullen; ze kunnen ook als passief subject optreden,
maar waardoor als HP van een passieve zin heb ik nauwelijks (precies 1 keer)11
aangetroffen. Ook hier is dus een conditie aan het werk die de normale verhoudingen
tussen actieve en passieve zinnen voor ons doel ongunstig beïnvloedt.
Het materiaal van de vier overblijvende frequent geattesteerde kategorieën lijkt in
de eerste plaats een bevestiging te brengen dat de (pragmatische) benadering op basis
van de informatiegeleding geldigheid bezit. Als wij ervan uitgaan dat het zinssubject
in principe sterker topicaal is dan welk ander zinsdeel ook, valt te verwachten dat
definiete pronomina (die verwijzen naar volledig in de contekst geïntegreerde
referenten) meer op de subjectsplaats terecht komen dan eigennamen (die zijn alleen
referentieel eenduidig

11

In punt 5 wordt ook het nieuwe materiaal mee besproken; dat levert nog eens 3 gevallen op;
toch nog steeds veel te weinig voor een zinvolle confrontatie met de rest van de gegevens.
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op basis van hun integratie in het algemene wereldbeeld van zender en/of ontvanger);
en die weer meer dan andere substantivische NP's, die autonoom beschrijvend karakter
hebben. Dat bij die laatste groep de indefiniete nog eens een trapje lager staan dan
de definiete is vanuit pragmatisch oogpunt evident.
Aan de hier voorgestelde hiërarchie [def. pronomen > eigennaam > definiete NP >
indefiniete NP] gehoorzaamt een belangrijk deel van het corpusmateriaal: in 59 van
de 91 in beschouwing genomen actieve zinnen, en in 75 van de 136 passieve zinnen
wordt de hiërarchie gerespecteerd (cf. verder ook de tabellen 2 en 3; de bedoelde
gevallen staan in de vakjes die zwaarder omkaderd zijn). Dat is zeker niet niks. Maar
het betekent toch dat in resp. 32 en 61 zinnen op basis van dit principe geen
‘verklaring’ te leveren is. Wij bekijken de twee oorspronkelijke aantallenreeksen (op
basis van het materiaal-2000) nog eens (in de tabellen 2 en 3 zijn dat de getallen die
in de individuele cellen aan de linker kant staan) en constateren:
- In 76 zinnen is de pragmatische waarde volledig gelijk (zowel subject als DO
resp. door-PP verschijnt als definiete NP, als indefiniete NP, enz.); dat is zo in
32 actieve zinnen en in 44 passieve. Dit bewijst alvast dat gelijke specificatie
niet noodzakelijk tot het gebruik van de ongemarkeerde actieve constructie leidt.
- Het kan ook nog gortiger, in die zin dat de hiërarchie echt doorbroken wordt.
Dat is in actieve zinnen maar 2 keer het geval, in passieve niet minder dan 17
keer. Het zal duidelijk zijn dat passieve constructies relatief populair zijn bij de
taalgebruiker, ook als de informatiegeleding ze geen speciaal zetje geeft of het
ontstaan ervan zelfs flagrant tegenwerkt.

Er moet dus nog ten minste één ander principe werkzaam zijn dat ervoor zorgt dat
taalgebruikers af en toe van de ‘veilige’ actieve zinsstructuur naar de veel
gemarkeerder (en dus ‘onveiliger’) passieve overschakelen; of dat ze - zelden, maar
het gebeurt dus toch - onverwacht bij de actieve structuur blijven hangen. De cruciale
vraag is dan of en eventueel in hoeverre de boven voorgestelde semantische
aanpassing van het karakter van de stand van zaken een verklaring kan bieden. Ten
minste even boeiend daarbij is de vraag of het corpusmateriaal ook steun kan verlenen
aan een (of meerdere) van de alternatieve voorstellingen in de literatuur (in
chronologische volgorde: D.S. (1989, passim, vooral 69-71), Verhagen (1990),
Vandenbosch (1992) en Cornelis (1994, 1995)). Zowel op de hoofd- als op de bijvraag
ga ik in punt 5 in.
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Samenvattend kunnen wij dus stellen dat er niet één, maar ten minste twee belangrijke
factoren zijn die tezamen het voorkomen van de volledige passieve constructie
bepalen. Het is denkbaar dat nog andere factoren meespelen (een paar aanzetten tot
het opsporen daarvan zijn her en der in mijn tekst van 2000 te vinden), maar het
beeld wordt in essentie zeker door het genoemde duo factoren uitgetekend. Ik geef
hier een voorlopige omschrijving (cf. ook punt 7 voor een mer definitieve formulering,
die rekening houdt met de verworvenheden van de rest van het hier gepresenteerde
onderzoek).
- Bij de keuze tussen actieve en passieve zinnen is de pragmatische
informatiestructuur een speler van de eerste orde. Bij vergelijking van de
kategoriale kenmerken van HP's en LP's in actieve en volledig passieve zinnen
blijkt dat de van nature meest topicale constituent in de overgrote meerderheid
van de gevallen op de subjectsplaats hetzij van een actieve, hetzij van een
passieve constructie, gemanoeuvreerd wordt.
- Theoretisch van even groot belang is de semantische factor: een stand van zaken
kan in de passieve constructie een ander karakter aannemen dan het gekozen
werkwoord van nature voor de hand legt. Mijn eigen hypothese is dat een
passieve zin een uitgesproken(er) proceskarakter aanneemt. Dat wil zeggen dat
een handelingswerkwoord zijn agentieve karakter verliest, maar ook dat
omgekeerd een toestandswerkwoord (zoals b.v. zien) er een dynamisch aspect
bij kan krijgen, cf. D.S. (1989).

Een vraag die overblijft is, hoe beide aspecten interageren, en hoe ze uiteindelijk via
die interactie het reële taalgebruik sturen. Voor beide vragen wordt ook een nieuw
corpus van volledig passieve zinnen bevraagd. Dat nieuwe materiaal levert, zoals
gezegd, 182 volledig passieve zinnen op. In punt 5 wordt eerst de robuustheid van
de bevindingen van 2000 onderzocht, door een confrontatie met het nieuwe materiaal
(5.1 over de pragmatische factor, 5.2 over de semantische). Daarna volgen enkele
beschouwingen over de pas gestelde vraag naar de interactie van de twee geïsoleerde
factoren (5.3).

5. Twee factoren bij de keuze tussen actief en passief
5.1 De pragmatische informatiegeleding in actieve en passieve zinnen
De volgende tabellen geven de distributie van de 7 onderscheiden syntactischformele
klassen waartoe de participanten kunnen behoren, als HP en LP in actieve (tabel 2)
en volledige passieve zinnen (tabel 3). De twee tabellen zijn
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een uitbreiding van de tabellen 1 en 2 in D.S. (2000: 164). Het oude materiaal wordt
in het getallenpaar links gepresenteerd, het nieuwe rechts.

Tabel 2:
het materiaal-2000 en het nieuwe materiaal: overzicht van de
HP-LP-combinaties in actieve zinnen; de LP verschijnt als direct object, de
HP als subject.
LP bind- LP def.
pro
pro
3-9

LP indef. LP naam LP def.
pro
subst.
2-2
1-2
20-20

LP indef. LP zin
subst.
12-7
3-0

7-5

4-6

2-2

HP indef. 1-0
pro

1-0

HP naam 0-1

0-3

HP def.
subst.

0-6

HP
bind-pro
HP def.
pro

3-3

HP indef. 0-1
subst.

1-2

1-2

18-22

15-23

6-13

1-9

5-1

5-0

2-1

4-3

4-9

5-6

0-1

25-13

17-7

5-2

1-0

0-3

3-2

0-1

0-2

0-1

HP Zin

0-1

Tabel 3:
het materiaal-2000 en het nieuwe materiaal: overzicht van de
HP-LP-combinaties in passieve zinnen; de LP verschijnt als passief subject,
de HP als (door)-PP.

HP
bind-pro
HP def.
pro

LP bind- LP def.
pro
pro
0-2

LP indef. LP naam LP def.
pro
subst
1-1

LP indef. LP zin
subst

1-1

1-1

3-1

0-1

HP indef. 0 - 1
pro

1-3

1-2

1-0

HP naam 5 - 6

4-6

2-4

5-6

1-0

1-1

HP def.
subst.

14 - 17

4 - 13

33 - 25

8-4

1-0

2-5

33 - 21

8-6

11-19

HP indef. 16 - 19
subst.

18 - 16

0-1
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HP zin

2-0

De getallen komen voor de twee corpora zelden volledig overeen in de individuele
cellen, maar over het algemeen bevestigt het nieuwe materiaal de resultaten van het
eerste corpus.
Bij de actieve zinnen bevatten de cellen beneden de diagonaal van links boven naar
rechts onder de absoluut ‘onverwachte’ combinaties. Zo zijn er
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14 in het eerste corpus, 29 in het tweede. Gelijke specificatie (de vakjes op de
diagonaal) hebben de twee participanten in resp. 32 en 21 gevallen. In de rest van
het materiaal (telkens 131 zinnen) worden de pragmatische verhouding gerespecteerd:
het actieve subject staat telkens hoger in de hiërarchie dan het direct object.
De passieve zinnen dan. De cellen boven de diagonaal van links boven naar rechts
beneden bevatten een klein aantal ‘afwijkingen’, resp. 22 en 18, die beneden de
diagonaal zijn bijzonder goed bezet: resp. 111 en 129; op de diagonaal komen resp.
44 en 36 gevallen. De verschillen tussen het oude en het nieuwe materiaal zijn in de
verste verte niet significant. In de grond zijn ze vooral terug te voeren op het veel
frequenter voorkomen van eigennamen, als HP én als LP, in het ‘nieuwe’ corpus.12
Dit aspect is onbelangrijk voor de hier behandelde problematiek.
Het nieuwe materiaal bevestigt dus de boven gesignaleerde tendens: de nagestreefde
informatiegeleding van de zin bepaalt in sterke mate de keuze tussen een actieve en
een (volledig) passieve constructie. Maar ook hier blijft een stevige basis van 89
actieve en 54 passieve zinnen als bewijs over dat van determinisme geen sprake is:
LP's kunnen als passief subject optreden ook als ze in de informatiehiërarchie niet
hoger staan dan de HP; in een beperkt aantal zinnen staan ze zelfs lager. Wij blijven
dus met de fundamentele vraag geconfronteerd hoe een tweede factor niet alleen
aangewezen, maar ook met specifieke elementen in tekstcorpora geconfronteerd kan
worden Daartoe wordt onze vrogere aanzet (D.S. 2000) in punt 5.2 met het nieuwe
corpus geconfronteerd.

5.2 De semantische aanpassing van passieve zinnen:
Een van de grote verschillen tussen een handelingswerkwoord en alle andere
semantische werkwoordkategorieën is het karakter van de hoogste participant (het
subject bij transitieve verba): die is agens bij een handelingswerkwoord, maar vervult
een andere rol (of casus) bij alle andere werkwoordtypen: causatief bij een
proceswerkwoord, recipiens/experiencer bij

12

Dat hoeft ook geen verwondering te wekken: het nieuwe corpus is voor een heel groot deel
afkomstig uit besprekingen van literaire en culturele werken in een literaire bijdrage; daarbij
wordt zowel de naam van de auteur als de titel van het besproken werk en de namen van
allerlei personages om de haverklap genoemd.
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bepaalde toestandswerkwoorden, factitief (of objectief) bij andere; voor een uitvoerige
behandeling verwijs ik naar De Schutter (1989). Voorbeelden zijn resp.:
(7)a De chauffeur pleegde vluchtmisdrijf
(7)b Het ongeluk bracht het verkeer in de war
(7)c Het slachtoffer had niets verdachts gezien
(7)d Het ontbreken van remsporen intrigeerde de politie

Dat impliceert dat handelingswerkwoorden in actieve zinnen in principe alleen maar
NP's met het kenmerk [+ menselijk] kunnen hebben (cf. verder); alle andere transitieve
werkwoorden kunnen ook met andere NP's verbonden worden; bij vele, waarschijnlijk
zelfs alle, is ook een [+ menselijk] subject mogelijk, maar dat treedt dan niet als
agens op, maar in dezelfde rol als een [- menselijke] NP. Een complicerende factor,
die geautomatiseerd onderzoek op corpusgegevens onmogelijk maakt, is dat sommige
werkwoorden vanzelf tot verschillende semantische kategorieën kunnen behoren.
Dat is niet het geval met plegen in (7)a, maar wel met een ander werkwoord zoals
bezorgen: in (8a) is dat duidelijk agentief, en het subject heeft de rol van agens; in
(8b) noemt het werkwoord een proces, en het subject is causatief:
(8)a De postbode heeft mij vanochtend de lang verwachte brief bezorgd
(8)b Het voorval bezorgde mij veel kopzorgen

Het blijkt dus dat bij veel werkwoorden het karakter van de uit te drukken stand van
zaken ambigu is. Stel nu, dat een van de functies van passivering - die waarvoor we
nog steeds een legitimatie in het taalgebruikscorpus aan het zoeken zijn - nu juist is,
om het proceskarakter van de stand van zaken meer prominent te maken, dan valt te
verwachten dat de procedure vooral toegepast zal worden als de hoge participant een
zaak (concreet of abstract) noemt, en dus van nature als causatief in de stand van
zaken optreedt: het is dan wel mogelijk dat het causatieve karakter van de HP
prominent op de voorgrond komt, maar dat is dan ook de enige modificatie die zich
aan de HP voltrekt. Dat is heel anders als de hoge participant van nature agens zou
kunnen zijn. In dat geval is een vrij radicaal ‘omdenken’ van het karakter van de SvZ
nodig: de door en door actieve / volitionele rol van de agens-HP moet dan op de
achtergrond gehouden worden. Er moet dus een modificatie niet alleen aan het
werkwoordskarakter komen, maar ook nog eens aan de HP; dat ligt minder voor de
hand dan als de HP zijn karakter kan behouden. Samenvattend: gesteld dat passivering
het gevolg kan zijn van een procedure waarbij de stand van zaken meer als een proces
(dan b.v. een gewilde aangestuurde
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handeling) wordt voorgesteld, dan is het logisch dat HP's die vanzelf makkelijk in
proces-SvZ'en voorkomen, relatief vaker in door-PP's van passieve zinnen voorkomen
dan HP's die (ook) als agens te interpreteren zijn.
Dat levert een makkelijk uit te voeren test op: gegeven een verhouding xa/ya van
zaak- vs. persoonsreferenten bij de subjecten (HP) in actieve zinnen, en xp/yp bij
door-PP's (eveneens HP) in een vergelijkbaar staal van passieve zinnen, dan zal xp
groter zijn dan xa, yp kleiner dan xp.
Ik heb de hypothese in de twee corpora apart getest. Die leveren heel goed
vergelijkbare resultaten op, die de hypothese ook ten volle ondersteunen. Het
materiaal-2000 bevat 127 direct bruikbare actieve constructies;13 39 (30.7%) daarvan
hebben een zaaknaam (abstract of concreet) als HP (actief subject). Bij de 136
bruikbare passieve zinnen van hetzelfde corpus loopt dat aantal op tot 79 (door-PP):
met 58.1% is dat bijna een verdubbeling. In het nieuw verzamelde materiaal lijken
de verhoudingen wat anders, maar dat is volledig terug te voeren op het feit dat er
nu eenmaal meer referenties zijn aan personen (vooral in de vorm van eigennamen,
cf. boven, noot 12). In actieve zinnen hebben nauwelijks 21 (11.5%) van de 183
zinnen een [- menselijke] HP (subject); bij de passieve zinnen loopt dat aantal
(gerealiseerd als door-PP dus) op tot 63 (36.6%) van de 172 zinnen.14
Voor wie toch nog twijfels zou hebben bij de relevantie van de pas onderzochte
oppositie voor de factor waarmee die verbonden wordt, wil ik in punt 5.3 graag nog
een tweede aspect opvoeren. Daarbij kijk ik ook naar het effect van de interactie
tussen de twee genoemde factoren, de pragmatische en de semantische.

5.3 De pragmatische informatiegeleding en het semantische karakter van
de stand van zaken: interactie
Ik recapituleer, wellicht ten overvloede, nog even om welke factoren het bij de keuze
tussen actief en passief precies gaat:

13

De zinnen waarin hetzij HP hetzij LP een relatief of een (onderschikkend) vragend
voornaamwoord (bindwoord) is, heb ik buiten beschouwing gelaten: actieve en passieve
constructies zijn hierbij niet te vergelijken, omdat de HP in passieve zinnen vrijwel niet als
bindwoord gekozen wordt, cf. boven, punt 4 en tabel 1.

14

In beide corpora is het verschil hoogst significant: in het materiaal-2000 is X2 = 19.87; in
het nieuwe materiaal is X2 = 31.05; telkens is p<.001.
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- De semantische aanpassing van het werkwoordskarakter in passieve constructies
(met als resultaat dat daarbij het proceskarakter gecreëerd of geaccentueeerd
wordt); die aanpassing heeft eventueel ook tot gevolg dat de rol van de HP
gemodificeerd wordt.
- De pragmatische informatiegeleding van de stand van zaken zorgt ervoor dat
meer topicale constituenten eerder als zinssubject gekozen zullen worden dan
meer focalische. Niet-gemarkeerde constructies hebben immers de topicale
constituent voor de focalische, en tegelijk is het subject een van de sterkste
kandidaten om vooraan in de zin terecht te komen: vóór het direct object (LP)
dus in actieve zinnen, vóór de door-PP (HP) in passieve. Daarmee is het
pragmatische (informatietechnische) verschil tussen actieve en passieve zinnen
duidelijk. Maar het pragmatische beeld is nog niet compleet.

In passieve zinnen kan immers de lineaire afstand tussen subject en door-PP nog
eens vergroot worden; wij mogen aannemen dat daardoor de pragmatische factor
van de topic-focus-oppositie nog sterker geaccentueerd wordt. Zoals alle PP's
(afgezien van inherente richtings- en plaatsconstituenten) die op zinsniveau opereren,
kan immers ook het door-adjunct van passieve zinnen achter de canonieke plaats
van het werkwoord terecht komen.15 Dat fenomeen is in de literatuur bekend als
‘extrapositie’.
Wat impliceert dat nu voor [+/- menselijke] HP's in passieve zinnen? Zoals gezien:
passieve zinnen met een [- menselijke] HP veranderen door de semantische regel
veel minder drastisch van karakter dan die met een [+ menselijke] referent: ook in
de actieve tegenhanger wordt immers een proces, en geen handeling genoemd.
Passieve zinnen met een [- menselijke] referent als expliciete HP, zullen hun ontstaan
dan ook meer dan aan de -overbodige- semantische regel, te danken hebben aan
toepassing van de pragmatische regel. Die treedt in werking op voorwaarde dat de
HP sterker focalisch is dan de LP. In dit geval kan het dus ook interessant zijn om
dit aspect sterker te benadrukken door LP en HP verder van elkaar weg te plaatsen.
Een voor de hand liggend middel is dus, zoals gezien, de extrapositie van de door-PP.

15

Zoals bekend wordt dat in de generatieve grammatica verklaard doordat de NP als complement
in een PP niet afhankelijk is van een casustoekenning door V (die laatste verloopt in het
Nederlands uitsluitend naar links toe). Extrapositie naar rechts van de canonieke plaats van
het werkwoord heeft dus binnen PP's geen enkele negatieve implicatie voor de syntactische
interpretatie.
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Zo krijgen wij een heel eenduidige onderzoeksvraag: worden [- menselijke] HP's
(door-PP's, van zichzelf dus causatieven, die geen passivering nodig hebben om met
die rol te verschijnen) in passieve zinnen méér / minder / evenveel geëxtraponeerd
dan/als [+ menselijke]? Wat voorafgaat legt het antwoord ‘méér’ voor de hand.
De twee materiaalverzamelingen zijn bijzonder overtuigend. In allebei worden [menselijke] referenten aanzienlijk méér geëxtraponeerd dan [+ menselijke]; cf. tabel
4:

Tabel 4:
Extrapositie van PPHP bij [+/- menselijke] participanten in passieve zinnen

materiaal-2000

met extrapositie
materiaal-2000

zonder extrapositie
materiaal-2000

HP [+ menselijk]

22 (34.4%)

42 (65.6%)

HP [- menselijk]

51 (65.4%)

27 (34.6%)

nieuw materiaal

nieuw materiaal

nieuw materiaal

HP [+ menselijk]

50 (45.9%)

59 (54.1%)

HP [- menselijk]

47 (74.6%)

16 (25.4%)

Extrapositie wordt een beetje ruimer toegepast in het nieuwe materiaal dan in dat
van 2000: er is een verschuiving van ongeveer 10% in de verhoudingen. Het verschil
is niet alleen irrelevant (in de grond gaat het volledig terug op de grotere frequentie
van persoonsreferenties, cf. boven), maar bovendien statistisch absoluut niet
significant. Van belang is wel dat in beide deelcorpora bij extrapositie het aandeel
van [- menselijke] HP's t.o.v. [+menselijke] in sterke mate toeneemt; dat verschil is
ruimschoots significant.16
Als de boven voorgestelde verhoudingen en dependenties correct zijn, is de stelling
dat passieve zinnen kunnen bestaan bij de gratie van twee verschillende
aanpassingsregels, ten minste aannemelijk gemaakt. Er is immers een duidelijk
verschil tussen de zinnen waarin de stand van zaken een grote semantische aanpassing
vereist, met inbegrip van de betrokkenheid van de HP, en die waar de modificatie
bescheidener is. Zolang voor de significante

16

Het verschil in verdeling tussen de corpora levert op: X2 = 0.78, p>.05 (niet significant). Wat
de verhoudingen in tabel 4 betreft: voor het materiaal-2000 bedraagt X2: 13.53, voor het
nieuwe corpus is X2 = 13.40; telkens is p<.01.
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verschillen in tabel 4 geen betere verklaring gevonden wordt, kunnen wij dus stellen
dat er zowel een pragmatische als een semantische regel operationeel is.
Wat hier voorgesteld wordt is natuurlijk gebaseerd op een volstrekt onnatuurlijke
scheiding van de twee conditionerende factoren. In werkelijkheid mogen wij ervan
uitgaan dat die twee condities elk apart aan het werk kunnen zijn, maar dat ze elkaar
ook kunnen versterken, of elkaar kunnen tegenwerken. Om dit verder te analyseren,
en vooral: om de relatieve kracht van de twee factoren te achterhalen, is een corpus
vereist dat met een groot veelvoud de omvang van de twee hier gerapporteerde
materiaalverzamelingen overstijgt.
Een aspect dat voor verder onderzoek gereserveerd moet worden is ook de vraag of
passivering neerkomt op de verandering van het handelingskarakter van de stand
van zaken (‘degradatie’ van handeling naar proces), of dat Verhagen, met zijn visie
(dynamisch wordt statisch) dichter bij de werkelijkheid zit. Op dat laatste punt wil
ik in punt 6 nog even ingaan.

6. De semantische modificatie van het handelingskarakter van de SvZ in
passieve zinnen: van dynamisch naar statisch, of van handeling resp.
toestand naar proces?
Het is niet eenvoudig een makkelijk meetbare oppositie met de problematiek te
verbinden. Een uitgangspunt kan wellicht zijn, dat een proces een ‘onbewuste’
beweger veronderstelt: iets of iemand kan door een houding of beweging, maar ook
b.v. door een eigen ontwikkeling of een extern gestuurde evolutie, enz., als ‘beweger’
optreden, cf. (9).17 Nog een stuk verder van het begrip ‘handeling’, die prototypisch
met een ‘werkwoord’ verbonden wordt, staan statische relaties tussen participanten,
waarbij de HP als het ware als een ‘dood voorwerp’ in de transitieve relatie terecht
komt, cf. (10).
(9)a
(9)b
(10)a
(10)b

Er werd een akelig geluid gemaakt door een paar takken
Een paar takken maakten een akelig geluid
Het einde van de voorstelling werd gevormd door het optreden van x en y
Het optreden van x en y vormde het einde van de voorstelling

17

Dat belet uiteraard niet dat een referent die als agens in een stand van zaken kan optreden,
net zo goed ook als onbewuste beweger gezien kan worden, cf. 5.2.
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In de twee opgevoerde zinsparen lijkt mij bijzonder weinig verschil te bestaan tussen
de actieve en de passieve realisatie. Dat valt bij dit type van paren, met een [menselijke] HP nogal eens op: passivering verandert vaak nauwelijks wat aan het
semantische karakter van de stand van zaken; het gevolg daarvan is trouwens dat,
althans naar mijn aanvoelen, de actieve zinnen ‘beter’, ‘natuurlijker’ zijn dan de
passieve.
Toch zijn er zeker wel zinsparen met een [- menselijke] HP te bedenken, waar een
van de twee leden makkelijker een statische interpretatie voor de hand legt. Ik geef
er twee waarvan dat zeker geldt.18
(11)a De hele site werd (geleidelijk) door het zand van de woestijn bedekt
(11)b Het zand van de woestijn bedekte de hele site
(12)a Het landschap werd (geleidelijk) aan het gezicht onttrokken door een reeks
nieuwe bouwwerken
(12)b Een reeks nieuwe bouwwerken onttrok het landschap aan het gezicht

M.i. echter is het telkens de actieve b-zin die het statische karakter van de stand van
zaken het makkelijkst tot uitdrukking brengt. De passieve a-zinnen kunnen uiteraard,
zelfs bij gebruik van het ‘onvoltooide’ hulpwerkwoord worden, ook een statische
relatie uitdrukken; maar de kans dat men die zin gebruikt wanneer een nieuwe situatie
zich stukje bij beetje ontwikkelt, lijkt mij aanzienlijk groter dan bij de actieve
b-zinnen. In beide a-zinnen kan dan ook makkelijker een woord als geleidelijk19
ingevuld worden (waardoor het proceskarakter van de stand van zaken geactualiseerd
wordt) dan in de b-zinnen. Mocht deze analyse op meer dan een vooroordeel berusten,
dan vervalt Verhagen z'n stelling dat passieve zinnen een uitgesproken statisch
karakter hebben.
Om dit ook weer met statistisch materiaal te onderbouwen kunnen wij grotendeels
te werk gaan zoals bij de vraag (punt 5.2) of er sprake is van een degradatie van het
semantische kenmerk handeling naar proces. Daarbij is gesteld dat zo'n degradatie
een meer omvattend en dus ook moeilijker realiseerbaar proces is dan het eenvoudige
accentueren van het proceskarakter, en dat dus zaakreferenten in passieve constructies
makkelijker als HP zullen

18
19

Merk vooral ook op dat hier de passieve zin even natuurlijk klinkt als de actieve. Dat zal dus
wel met het potentiële verschil in interpretatie van doen hebben.
Voor het belang van dergelijke bijwoorden voor het herkennen van de aard van passieve
zinnen met [-menselijke] HP verwijs ik naar Schermer-Vermeer (1971: 133).
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optreden dan [+ menselijke]. Voor het stuk problematiek waar we hier mee
geconfronteerd worden, kunnen wij nu gebruik gaan maken van een oppositie tussen
typen van zaakreferenten. Voor de oppositie tussen dynamische en statische standen
van zaken is een erg belangrijke oppositie die tussen abstracte en concrete noties.
Abstracta zoals liefde, gebeurtenis, hatelijkheid, idee worden als vaak bijna autonoom
drijvende (maar in geen geval als ‘zelfstandig willende’) krachten gezien en in de
taal ook zo behandeld. Nu is dat bij een klein aantal ‘concrete’ zaaknamen zoals
woorden voor natuurverschijnselen, ziektes, e.d.20 natuurlijk ook het geval, maar de
grote meerderheid van die woorden, zeker die die eenduidig ‘concreet’ zijn, zoals
zand, tong, huis, boom, ervaart men als absoluut statische entiteiten. Die kunnen wel
bij een verandering betrokken zijn, maar daarvoor is nodig dat ze zelf door iets of
iemand anders bewogen worden.
Helemaal volgens de logica die ik in §5.2 geformuleerd heb, moeten wij nu, gegeven
Verhagen z'n hypothese, aannemen dat onder de zaaknamen de concrete referenten
relatief vaker in passieve zinnen dan in actieve te vinden zullen zijn: zulke referenten
zijn immers van nature met statische standen van zaken te verbinden, en behoeven
bij passivering geen extra aanpassing. Ook de tweede boven (§ 5.3) opgevoerde test
(in verband met de extraponeerbaarheid van constituenten) heeft binnen de hier
opgevoerde hypothese een tegenhanger: van concrete referenten zouden wij dus
moeten aannemen dat die niet op basis van de semantische regel (‘downgrading’ van
het semantische karakter van de stand van zaken, van dynamisch naar statisch) als
door-PP in een passieve zin terecht zijn gekomen, maar dat het vooral de pragmatische
regel (informatiegeleding van de uiting) is die hier gewerkt heeft. En dus zouden wij
ook hier moeten aannemen dat concrete referenten relatief makkelijker geëxtraponeerd
worden dan abstracta.
Ik heb beide tests op het materiaal van de twee deelcorpora tezamen uitgevoerd.21
Wat de eerste vraag betreft (komen concrete referenten vaker voor in

20

21

Niet iedereen zal trouwens zulke zaaknamen als ‘concreet’ willen omschrijven. Voor mijn
houding i.v.m. de moeilijkheden van nominale klassificaties verwijs ik naar De Schutter-Van
Hauwermeiren (1983: 58-59)
Tussen het schrijven van mijn artikel van 2000 en het opstarten van dit nieuwe onderzoek
is helaas een deel van mijn materiaal zoek geraakt; dat betreft gelukkig vergelijkbare delen
van het corpus van actieve en van passieve zinnen. De interne verhoudingen worden dus niet
aangetast. In beide onderdelen van het eerste corpus zijn 51 van de 177 verzamelde zinnen
verloren gegaan. In wat volgt worden het nieuwe corpus en wat van het eerste is overgebleven
tezamen behandeld: het aantal zinnen met een [- menselijke] referent is immers vooral bij
de actieve zinnen, die ter controle moeten dienen, zo klein dat een aparte behandeling zinloos
is.
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passieve zinnen dan in actieve) is het antwoord ronduit negatief: In de 54 actieve
zinnen met een [- menselijke] referent zijn 37 (iets meer dan tweederde) concreet.
In de 127 passieve tegenhangers is er een relatieve daling van dat aantal tot 61
(48.0%). Dat is dus de tegenovergestelde tendens: abstracta, die makkelijker met
processen te associëren zijn, komen relatief veel vaker in passieve zinnen voor dan
concreta. Het verschil is, ondanks het wel erg beperkte materiaal, vooral aan de zijde
van de actieve zinnen, statistisch significant: X2=6.38; p<.02
De passieve zinnen heb ik ook nog eens aan de tweede vraag onderworpen: wordt
bij concrete referenten de HP vaker geëxtraponeerd dan bij abstracte? Dat is niet het
geval, maar het tegendeel is evenmin waar: bij concrete HP volgen 44 van de 61 op
de canonieke werkwoordsplaats; bij concrete HP is dat 44 van de 66. Het verschil is
verwaarloosbaar, en in de verste verte niet significant.
Wij kunnen afronden. Het hier onderzochte corpus geeft geen indicatie dat er in
passieve zinnen een volledige degradatie van het semantische karakter van het
werkwoord aan de orde is: dynamische werkwoorden verliezen eventueel wel geheel
of gedeeltelijk hun karakter van ‘handeling’, en nemen dus veeleer dat van een proces
aan (punt 5).22 Maar van een verdere (zelfs partiële) devaluatie tot een statische
toestanduitdrukking is geen sprake. De eerste hier uitgevoerde test lijkt erop te wijzen
dat er in passieve zinnen met [- menselijke] HP juist een ‘upgrading’ van het
semantische karakter van de stand van zaken is (conform de boven omzichtig
voorgestelde interpretatie n.a.v. de zinsparen (11) en (12)); de tweede is in geen van
de twee richtingen conclusief. Dat zou erop kunnen wijzen dat mijn analyse van
1989, waarbij juist een sterkere dynamiek met de passieve constructie verbonden
werd (alle standen van zaken krijgen in zekere mate proceskarakter), althans één van
de belangrijke factoren heeft blootgelegd.

7. Conclusie
Wat voorafgaat heeft aangetoond dat passivering minimaal een tweedimensionaal
proces is. Dat wil zeggen dat er twee of zelfs meer factoren aan het

22

In dit verband mag nog gewezen worden op de mening van Schermer-Vermeer (1971) dat
‘factieve’ werkwoorden zoals fascineren, boeien, e.d., die vaak met een abstracte HP
verbonden worden, ook een uitgesproken ‘mutatief’ (i.e. in de hier gehanteerde terminologie
‘dynamisch’) karakter hebben, en dat ook behouden in de passieve constructie.
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werk zijn bij het richten van de zinsstructuur naar ‘actief’ of ‘passief’. Het is denkbaar
dat die twee factoren onafhankelijk van elkaar werken, maar evenzeer dat de twee
factoren aan elkaar gerelateerd zijn. Toekomstig onderzoek moet hier uitsluitsel
brengen. Daarbij moeten delen van de conclusies ook opnieuw ter discussie gesteld
worden. Voorlopig houd ik het bij de volgende formulering, waarin een paar
modificaties op de oorspronkelijke formuleringen zijn opgenomen.
Er zijn twee factoren, waarvan tot nog toe niet is uitgemaakt of en eventueel hoe die
aan elkaar gerelateerd zijn.
- De semantische procedure waardoor in passieve constructies zowel het agentieve
als het toestandskarakter van standen van zaken gemodificeerd wordt; het
resultaat is dat de uiting in sterkere mate dan in de actieve als een proces
geïnterpreteerd wordt.
- De pragmatisch (informatietechnisch) gemotiveerde geleding van de zin,
waardoor het zinssubject (actief of passief) als inherent krachtiger topicaal
gezien wordt dan welke andere zinsconstituent ook (inclusief dus het DO in
actieve zinnen, de door-PP in passieve zinnen). Dat impliceert dat in actieve
zinnen de HP topicaal is, de LP focalisch, terwijl de verhouding in passieve
zinnen radicaal omgekeerd is.

Vervolgonderzoek in dit domein dient erop gericht te zijn om na te gaan of de
semantische ‘modificatietheorie’ in het bovenstaande volledig en adequaat aan bod
is gekomen. In dit verband mag nog een en ander verwacht worden van statistisch
onderzoek bij de veel frequenter voorkomende ‘onvolledige’ passieve constructie.
De tijd dat die, in het spoor van de vroege transformationeelgeneratieve grammatica
als een zuivere afgeleide van de volledige constructie gezien werd (met louter een
HP zonder fonologische vorm) ligt ver achter ons. Confrontatie van het boven
beschreven voorstel met wat bekend is i.v.m. de onvolledige passieve zin, leert dat
die twee constructietypen in cognitief opzicht wel heel ver van elkaar af staan. Ik
wil deze bespreking afsluiten met een heel korte aanduiding van het belangrijkste
verschilpunt. Wie een zin als ‘de stad werd verwoest’ of ‘de bevolking werd
geterroriseerd’ te lezen of te horen krijgt, zal die vrijwel automatisch - tenzij de
contekst heel expliciet een andere richting uit wijst - interpreteren als gebonden aan
een [+ menselijke] referent als HP (b.v. ‘door een of andere legerbende’).23

23

De problematiek is goed bekend in de neerlandistische literatuur; het eerste wordt dit feit
uitvoerig beschreven in Pollmann (1970), met een even uitvoerige reactie daarop van
Schermer-Vermeer (1971). Een toch wel belangrijk detail is, dat dieren althans bij bepaalde
werkwoorden toch wel als geïmpliceerde HP kunnen voorkomen; cf. ik ben gestoken - ik
ben gebeten (resp. door een insect en een hond), zie Pollmann (1970: 37).
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Dit feit is enkel te verklaren als wij aannemen dat onvolledig-passieve zinnen het
resultaat van een radicaal andere procedure zijn dan volledigpassieve: bij de
onvolledig-passieve blijkt juist van een ‘downgrading’ van het handelingskarakter
absoluut geen sprake te zijn: de in potentie aanwezige interpretatie van het werkwoord
verwoesten en alle andere van dat type als proceswerkwoorden (met eventueel dus
een [- menselijke] geïmpliceerde HP), wordt in de onvolledig-passieve constructie
radicaal teniet gedaan. Of dat impliceert dat dan de pragmatische procedure als enige
valabel blijft (zoals ik boven onder punt 1 eigenlijk al gesuggereerd heb i.v.m. de
‘onvolledige’ constructie), blijft voorlopig ter discussie staan.
Zelfs als het ideeëngoed dat ik boven in verband met volledige passieve zinnen
gepresenteerd heb, robuust blijkt te zijn, is dus het onderzoek naar de wetmatigheden
van ‘de’ passieve constructie nog verre van afgesloten. Ik kijk met belangstelling uit
zowel naar de discussie over wat ik wél als naar die over wat ik niet heb proberen te
presenteren.
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Bijlage: De teksten waaruit de corpora verzameld zijn.
A. Het corpus-2000.24
Aangegeven is, hoeveel zinsparen elke tekst heeft opgeleverd. Cursief gedrukt zijn
de bronnen waarvan het materiaal intussen verloren is gegaan, en dat dus voor de
problematiek in punt 6 niet mee verwerkt is.
1. Fictioneel proza uit Nederland (46):
Bertus Aafjes (6) - Ferdinand Bordewijk (8) - Simon Carmiggelt (5) - Max
Dendermonde (2) - Maria Dermoût (3) - Antony Donker (3) - Inez van Dullemen
(12) - Leonard Huizinga (2) - Simon Vestdijk (2) - Elisabet Zernike (1)
2. Fictioneel proza uit Vlaanderen (14):
Gaston Durnez (5) - Hubert Lampo (6) - Jos Vandeloo (3)
3. Niet-fictioneel proza uit Nederland (59):
W. Gielen: ‘Openbaar en bijzonder onderwijs in Nederland’ (2) - Klaas
Heeroma: ‘De volwaardigheid van het Nederlands’ (9) - T. van den Hoek: ‘De
aspekten: aspekten van een analyse’ (15) - Richard Meischke: ‘Bouwkunst’
(32) - C.F.P. Stutterheim: ‘De taal als communicatiemiddel’ (1)
4. Niet-fictioneel proza uit Vlaanderen (27):
Jan Goossens: ‘Wat zijn Nederlandse dialecten?’ (10) - Maurits van
Haegendoorn: De Vlaamse beweging, verweer en aanval (17)
5. Krantentaal uit Vlaanderen (32):
De Morgen, maandag 4 september 2000, p. 1-15 (materiaal uit 16 verschillende
artikelen).

24

De meeste van deze teksten worden nader omschreven (uitgave, geëxcerpeerde bladzijden,
e.d.) in De Schutter (De Nederlandse zin. Poging tot beschrijving van zijn struktuur. Gent,
1974: 13-14).
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B. Het nieuwe corpus
Dit corpus bestaat uit alle volledig passieve zinnen (en een gelijk aantal actieve
transitieve) uit de volgende afleveringen van Uitgelezen, de wekelijkse boekenbijlage
van de Vlaamse krant De Morgen: 10 - 17 - 24 mei 2006; 14 - 21 - 28 juni 2006; 5
- 12 - 19 - 26 juli 2006; 2 - 9 - 30 augustus 2006; 6 - 27 september 2006; 25 oktober
2006.
In totaal kwamen daarin 34 verschillende schrijvers aan het woord; in alfabetische
volgorde zijn dat (met na de naam telkens het aantal zinsparen dat uit teksten van
hun hand genoteerd is):
Fred Braekman (5), Bert Bultinck (3), Pascal Comet (2), Luc Coorevits (1), Saskia
de Coster (2), Lode Delputte (3), Paul Demets (3), Gert de Weyer (4), Eva Gerlach
(3), Jos Geysels (2), Bart Holsters (7), Astrid Huygens (1), Patrick Jordens (3), Dirk
Leyman (12), Annemie Leysen (2), Ann Meskens (2), Hans Muys (11), Joeri Naânai
(1), R.J. Peskens (1), Harold Polis (2), Els Quagebeur (3), Marc Reugenbrink (5),
Filip Rogiers (2), Annick Schreuder (1), Fleur Speet (1), Johan Vandenbroucke (19),
Bart van der Straeten (2), Dirk van Hulle (1), Christophe Vekeman (2), Peter Venmans
(6), Marnix Verplancke (36), Jeroen Verstele (6), Annelies Verbeke (7), Dirk
Verhofstadt (6). Ten slotte kwamen nog twee voorbeeldzinnen uit niet ondertekende
artikelen.
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Waarom (niet) n'loos?1
Guido Geerts, lid van de Academie
Verbaasd hebben gebruikers van de nieuwste woordenlijst van de Nederlandse
Taalunie (2005) geconstateerd dat daarin de vorm ideëenloos vervangen is door
ideëeloos.
De taak om na te gaan of ideëenloos in de editie 1995 niet een vergissing was blijkt
expliciet in de door de bevoegde ministers aan de Werkgroep Spelling gegeven
opdracht te staan, aldus Henk Verkuyl in de Siegenbeek-lezing van 17 november
2005, op zijn webside te vinden onder de titel Moet het Nederlands af en toe naar
de kapper?. Als niet minder dan vier ministers de opdracht geven om de spelling
van één bepaald woord te onderzoeken, dan moet er toch iets bijzonders mee aan de
hand zijn, denk je dan. Maar wat precies? En waarom moest dat onderzoek leiden
tot de getrokken conclusie?
Het antwoord van Ludo Permentier, de schrijver van de Leidraad bij het Groene
Boekje, luidde in de NRC van 21 december 2005, dat ideëenloos in de lijst van 1995
een unicum was: in geen enkel ander -loos-woord bleek een vergelijkbare tussen-n
voor te komen. Het was de enige uitzondering op de regel dat in afleidingen op -loos
aan dit suffix geen meervoudsvorm voorafgaat.
Verkuyl achtte ideeënloos en soortgelijke miskleunen in verband met wat hij de
‘politiek vastgelegde tussen-n’ noemde, een gevolg van de omstandigheid dat in de
vorige deskundingencommissie ‘helaas geen semanticus’ aanwezig was geweest (in
de NRC van 16 december, en in zijn lezing van 17 november 2005). Daardoor had
ook ‘de elementaire kennis’ ontbroken ‘van het verschil tussen afleiding en
samenstelling.’. En dan gebeuren dit soort fouten vanzelf!...
Wie liet merken het met de ingreep van de Werkgroep Spelling niet eens te zijn kreeg
van Henk Verkuyl voorts nog te horen dat hij de nieuwe vorm ‘ook niet echt mooi’
vond. En ook nog: ‘Als het mij bijtijds was

1

Bewerkte tekst van een lezing gehouden in de Academie op 21 juni 2006.
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opgevallen, had ik gepleit voor ideeloos. Afleidingen met -loos zijn nu eenmaal niet
onderhevig aan de regels die gelden voor samenstellingen als ideëenrijkdom.’
Het is echter de vraag of het schrappen van de -n in ideëenloos verantwoord kan
worden met een verwijzing naar de status van dit woord. Daar gaat bovendien de
vraag aan vooraf of loos-woorden wel afleidingen zijn.
Verkuyl mag dan wel ‘sprakeloos worden van dit soort waardenloze bijdragen aan
de discussie’, dat neemt niet weg dat een dergelijke beantwoording van de gestelde
vragen niet overtuigend tot de conclusie leidt dat de Werkgroep Spelling ideëenloos
terecht uit de nieuwe woordenlijst heeft geschrapt.

1.1
De argumentatie van Permentier is even simpel als het ei van Columbus.
De eerste vraag die ze oproept is waar hij de genoemde regel vandaan gehaald heeft.
In de Leidraad van de 1995 wordt alleen gesproken over de tussenletter in
samenstellingen. Een behandeling van -loos is daar helemaal nergens te vinden. En
voor zover mij bekend is ‘deze regel’ ook in geen enkele publikatie over dit morfeem
aan te treffen.
De tweede vraag is hoe Permentier erbij komt dat ideeënloos in het Groene Boekje
van 1995 een hapax is.
Dat blijkt een gevolg te zijn van de omstandigheid dat er van de jaargang 1995 van
het Groene Boekje verschillende oplagen zijn (niet minder dan 16), zonder dat ooit
bekend is gemaakt welke daarvan de officiële is. In mijn Groene Boekje heb ik ook
de woorden klassenloos en woordenloos aangetroffen naast overigens klasseloos en
woordeloos, niet als varianten, maar als zelfstandige ingangen. In de versie van het
boekje die te vinden is op de door het Genootschap Onze Taal onlangs uitgebrachte
cd-rom 200 jaar spelling van het Nederlands komen deze twee woorden niet voor.
Er is dus een moment geweest waarop iemand, zonder dat de ministers daartoe
opdracht hadden gegeven, deze twee uit een van de Groene Boekjes heeft geschrapt
en ideeënloos heeft vergeten of laten staan. Van deze hapax moeten de vier ministers
vervolgens zo geschrokken zijn dat ze de eerder genoemde opdracht hebben
geformuleerd.
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Het is niet erg waarschijnlijk dat de woorden klassenloos en woordenloos op een
bepaald moment geschrapt zijn, omdat het de enige loos-woorden in het Groene
Boekje waren met -en als verbindingselement. Dat zal eerder gebeurd zijn op grond
van de ‘elementaire kennis’ die Verkuyl afwezig achtte... De schrapper moet van
oordeel zijn geweest dat voor -loos geen -n hoort te staan. Wie weet heeft hij
ideeënloos echter nog zo gek niet gevonden.
Hoe dan ook, ik constateer dat bij het maken van het nieuwste Groene Boekje bekend
was dat ideeënloos niet altijd een hapax is geweest.
En ik wijs er ook op dat de drie gevallen in kwestie niet in het Groene Boekje van
1954 staan, terwijl daar wel het woord handenloos in te vinden is, dat in de editie
van 1995 ontbreekt. Er is in 1995 dus aandacht geweest voor deze -loos-woorden en waarschijnlijk ook voor andere, want het aantal woorden dat in de lijst van 1995
te vinden is en niet in die van 1954, is aanzienlijk.
Daarbij zal het door het Instituut voor Nederlandse Lexicologie, ‘niet alleen de
leverancier van de nieuwe taalgegevens’, maar tevens de auteur van de Woordenlijst,
geraadpleegde materiaal een rol hebben gespeeld. Wat dat geweest is staat te lezen
in de Leidraad.
Dat materiaal is zo uitgebreid en de daaruit overgenomen loos-woorden zo talrijk
(woorden als dividendloos, doelpuntloos, drempelloos, droomloos, franjeloos,
humorloos, pointeloos, subsidieloos, taboeloos, vibtratoloos en vele andere die niet
in de vroegere lijst stonden), dat het wel opvalt dat er toen behalve ideeënloos,
klassenloos en woordenloos geen woorden met -en zijn opgenomen.
Kwamen die dan niet in het materiaal voor, of toch wel en zijn ze dan op grond van
de kennis van ‘de regel’ genegeerd? Over de ‘Selectie van de woorden’ erkent de
samensteller van het Groene Boekje immers dat in de miljoenencorpora van het INL
woorden aangetroffen werden ‘die weliswaar vaak voorkomen [...] maar die
desondanks fout zijn’ (blz. 49) en daarom uit de lijst ‘geweerd werden’. Bij gebrek
aan verantwoording en gelet op de gegeven voorbeelden valt te vrezen dat enige
willekeur daarbij niet uitgesloten moet worden geacht.
Anderzijds is het ontbreken van ideeëloos in het Groene Boekje van 1995, waarvan
de vorm wel in overeenstemming is met wat de samensteller destijds normaal achtte,
een sterke aanwijzing voor de juistheid van het vermoeden dat deze vorm niet in de
miljoenenbestanden van het INL voorkwam. De reden daarvoor komt ook verderop
ter sprake.
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In het Groene Boekje van Permentier was ideeënloos dus het enige woord dat de
ideologische zuivering had overleefd. Dat hoeft echter geenszins te betekenen dat
buiten dat boekje geen loos-woorden met -en als verbindingselement aan die zuivering
hebben weten te ontkomen.

1.2
Het kost niet veel moeite om ze in handboeken en woordenboeken, en nu ook via
een zoekmachine als Google op het spoor te komen.
In de genoemde publikaties kan men, behalve klassenloos en woordenloos, b.v. ook
de woorden grenzenloos, klassenloos, kleppenloos, handenloos, tranenloos,
vriendenloos, en woordenloos aantreffen. Die zijn stuk voor stuk ook als trefwoord
terug te vinden in de 12e uitgave van Van Dale's Woordenboek der Nederlandse
Taal [1992]. Vier daarvan (t.w. handenloos, klassenloos, tranenloos, en vriendenloos)
zijn in de Algemeen Nederlandse Spraakkunst [1984 blz. 362 en 1997 blz. 724)
overgenomen. De ANS voegt daar bovendien nog het woord wolkenloos aan toe. Dit
laatste woord komt samen met klassenloos en vriendenloos ook voor in De Haas en
Trommelen, Morfologisch Handboek van het Nederlands. Een overzicht van de
woordvorming [1993, 313]. Blijkens de bevindingen van Theissen kon men in de
kranten van de jaren 60 en 70 ook grondstoffenloos aantreffen, en ook klantenloos,
oogkleppenloos, puntenloos, slavenloos en trappenloos (Theissen 1975,52).
Tegen de opmerking dat het niet om grote aantallen gaat kan de constatering geplaatst
worden dat in geen van deze en soortgelijke bronnen gesteld wordt dat dergelijke
loos-woorden ongewoon, laat staan onwelgevormd zijn.

1.3
En dan is er ook nog Google. Fracties van seconden volstonden op 25 februari 2006
voor deze zoekmachine om 22 gebruiksgevallen van ideeënloos te vinden. De helft
daarvan kwam uit de voetbalwereld en de andere helft was te danken aan de
spellingdiscussie. Deze laatste aantekening geldt voor alle 7 de gevallen van ideeëloos,
wat als een bevestiging kan gelden van de net geopperde veronderstelling dat het
woord in deze vorm volkomen ongebruikelijk
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is. Op 27 maart leverde Google 139 gebruiksgevallen van ideeënloos (en ook nog
42 van ideeënloze), tegenover 165 van ideeëloos (+ 14 × ideeëloze) en 38 van ideeloos
(+ 6x ideeloze). Ook deze cijfers zijn uiteraard vertroebeld door de spellingdiscussie.
Ik heb niet de moeite genomen om de bruikbare van de andere te scheiden, omdat
er wel andere bewijsplaatsen voorhanden zijn. Zo vindt men in het elektronische
archief van de NRC over een periode van 15 jaar één keer ideeloos, tegenover 5 maal
ideeënloos. En zo leverde Google niet minder dan 15.500 gebruiksgevallen van
wolkenloze en 591 gevallen van wolken-loos op (de vorm waarvan Permentiier,
blijkens de NRC van 15 augustus 2006, blijft beweren dat ‘nog nooit iemand die
heeft geschreven’), naast 503 gevallen van wolkeloze en 690 gevallen van wolkeloos.
[Het is dan ook wel komisch dat de hulpbehoevende speller die op de website
Taaladvies van de Nederlandse Taalunie naar wolkenloos informeert, het bericht
krijgt dat dit woord niet is gevonden en dat ‘de juiste vorm misschien bij wolkeloos
staat.] Van het algemeen gebruikte woord grenzeloos kreeg ik 290.000 gevallen
aangeleverd, maar er kwamen ook niet minder dan 19.000 gevallen voor van
grenzenloos. Zelfs het niet erg frekwente tranenloos bleek 66 keer voor te komen,
naast één enkele vindplaats van traneloos. Van vriendenloos trof ik 33 (+ 10 ×
vriendenloze) gevallen aan tegenover 22 van vriendeloos (+ 4 × vriendeloze), van
handenloos 22 tegenover 14 van handeloos, van woordenloos 399 (+ 289 ×
woordenloze) tegenover 1610 van woordeloos (+ 385 × woordeloze) en 360 van
woordloos (+ 370 woordloze), van traploos vond ik 13.000 gevallen, van trappeloos
19 en trappenloos 28 (+ 7 × trappenloze). Zelfs van het door Verkuyl snierend
gebruikte waardenloos leverde Google op 27 maart 102 vindplaatsen op (+ 95 ×
waardenloze) tegenover 333 × waardeloos (+ 28.100 × waardeloze). En ten slotte
nog de sprekende cijfers van puntenloos en doelpuntenloos: tegenover 5 × punteloos
(+ 29 × punteloze) leverde Google op 27 maart 131 × puntenloos (+ 3 × puntenloze);
het materiaal van één jaar Mediargos bevat 474 gevallen van puntenloos naast 4 ×
puntloos; en 360 van doelpuntenloos naast 24 van doelpuntloos. Van dit laatste vond
ik via Google op 27 maart geen enkel, van doelpuntenloos en doelpuntenloze
daarentegen resp. 29 en 191 gevallen.
Ik neem aan dat deze gegevens kunnen volstaan om het kwantitatieve argument van
Permentier, om met de in de achtste editie van Van Dale in 1961 geciteerde dichter
Keuls te spreken, ‘zonder tranenloos verdriet’ waardeloos te noemen.
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Grosso modo kan men ongetwijfeld stellen dat de loos-woorden met -n minder talrijk
zijn dan die zonder -n, maar ze zijn er wel degelijk in zo ruime mate dat je je af kunt
vragen of ze door het INL tot de woorden gerekend mochten worden ‘die weliswaar
vaak voorkomen [...] maar desondanks fout zijn’ (t.a.p.).

2.1
Bij het beoordelen van de kwaliteit van deze woorden kan het nuttig zijn om eerst
even aandacht te besteden aan de wijze waarop ze in het algemeen gevormd worden.
Er zijn loos-woorden (a) zonder bindfoneem (zoals dakloos en vaderloos), (b) woorden
waarin een -s als bindfoneem fungeert (zoals arbeidsloos en wrijvingsloos), (c)
woorden waarin tussen beide leden -er- ingevoegd wordt (dit zijn woorden waarvan
het eerste lid ongetwijfeld de meervoudsvorm heeft (zoals bladerloos en kinderloos;
verg. De Haas en Trommelen: ‘Het basisnomen en het suffíx kunnen ook gescheiden
worden door de tussenklank [sic] -er-, mits het substantief behoort tot de kleine klasse
van neutra die een meervoud op -eren- hebben’ (a.w. 313)), en (d) woorden waarin
tussen beide leden een sjwa te horen is (zoals belangeloos en gunsteloos). Dit laatste
is, volgens De Haas en Trommelen, het geval als het eerste lid een substantief is dat
een meervoud op -en heeft. En bij deze woorden is, aldus De Haas en Trommelen
‘niet vast te stellen of hier sprake is van de tussenklank -e- of de allomorfische variant
-eloos’ (a.w. 313).
Hulpeloos noemen De Haas en Trommelen ‘uitzonderlijk omdat men hier -eloos
vindt na een substantief dat geen meervoudsvorming toestaat’ (ib.). Bekijkt men dit
woord echter door een diachronische bril dan hoort het, gevormd als het is van hulpe,
gewoon in de net genoemde groep a van de woorden zonder bindfoneem. Op dezelfde
manier is de swja aanwezig in woorden als trouweloos, hopeloos, roekeloos en
haveloos (zie De Vooys, 1963, 236).
Een aantal loos-woorden vertonen bovendien vormen met en zonder tussenfoneem:
naast vaderlandloos treffen we ook vaderlandsloos aan, naast bladerloos ook bladloos,
naast zoutloos ook zouteloos, naast goddeloos en grenzeloos ook godloos en grensloos.
Als het eerste lid van dergelijke woorden een meervoud op -en heeft, bestaat de
mogelijkheid dat het bindfoneem -e voor de spreker/schrijver
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ook fungeert als meervoudsmorfeem, wat dan weer kan leiden tot de spelling -en (de
-e kan door de hoorder heel vaak als uitdrukking van het meervoud worden opgevat).
We treffen van sommige woorden dan ook drie vormen aan. Dat is b.v. al heel lang
het geval met tandloos, tandeloos en tandenloos.
De geschiedenis van dergelijke tripletten maakt duidelijk waarom ze er zijn en hoe
ze zijn ontstaan.

2.2.
Zonder ook maar enigszins te pretenderen daar een volledige historische analyse van
te kunnen geven, wil ik proberen nu, met gebruikmaking van het Woordenboek der
Nederlandsche Taal en de oudere edities van Van Dale's Woordenboek der
Nederlandse Taal, die ontwikkeling een beetje te reconstrueren.
Enkele elementen wijzen erop dat de vorm met alleen maar sjwa als bindfoneem de
oudste zijn. Die zijn in heel veel gevallen gelexicaliseerd - d.w.z. als vorm in het
lexicon opgenomen, of m.a.w. niet telkens weer tijdens het spreken of het schrijven
gevormd (‘afgeleid’) en, behalve het betekenisaspect dat ze gemeenschappelijk
hebben (voorlopig grofweg te omschrijven als ‘niet hebbende’ of ‘zonder’ wat in het
grondwoord wordt genoemd; ik noem dit gemakshalve de letterlijke betekenis), ook
nog een specifiek, eigen betekenisaspect hebben. En daar volgt weer uit dat ze heel
vaak naast hun letterlijke ook een figuurlijke betekenis hebben.
Zo behoren tot de Nederlandse woordenschat woorden als verveloos, dat ‘zonder
verf’ betekent, maar ook ‘armoedig uitziend’ (in een verveloze buurt), zouteloos
‘zonder zout’, maar ook ‘niet geestig’ (een zouteloze grap) en hopeloos ‘zonder
hoop’, maar ook ‘zeer groot, in hoge mate’ (een hopeloze rotzooi, hopeloos
verouderd).
Als nu de figuurlijke betekenis zo dominant wordt dat de letterlijke nauwelijks of
niet meer te herkennen is, kan men, in de gevallen dat in die letterlijke betekenis de
gedachte aan een meervoud een rol moet spelen, overgaan tot de toevoeging van de
meervouds-n. Als b.v. tandeloos niet meer gewoon letterlijk ‘zonder tanden’ betekent,
maar in de eerste (en op den duur wie weet enige) plaats ‘onschadelijk’, ontstaat de
neiging om soms, duidelijkheidshalve, tandenloos te vormen. Maar omdat ‘zonder
tanden’ uiteraard
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gelijk is aan ‘zonder één tand’ bestaat ook de mogelijkheid dat men, om iedere
gedachte aan een meervoud uit te sluiten, de vorm tandloos maakt.

2.3.
In het WNT kunnen we de historische gang van zaken gemakkelijk volgen Dat de
vorm tandeloos de basisvorm is blijkt uit wat daar over dit woord gemeld wordt.
In de eerste plaats is deze vorm als lemma gebruikt. In de tweede plaats komt de
vorm tandloos alleen voor bij Kiliaan, die hem gemaakt heeft ter vertaling van het
Latijnse edentulus en edentatus. Vervolgens komt het woord in deze vorm voor bij
Pol de Mont, die in de versregel ‘Zo weerloos zijt gij als een tandloos kind’ echt
duidelijk wilde maken dat het om een kind gaat dat helemaal nog geen tanden heeft
(of zijn versregel met deze vorm beter vond klinken dan ‘Zo weerloos zijt gij als een
tandeloos kind’ (meer over de invloed van de prosodie onder 2.5, p. 9) en bij Nicolaas
Beets, die zeer zeker alleen het eerste wilde, als hij, niet over de eerste levensfaze
schrijvend, maar over de laatste, de grijsaard typeert als ‘geen geheugen meer!
Tand-loos, oog-loos, oor-loos, smaak-loos, alles-loos’.
Voorts valt het op dat het WNT geen enkel geval van figuurlijk gebruik heeft
aangetroffen.
Uit het feit dat de bewerker van het artikel TANDELOOS daar ook helemaal niets
over zegt, noch daar uit eigen ervaring een voorbeeld van geeft (geen poëem toevoegt),
mag misschien worden afgeleid dat dit gebruik in de tijd dat het zestiende deel van
het WNT tot stand is gekomen (het is in 1934 verschenen), nog niet bestaat. (Een
voorlopige bevestiging van deze veronderstelling mogen we misschien wel zien in
het feit dat de figuurlijke betekenis voor het eerst in 2005 in de grote Van Dale
verschijnt. (dankzij de ‘Tandeloze tijd’ van A.F.Th. van der Heyden).
Ten slotte valt het op dat het WNT geen enkel citaat heeft waarin de meervoudsvorm
voorkomt. Dat zou een voorzichtige bevestiging kunnen zijn van de veronderstelling
dat die vorm pas ontstaan is op het moment dat hij ter onderscheiding van het
figuurlijk gebruikte tandeloos nodig was geworden.
Het verschil tussen de Googlefrekwenties van tandeloos en tandenloos (op 25 februari
2006, resp. ca. 15.000 en 1170) hangt wellicht o.m. samen met deze ontwikkeling,
wat waarschijnlijk ook het geval is met de hoge

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde. Jaargang 2006

365
Googlefrekwentie (12.500 vindplaatsen) van tandloos. Dit gegeven ondersteunt de
(nader te onderzoeken) mogelijkheid dat de letterlijke betekenis ook tot uitdrukking
kan worden gebracht - en dat men dat dezer dagen misschien zelfs bij voorkeur doet
- door het bindfoneem in deze woorden weg te laten.
Of m.a.w. de taalgebruiker die duidelijk wil zijn, kan veiligheidshalve voor tandloos
kiezen, te meer omdat, zoals al eerder gezegd, ‘geen tanden hebbend’ toch gelijk is
aan ‘geen enkele tand hebbend’. Bovendien kan hij ook van de mogelijkheid gebruik
maken om het betekenismoment ‘enkel’, door een keuze voor de gemarkeerde
sjwaloze vorm, extra in de verf te zetten (zoals De Mont dat deed in ‘tandloos kind’).

2.4.
Een soortgelijke redenering kan ook met betrekking tot de andere van een telbaar
substantief afgeleide -loos-adjectieven ontwikkeld worden. In alle gevallen blijken
inderdaad de -en-vormen zowel als de (sporadischer aangetroffen) sjwa-loze vormen
vrij recent te zijn.
Tot de oudste behoren grenzenloos en handenloos en vriendenloos, waarvan het
WNT een vindplaats uit 1788 heeft en ook drie citaten geeft, resp uit: Staring 1788,
Schimmel 1850 en Gorter 1867.
Het is interessant om te zien dat het WNT omstreeks 1900 grenzenloos als
lemmahoofd gebruikt en daar als etymologisch commentaar op laat volgen: ‘van
Grens in verbogen of onverbogen vorm of, naar de jongere opvatting, in de vorm
van het mv., met -loos.’ Het artikel heeft een twaalftal citaten met grenzenloos,
waarvan het oudste uit Bilderdijk komt, wat erop kan wijzen dat het woord in deze
vorm, net als vriendenloos, al omstreeks 1800 in gebruik kan zijn geweest. Van de
onverbogen vorm grensloos heeft het WNT een vijftal citaten, waarvan de meeste
uit gedichten afkomstig zijn.
Ook handenloos is in het WNT - in hetzelfde deel overigens - als lemmahoofd
gebruikt, maar uitsluitend met een verwijzing naar handeloos. In dat lemma wordt
zowel de swjaloze vorm handloos opgegeven, met als aantekening ‘voorheen ook’,
als de vorm handenloos, met als aantekening ‘overeenkomstig de hedendaagsche
opvatting van het eerste lid als een meervoudsvorm’.
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In het lemma zelf komt handloos alleen voor als trefwoord bij Kiliaan, die het ter
vertaling van het Latijnse ‘mancus’ en ‘manibus carens’ gebruikt. Daaruit mag wel
afgeleid worden dat de term, zoals de WNT-redacteur dan ook heeft gedaan, letterlijk
gebruikt is. Dezelfde letterlijke betekenis vinden we overigens ook terug bij Kiliaans
tijdgenoot Plantijn. Uit de omstandigheid dat deze laatste echter de vorm handeloos
als trefwoord gebruikt en daar als vertaling ‘n'ayant nulles mains’ aan toevoegt en
dat in alle overige in het WNT opgegeven citaten, waarvan de meeste het figuurlijke
gebruik van het woord illustreren, uitsluitend deze vorm voorkomt, kan worden
afgeleid dat handenloos niet erg gebruikelijk is geweest. Des te opvallender is het
dan ook dat deze vorm en niet handeloos in 1866 in de Woordenlijst voor de spelling
der Nederlandsche taal van De Vries en Te Winkel is opgenomen, net als met
grenzenloos gebeurd is trouwens.
Uit dit vluchtige overzicht kan wel worden afgeleid dat de mogelijkheid om het eerste
lid van loos-woorden de meervoudsvorm te geven op z'n minst al 200 jaar bestaat,
zonder dat er overigens overvloedig gebruik van is gemaakt.
De redacteuren van deel vijf van het WNT, Beets en Muller, hebben duidelijk
aangegeven dat het bindfoneem in de vorm -en honderd jaar geleden al als
meervoudsmorfeem kon fungeren en ook als dusdanig kon worden opgevat.

2.5.
Dit laatste wordt echter niet bevestigd door de behandeling die loos in deel VIII van
het WNT ten deel is gevallen. Dit deel is blijkens het voorbericht geredigeerd tussen
1916 en 1924, het jaar van verschijnen. Heinsius, de auteur van dit deel, besteedt
bijna een hele kolom (2911) aan de beschrijving van de vorm van de loos-adjectieven,
maar zegt geen woord over het mogelijk gebruiken van een tussen-n. In zijn summiere
beschrijving van de betekenis van die woorden wordt geen aandacht besteed aan het
getal van het eerste lid. Wat de vorm betreft merkt hij o.m. op dat de oudere woorden
op -loos ‘in den regel [...] een toonloze of althans zwak geaccentueerde lettergreep’
vertonen ‘vóór het achterv., hetzij doordat deze de eindsyllabe van het grondwoord
is’ (zoals b.v. in redeloos, kinderloos, bodemloos) ‘hetzij doordat er een “toonloze”
klinker ə (geschreven als e) is ingevoegd’. Zelfs de mogelijkheid dat de ingevoegde
sjwa ook als -en zou kunnen worden geschreven, wordt dus niet vermeld.
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Wel wijst Heinsius erop dat in de poëzie ‘waar metrische factoren invloed kunnen
hebben op de accentuatie en het aantal lettergrepen van de woorden’ de sjwa soms
ontbreekt ‘waar gewoon proza die zou vertoonen of omgekeerd’ (zie de versregel
van De Mont hierboven p. 364). Ook wat betreft de invoeging van de sjwa in de
oudere woorden waarin die niet tot de stam behoort (zoals macht en god), wordt
zowel door Heinsius als door De Vooys (1963, 237) en Kooij (1977-1978, 132)
gedacht aan de invloed van prosodische factoren. (Verg. nu ook Tummers (2005,
174-175)).
Voorts wijst Heinsius erop dat ‘de woorden op -eloos [...] soms een enigszins
gewijzigde bet. [hebben] gekregen’ en dat men, om de letterlijke betekenis duidelijk
te doen uitkomen - om te voorkomen dat het woord in kwestie als figuurlijk wordt
geïnterpreteerd - de ‘onveranderde vorm’ kan gebruiken
Volledigheidshalve wijs ik er, ten slotte, nog even op dat Heinsius van mening is dat
de jongere woorden ‘onder duitschen invloed in gebruik zijn gekomen’ en daardoor
ook ‘meestal zonder ə gebruikt’ worden, want ‘in die taal vertoonen de woorden op
-los geen ə’. Deze opvatting wordt door meer taalzuiveraars gedeeld, maar in zijn al
eerder genoemde studie komt Theissen tot de conclusie dat daar geen doorslaggevende
argumenten voor kunnen worden gevonden [t.a.p.]. Kooy constateert zonder meer
dat -loos ‘produktief is in zijn doorzichtige betekenis “zonder, niet hebbend”, en
voegt daar aan toe dat “in woorden waar het die betekenis heeft (...) de schwa vaak
afwezig” is. Hij wijst bovendien op een door de Vakgroep ATW van de RU Leiden
uitgevoerd onderzoek waaruit blijkt “dat native speakers voor doorzichtige of
“letterlijke” woorden op -loos zeer duidelijk de vorming zonder schwa prefereren’
(a.w. 137).

2.6.
Het mag dan al zo zijn dat de vorming van de loos-woorden niet of nog niet duidelijk
gestabiliseerd is, over één aspect daarvan bestaat er zeer waarschijnlijk geen enkele
onzekerheid. Ik gebruik deze wat paradoxale formulering omdat ik niet alle
beschikbare databanken heb doorsnuffeld om met algehele zekerheid te kunnen
stellen dat voldoen aan de eis van Verkuyl (t.w. ‘het stukje loos te zien zoals het
taalkundig moet worden behandeld’ zoals dat in zijn verdediging van ideeëloos heet),
tot de constatering zal leiden dat
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deze vorm fout is en dus binnen de kortst mogelijke tijd uit het nieuwste Groene
Boekje geschrapt moest worden. Of het zou moeten zijn dat het de enige uitzondering
is op de regel dat het eerste lid van een loos-woord, zoals De Haas en Trommelen
zeggen ‘een consonant-finaal substantief’ moet zijn om door een tussenklank van
-loos gescheiden te kunnen worden (1993, 313). (De ANS heeft het over ‘een
grondwoord dat op een medeklinker eindigt’ waarin ‘vóór het achtervoegsel een
sjwa’ toegevoegd moet worden (1997, 724)).
De conclusie van dit alles kan niet anders zijn dan dat ideeënloos alleen dan een
tussenklank kan bevatten als het eerste lid een meervoud is - wat volgens de huidige
regels impliceert dat deze tussenklank moet worden weergegeven met -en.

3.1.
De omstandigheid dat het semantische gegeven ‘meervoud vs. enkelvoud’ in de
loos-woorden een rol speelt, is wel opvallend, want dat gebeurt, zo meen ik te mogen
zeggen, bij geen enkel ander achtervoegsel. Dat brengt ons bij de vraag of de
vanzelfsprekendheid waarmee Verkuyl ideeënloos als een afleiding beschouwt, tegen
een stootje kan. (Hij constateert: ‘Afleidingen met -loos zijn nu eenmaal niet
onderhevig aan de regels die gelden voor samenstellingen al ideeënrijkdom.’)
Wat het meervoud van het eerste lid betreft schrijft de ANS dat ‘bij sommige
afleidingen’ waarin een tussenklank voorkomt ‘de gedachte aan een meervoud
aanwezig [kan] zijn’ (1997, 724), ook als de tussenklank niet meer dan een sjwa is.
De ANS constateert dat bij wolkeloos ‘ook wel de vorm wolkenloos’ voorkomt en
wijst verder op de al eerder genoemde voorbeelden handenloos, vriendenloos,
tranenloos en klassenloos (ib). Ook De Haas en Trommelen houden rekening met
de mogelijkheid dat het eerste lid in dergelijke woorden in het meervoud verschijnt
(a.w. 403). En, zoals eerder al aangestipt, ook het WNT wijst erop dat (m.n. in
handenloos) ‘overeenkomstig de hedendaagsche opvatting’ het eerste lid als een
meervoudsvorm geldt.
Ziet het er dan niet naar uit dat we dergelijke woorden niet of niet zonder meer of
niet meer als afleidingen moeten beschouwen, maar als samenstellingen?
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3.2.
Wat betekent dit m.a.w. allemaal voor de status van de loos-woorden?
De etymologen zijn het erover eens dat -loos niets anders is dan het bijvoeglijk
naamwoord loos, dat we kennen in verbindingen als loos beukenootje en daarin ‘leeg’
betekent. Dat vinden we b.v. in het lemma -loos in het WNT, waar Heinsius uitgaat
van de betekenis ‘los van -, zonder’ en daaraan toevoegt dat het adjectief in deze
betekenis ‘tot achtervoegsel geworden’ is. Dat kon gebeuren doordat het bn. loos op
het substantief, dat in de genitief stond, volgde (te vergelijken met ‘der dagen moe’
en enigszins met moderne vormen als wrijvingsloos.
Als we op het eerder geschetste historische overzicht en op het eerder geciteerde
moderne materiaal letten, lijkt de vraag voor de hand te liggen of de -loos-adjectieven
niet nog steeds, min of meer, samenstellingen zijn. Of, met andere woorden, de
ontwikkeling van deze formaties al helemaal voltooid is of dat deze loos-woorden
zich nog steeds of opnieuw in het stadium van de ontwikkeling bevinden dat tussen
het uitgangspunt en het mogelijke eindpunt in ligt.
In dit verband is het interessant dat de ANS een vergelijking aanbeveelt van de
-loos-adjectieven ‘met samenstellingen met als tweede lid de adjectieven -arm, -vol
of -vrij’ (1997, 724), waar ook nog -rijk aan toegevoegd kan worden. En bij de
bespreking van de -vol -samenstellingen wordt opgemerkt dat die ‘ook wel als
afleidingen beschouwd’ worden (1997, 727). Een en ander wijst er op dat de scheiding
tussen afleiding en samenstelling niet absoluut is en dat een ontwikkeling als die van
loos ook in het hedendaagse Nederlands niet uitgesloten is.
Ik wijs er ten slotte op dat De Vooys -loos, -vol, -rijk en -ziek samen bespreekt als
‘suffixen, waarvan de oorsprong uit adjektieven, hoewel meestal niet meer bewust,
nog herkenbaar is’ (1963, 237).

3.3.
Het is de vraag of de hier bedoelde ‘niet meer bewuste herkenning’ zich niet voordoet
bij de gemiddelde taalgebruiker. Of zou die precies weten wat een afleiding en wat
een samenstelling is en in het bijzonder of hij in concrete gevallen met een formatie
van het ene dan wel met het andere type van doen heeft. Zou hij zich kunnen
voorstellen dat eerloos qua structuur een ander
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woord is dan eervol, vetarm of suikerrijk? En dat je daar bij de spelling rekening
mee moet houden?
Mijn twijfel daarover werd wel heel sterk bij het lezen van de reacties op de uitleg
van Permentier en Verkuyl die ik in de krant aantrof. (Anders dan Verkuyl ben ik
niet ‘sprakeloos’ geworden ‘van dit soort waardenloze bijdragen aan de discussie’).
Mijn twijfel werd helemaal weggenomen door een brief waarin die bewering onzin
genoemd werd, omdat in de Woordenlijst van 1995 een tiental woorden voorkomen
waaruit het tegendeel blijkt en dan volgen ideeënbus, ideeëngeschiedenis, ideeëngoed,
ideeënleer, ideeënloos, ideeënrijk enz. In de nieuwe lijst, zo merkt deze briefschrijver
verder op, staan minder -loos-woorden. Ook ideeënrijk is geschrapt. ‘Kennelijk, zo
voegt hij daar aan toe, voelde men nattigheid en dacht men: als we ideeënloos anders
gaan schrijven, moet dat ook gelden voor ideeënrijk, en ideeërijk durfde men kennelijk
niet aan, evenmin als ideeëarm’ (lezersbrief van F. Lisman in NRC 27 12 2005).
Ik had het net over ‘een gemiddelde taalgebruiker’. Het is de vraag of deze
kwalifikatie van toepassing is op de net geciteerde briefschrijver. Die blijkt, behalve
in de Woordenlijsten en drie edities van de grote Van Dale, ook in de ANS te hebben
gekeken. Het is dus niet de eerste de beste. En wat heeft deze taalgebruiker daar, op
dezelfde bladzijden die ik net heb geciteerd, aangetroffen: dat daar de ‘achtervoegsels’
worden besproken, ‘zoals -loos (zonder), -rijk (rijk aan), -vol (vol, vol van, met veel)
en -arm (arm aan)’...
Als zelfs de heer Lisman aanneemt dat elk tweede lid van een complex woord gewoon
een ‘achtervoegsel’ is, en het onderscheid tussen b.v. het tweede lid van boekenkast
en dat van autoluw of dat van ideeëngeschiedenis en ideeëloos in verband met de
spelling niet van belang acht, hoeveel gemiddelde taalgebruikers mogen we dan wel
in staat achten om regelingen van de spelling die op dergelijke subtiliteiten gebaseerd
zijn, te leren en toe te passen? (Zie ook Hoevers 2006, 30).

4.1
Als gemiddelde taalgebruikers zich afvragen waarom in het Groene Boekje de lange
reeks tv-samenstellingen (met een streepje) één keer onderbroken wordt door tv'loos,
is een reactie als die van Verkuyl, dat je, om dat te begrijpen, het onderscheid moet
kennen tussen een samenstelling en een afleiding, toch niets anders dan absurd.
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En dan zwijg ik nog maar over de diepte van het taalkundige inzicht die bereikt moet
worden om te doorgronden waarom de twee leden van een hybride samenstelling
met een verbindingsstreepje moeten worden verbonden, een regel die ook geldt voor
hybride afleidingen met de achtervoegsels -achtig, -heid, -schap en -dom, terwijl de
twee leden van een hybride afleiding met ‘andere achtervoegsels’ (Woordenlijst
2005, p. 43, onder 6.4.), zoals b.v. -loos, verbonden moeten worden met een
weglatingsteken (of een afkappingsteken). De hybride delen tv en camera en tv en
-achtig moeten dus met een streepje verbonden worden en het verband tussen tv en
-loos met een weglatingsteken. Behalve voor regelfreaks is deze vorm van
kommaneukerij, zoals René Appel dergelijke spellingfinesses onlangs genoemd heeft
[NRC 14 juni 2006], toch voor niemand leuk. Met alle begrip overigens voor de
‘kern van het probleem’ zoals die namens de Taalunie, geïnterviewd door
wetenschapsjournalist Hans van Maanen, is geformuleerd: ‘De kern van het probleem
is dat van overbelasting. Zo is het liggend streepje in feite overbelast. De Werkgroep
heeft de lijn gevolgd om - waar het binnen de geldende afspraken kon - het gebruik
van streepje en hoofdletter te beperken’. (Het interview is na te lezen op de webside
van de Taalunie. Een ingekorte vorm ervan is te vinden in Onze Taal 75,16-18
[2006].)
Als het bovendien op taalkundige gronden niet helemaal zeker is dat een woord een
afleiding is, zoals dat met de -loos-woorden het geval blijkt te zijn, is het zeker zaak
een spellingvoorschrift niet op dit criterium te baseren. Te meer niet als ook nog vast
komt te staan dat de gemiddelde taalgebruiker dergelijke woorden als samenstelling
beschouwt.
Als dat terecht is, moeten deze woorden m.betr.t. de tussenklank behandeld worden
als de andere samenstellingen, met als eerste evidente gevolg dat dan ideeënloos de
enige juiste vorm is. En dan ook dus waardenloos, volgens de snier van Verkuyl?
Neen natuurlijk, want waarde heeft ook een meervoud op -s. En als dat het geval is
worden de twee leden van de samenstelling zonder meer aan elkaar gekoppeld. Dat
is immers de geldende regel.... Maar daarmee zijn we nog niet uit de zorgen!
De handhaving daarvan leidt immers bij woorden als grenzeloos en woordeloos tot
extra moeilijkheden: alleen grenzenloos en woordenloos zijn dan immers correct.
Maar dan staan we voor de duivelse konsekwentie dat de figuurlijke betekenis die
eigen is aan grenzeloos en woordeloos in het schrift gefrustreerd wordt. Deze toestand
moet dan weer leiden tot een tweevoudige vermelding van dergelijke vormen in de
woordenlijst. Waarmee de geldende regeling van de tussen-n wel zoveel ingewikkelder
wordt, dat we beter kunnen
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toegeven dat gevallen als grenzeloos en woordeloos het failliet van die huidige
regeling moeten betekenen

4.2
De initiatiefnemers van het witte alternatief zijn ook tot deze conclusie gekomen,
overigens zonder alle knopen door te hakken. Zij doen dat wel bij het
verbindingsstreepje: we vinden in het Witte Boekje dus tv-loos, maar wat de tussen-n
betreft erkennen ze weliswaar de vrijheid van de taalgebruikers, maar als ze, op basis
van de ‘intuïtie van de meeste taalgebruikers’ en ‘rekening houdend met de gewenning
aan de tussen-n soms [...] voor -e- en bij andere woorden voor -en-’ kiezen (De
tussen-n in het witte boekje in Onze Taal 75,201 [2006], blijven ze te dicht bij de
regeling van de Woordenlijst van 1954.
Daarin werd bepaald dat de sjwa die op de verbinding van de twee leden van een
samenstelling wordt gehoord, in het algemeen als e wordt geschreven, maar als -en
‘het eerste lid noodzakelijk de gedachte aan een meervoud opwekt’ (Woordenlijst
1954, LVII). En het was juist deze clausule waar grote ontevredenheid over bestond.
Fundamenteel lag daar - zoals overigens meestal bij spellingregelingen het geval is
- de opvatting aan ten grondslag dat de spelling geregeld moet worden voor de
schrijver, terwijl de meeste taalgebruikers oneindig veel meer lezen dan schrijven.
Niet wat in het hoofd van de schrijver ‘noodzakelijk’ opgewekt wordt is daarom
belangrijk, maar wat de lezer moet begrijpen. Dat leidt tot de enig mogelijke nuttige
basis voor het schrijven van de tussen-sjwa als -en: de toevoeging van de -n is slechts
nodig als de schrijver wil voorkomen dat in het hoofd van de lezer de mogelijkheid
wordt opgewekt dat het eerste lid van de samenstelling als een enkelvoud wordt
opgevat. (In een enkel geval ook om de letterlijke toepassing van een woord te
onderscheiden van de figuurlijke: zie daarover de laatste alinea van deze paragraaf.)
De toepassing van deze procedure zal een aanzienlijke vermindering van het aantal
tussen-n-etjes tot gevolg hebben, want, net zoals de beschaafde uitspraak meestal
n-loos is (er zijn regionale verschillen en er zijn eufonische n-etjes te horen) zonder
dat dit tot vragen leidt, omdat de context meestal volstaat om de ware bedoeling te
achterhalen, bevatten geschreven teksten - en de kennis van de wereld van de lezer
- meestal voldoende informatie over de kwantiteit van datgene waar het eerste lid
over gaat.
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Zo blijkt uit de afmetingen op het plan zonder enige twijfel dat een stal die wordt
ontworpen, voor meer dan één paard bedoeld is, zodat het markeren van de
meervoudigheid van het eerste lid zelfs in zo'n geval overbodig geacht kan worden.
Wat niet hoeft uit te sluiten dat een schrijver absoluut de mogelijkheid wil uitsluiten
dat dat lid als een enkelvoud wordt opgevat en daarom de voorkeur geeft aan
paardenstal.
De samenstellers van de Woordenlijst van 1954 kwamen, redenerend vanuit het
hoofd van de schrijver, tot de conclusie dat vriendekirng als vriendenkring moest
worden geschreven, omdat ‘kring’ ervoor zorgt dat ‘het eerste lid noodzakelijk de
gedachte aan een meervoud opwekt’.
Daarmee is meteen echter de overbodigheid van de -n duidelijk gemaakt. Als ik over
mijn vriendekring spreek, is er immers normaliter niemand - op een sarcastische
kwelgeest na - die denkt dat ik maar één enkele vriend heb. Hoeveel zouden er zijn
die dat wel denken als ik vriendekring ook als vriendekring zou schrijven?
In de schaarse gevallen waar de figuurlijke betekenis van een samenstelling in het
geding kan zijn (zoals bij grenzeloos), kan de meervoudsvorm dan ook dienen om
de letterlijke betekenis bij de lezer te activeren, zoals kennelijk de bedoeling is
geweest van de schrijver van deze zin uit VN van 18 maart 2006: ‘over de betekenis
van grenzen in kunst, literatuur, satire en de hedendaagse grenzenloze samenleving’.

5.1
Als er taalkundig gezien geen duidelijkheid is over de status van een morfeem dat
is het niet de taak van de spellingregelaar om naar die duidelijkheid te zoeken, laat
staan te doen alsof er geen probleem is en zelf een willekeurige beslissing te nemen.
Spellingregelingen moeten niet misbruikt worden om in de taal in te grijpen.
Een soortgelijke situatie doet zich voor bij de regeling van het gebruik van hoofdletters
in eigennamen. De regel daarvoor is de eenvoud zelf: eigennamen worden met een
hoofdletter geschreven. De taalgebruiker die niet weet wat eigennamen zijn moet de
taalkundigen om uitleg vragen. Als de spellingkundigen op die hun stoel gaan zitten
bestaat de kans dat ze meer irritatie verwekken dan tevredenheid, zoals W. van
Langendonck onlangs heeft aangetoond (Van Langendonck 2006, 27-29).
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5.2
In 1995 beschreef P. Meeuse in het tijdschrift Raster hoe je ‘een e-loos Nederlands
kunt leren schrijven’. Hij vertaalde het beroemde boek La Disparition van Georges
Perec in gewoon Nederlands en ‘vervolgens verving ik elk woord waarin een e
voorkwam door een e-vrij synoniem of een e-loze omschrijving’
Hij heeft het stuk onlangs ongewijzigd opgenomen in zijn bundel Betoveringen
[2006]. Volkomen terecht.
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Een etymologie en haar historische implicaties: de stamnaam Caerosi
(De Bello Gallico 2.4)
Jozef van Loon, lid van de Academie
1. Inleiding
Vele stamnamen die Caesar in zijn Commentarii de Bello Gallico vermeldt, plaatsen
de filologen al sinds de tijd van de humanisten voor grote vraagtekens. Etnoniemen
als Ceutrones, Grudii, Caerosi, Geidumni, Pleumoxii, Segni, Paemani, Leuaci,
Atuatuci, die nauw met de vroegste geschiedenis van onze gewesten verbonden zijn,
komen enkel voor in Caesars werk en verdwijnen nadien spoorloos uit de
geschiedenis. Men weet niet eens of de namen Germaans of Keltisch zijn, of misschien
behoorden tot een ons onbekende taal, zoals het door Gysseling veronderstelde
Belgisch. Even onduidelijk is de plaats waar deze stammen moeten worden
gelokaliseerd.
Door archeologische en filologische vondsten is de laatste decennia over een paar
van die raadselachtige namen wat meer duidelijkheid verkregen.
Een naam die met enige zekerheid kon worden gelokaliseerd, is Atuatuca. Het was
de naam van het kamp waar Caesar in 54 v.C. de smadelijkste nederlaag van zijn
hele Gallische campagne opliep. Het kamp, waarvoor in het verleden niet minder
dan vijftig locaties zijn voorgesteld (Schrijnemakers 2007), werd in de jaren 1970
overtuigend gelokaliseerd op de St.-Pietersberg bij Kanne, bezuiden Maastricht. Bij
archeologische opgravingen kwam een grote versterking aan het licht met de typische
kenmerken van een Keltische bergvesting maar met grachten in V-vorm, wat op een
Romeinse techniek wijst (Roosens 1975, 1976). Paalresten van de versterking werden
door dendrochronologisch en houtanatomisch onderzoek gedateerd omstreeks het
midden van de eerste eeuw v.C. (Hollstein 1976)1, precies de tijd dat Caesar

1

Naar G. Cuyt me recent meedeelde, werd de datering 57 v.C. achteraf gecorrigeerd tot 31
v.C. (in Hollstein 1980; apud Vanvinckenroye 2001: 66-67). Vanvinckenroye (2001) blijft
er in zijn artikel, dat een gedetailleerde beschrijving geeft van de slag die in het Jekerdal zou
hebben plaatsgevonden, echter van overtuigd dat Atuatuca op de St.-Pietersberg te situeren
is. Hij brengt de paalresten van 31 v.C. in verband met een opstand van Morini en Treveri
omstreeks dat jaar, waarbij deze laatsten naburige Germanen om steun hadden gevraagd.
Vanvinckenroye veronderstelt dat de Romeinen bij die gebeurtenissen, die beschreven worden
door Cassius Dio, het kamp Atuatuca opnieuw hebben ingericht.
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de Belgae, de Nerviërs en de Atuatuci versloeg. De archeologen veronderstellen dat
het kamp op de St.-Pietersberg in 57 v.C. door de Romeinen zelf werd ingericht om
er een van hun legioenen te laten overwinteren. In 54 v.C. stationeerde Caesar er het
14e legioen onder de leiding van Sabinus en Cotta. Ambiorix wist het legioen met
een list buiten de veilige versterking te lokken en in een omsloten dal, waarschijnlijk
het diep ingesneden dal van de Jeker bij Kanne, volledig te vernietigen. Hoewel het
ultieme bewijs ontbreekt, zijn gezaghebbende archeologen ervan overtuigd dat op
de St.-Pietersberg het Atuatuca uit De Bello Gallico is gevonden (Roosens 1975 en
1976; Wankenne 1976; Vanvinckenroye 2001).
Een andere naam die enkele jaren geleden kon worden geïdentificeerd, is de stamnaam
Geidumni. Ook deze naam houdt verband met de opstand van Ambiorix in 54 v.C.
Nadat Ambiorix bij Atuatuca het 14e legioen had vernietigd, vatte hij het plan op
een ander Romeins winterkamp aan te vallen, dat onder de leiding stond van Quintus
T. Cicero. Hij zocht voor zijn plan steun bij de Nervii, die daarop boden stuurden
naar hun clientes, waaronder de Geidumni.2 De lezing Geidumni werd in 1994 op
plausibele filologisch-taalkundige gronden geëmendeerd in Geldumni. De naam gaf
daardoor zijn geheim prijs en kon worden geïdentificeerd met die van het
Waals-Brabantse stadje Jodoigne of Geldenaken (Van Loon & Wouters 1994).

2. De etymologie van de naam Caerosi
2.1 Het eerste bestanddeel
De stamnaam Caerosi wordt door Caesar vermeld bij zijn militaire campagne tegen
de Belgae in het jaar 57 v.C. In de aanloop tot de grote slag aan de Aisne maakt
Caesar een detailstaat op van de Belgische stammen met hun troepenlichtingen. Als
laatste van zo'n vijftien stammen vermeldt hij... Atuatucos XVIIII milia, Condrusos,
Eburones, Caerosos, Paemanos, qui uno nomine Germani appellantur, arbitrari ad
XL milia (BG 2.4).

2

Itaque confestim dimissis nuntiis ad Ceutrones, Grudios, Leuacos, Pleumoxios, Geidumnos,
qui omnes sub eorum imperio sunt (BG 5.39).
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Hoewel Caesar de laatstgenoemde vier stammen expliciet Germani noemt, zijn bijna
alle auteurs van oordeel dat deze stammen en hun namen niet-Germaans zijn. Dat
geldt zowel voor de Condrusi (samenvattende literatuur Neumann 1984), de Eburones
(Neumann 1986) en de Caemani (sommige handschriften lezen Paemani) (Zimmer
2003). Ook de Segni, die elders in De Bello Gallico (6.32) samen met de Condrusi
Germanen worden genoemd3, worden in de literatuur evenmin als Germanen
beschouwd (Reichert 2001: 489). De naam Atuatuci ten slotte kreeg in het nieuwe
Reallexikon der germanischen Altertumskunde geen apart artikel, wat erop wijst dat
men hem evenmin voor Germaans houdt.
Ook de naam Caerosi is nog steeds een raadsel. De onzekerheid wordt nog vergroot
doordat hij net als de meeste andere namen niet eenvormig is overgeleverd. De
handschriftenfamilie β (met als vroegste kopie 11e eeuw) spelt caerosos, enkele
handschriften van deze familie echter cerosos. De handschriftengroep α (vroegste
kopie 9e eeuw) spelt caeroesos. De laatantieke christelijke geschiedschrijver Orosius,
die schreef omstreeks 418, spelt volgens een zeer vroeg handschrift (6e eeuw) caerosi
(Reichert 1987: 165; Gysseling 1960). Deze laatste vorm wordt doorgaans als de
beste lezing beschouwd. Terecht zoals hierna zal blijken.
De overgrote meerderheid van de auteurs tracht de naam vanuit het Keltisch te
verklaren. Neumann (1981: 309-10) vermeldt aldus in zijn overzichtsartikel Caeroesi
(sic) de etymologieën van o.m. Zeuss (19252), Glück (1857), Holder (1896), von
Kienle (1932) en Thurneysen (1921). Veelbetekenend is dat Schönfeld de Caerosi
niet in zijn Wörterbuch der altgermanischen Personen- und Völkernamen (1910: 73,
178) heeft opgenomen, maar de namen Paemani en Eburones Keltisch noemt. Recenter
heeft von Petrikovits (1986: 88-106) de naam nog als Keltisch geïnterpreteerd en
heeft de oudgermanist Reichert (1987: 165) hem bij de niet-Germaanse namen
geklasseerd.
De etymologie van Thurneysen (1921; apud Neumann 1981) mag de lezer niet
onthouden worden, omdat ze laat zien dat Goropius Becanus in de moderne taalkunde
nog steeds leeft. Rudolf Thurneysen, een van de grondleggers van de
wetenschappelijke keltologie, bracht de Caerosi in verband met Oudiers cáira
‘schaap’, dat op zijn beurt verband zou houden met Nieuwiers caor ‘lijsterbes’. Het
schaap zou volgens Thurneysen in het Oudiers zijn naam hebben gekregen omdat
het graag lijsterbessen zou eten of... naar de

3

Segni Condrusique ex gente et numero Germanorum qui sunt inter Eburones Treuerosque
(BG 6.32).
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vorm van zijn uitwerpselen, die op lijsterbessen zouden lijken! Volgens de classicus
en keltist Victor Tourneur (1944), die Thurneysens etymologie volgde, zouden de
Caerosi hun naam hebben gekregen vanwege hun schaapachtig gedrag tijdens de
invallen van Overrijnse Germanen. Recent is Mariën (1980: 31) hem daarin nog
gevolgd.
De naam Caerosi is nochtans op een volkomen klankwettige manier te verklaren uit
het Germaans. Maurits Gysseling (1958, 1960) heeft als enige tot nu gezien dat het
stamelement Caer- correspondeert met Oudgermaans *χair-, een adjectief dat met
uitzondering van het Gotisch in alle Germaanse talen is overgeleverd: Oudhoogduits
hēr ‘verheven, voornaam’, Oudengels hār ‘grijs, oud’, Oudijslands hārr ‘grijs’,
Oudsaksisch hēr ‘voornaam’. In het Oudsaksisch is van het woord ook een zeldzaam
feminien abstractum hēri afgeleid, waarvan de oorspronkelijke betekenis
‘voornaamheid’ was, maar dat wellicht door verwarring met heri ‘leger’ (got. harjis,
du. Heer) voorkomt met de betekenis ‘voorname schaar’ (aldus Holthausen 1899:
100, 106). Het Oudgermaanse adjectief leeft ook in de moderne Germaanse talen
nog voort, o.a. in Duits hehr ‘groots, majestueus’, modern Engels hoar(y) ‘grijs(wit),
eerbiedwaardig, oud, verjaard’ en in het Nederlandse heer-lijk.

2.2 De uitgang
De zwakke plek in Gysselings etymologie (Neumann 1981: 309-10) is dat ze geen
verklaring biedt voor de uitgang -osi. Nochtans is ook die perfect vanuit het Germaans
verklaarbaar.
Het Oudgermaanse *χair- is behalve in de al geciteerde woorden ook blijven leven
in het substantief heer, Herr. Dit woord is in oorsprong een gesubstantiveerde
comparatief van het adjectief heer(lijk). Hoewel reeds in de vroegste attestaties van
ohd. en osa. hērro ‘dominus’ de comparatiefuitgang niet meer herkenbaar is, wordt
als oudste vorm van het substantief *hēr-iro gereconstrueerd (Holthausen 48;
Braune-Eggers 1987: 225-6). De comparatief hēriro is wel overgeleverd voor het
adjectief ‘heerlijker’. Het toont aan dat de categoriewisseling van comparatief naar
substantief en de ermee gepaard gaande hogere gebruiksfrequentie een snellere
syncope van de middelste lettergreep heeft teweeggebracht.
Naast hēr-iro treedt in het ohd. ook de comparatiefvariant hēr-ōro op. In de superlatief
is die klinkervariatie niet aanwezig en treedt uitsluitend ō op:
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hērost ‘voornaamst’, einhērosto ‘monarchus’ (Starck-Wells 121, 271). Dank zij het
notatiesysteem van Notker van St.-Gallen (10e eeuw) weten we nog dat de
comparatiefuitgang -ōro in het Oudhoogduits met lange ō werd uitgesproken.
De verdeling tussen beide comparatiefuitgangen -iro en -ōro is in het Oudhoogduits
niet meer duidelijk, maar was zeker niet willekeurig. Meerlettergrepige adjectieven
hebben doorgaans ō als bindklinker, de ja-stammen i; bij de a-stammen treden beide
op (Braune-Eggers 225). In het Oudengels is de oorspronkelijke bindklinker in de
comparatief door algehele syncope verdwenen (earm-ra ‘armer’, heard-ra ‘harder’),
terwijl in de superlatief uitsluitend o te zien is (earm-ost, heard-ost) (Brunner1965:
245-6).
De oorspronkelijke toestand is het gaafst bewaard in het zoveel eeuwen oudere
Gotisch. De bindklinker ō is er enkel bekend bij de a-stammen, niet bij andere:
swinþ-ōza ‘sterker’, frōd-ōza ‘vroeder, wijzer’, garaiht-ōza ‘rechtvaardiger’
(Braune-Ebbinghaus 93). Aangezien *hair(a), dat in het Gotisch toevallig niet is
overgeleverd, een a-stam is, moet ook hier in de comparatief oorspronkelijk een
lange ō hebben gestaan. De Gotische comparatieven laten bovendien zien dat de
Oudgermaanse comparatief oorspronkelijk uitging op -ōz-. Het is die uitgang die we
aantreffen in de stamnaam Caerosi.
De uitgang levert een sterk bijkomend bewijs dat de stamnaam van Germaanse
oorsprong is. De bindvocaal ō is als comparatief- of superlatiefformans namelijk in
geen enkele andere Indo-Europese taal bekend en wordt als een typische vernieuwing
van het Germaans beschouwd (Szemerényi 1999: 195-6; voor de oudere literatuur:
Pokorny 1939: 265-266; Braune-Eggers 225).
Over de manier waarop deze typisch Germaanse comparatiefuitgang is ontstaan,
bestaat geen duidelijkheid. Volgens sommigen (Streitberg 1892; Boer 1924: 209)
kwam -ōs tot stand als rektrap van de Indo-Europese comparatiefuitgang *-yos.
Indo-Europees *newos ‘nieuw’ zou naast een comparatief *new-yos, onder meer
overgeleverd in Oudindisch navya- en Litouws naũjas ‘nieuwer’, een rektrap *new-yōs
hebben gekregen, waaruit zich dan Germaans -ōs zou hebben ontwikkeld. Volgens
anderen (Meyer 1869) ontstond -ōs uit ie. *new-oyos > *newajaz > (syncope)
*newa-az > (contractie) *newōz (samenvatting van deze oudere theorieën bij
Bammesberger 1990: 232). Nog anderen (Prokosch 1939: 265; naar Brugmann,
Grundriss 2, I, 560 vv.) gaan ervan uit dat de comparatief op -ōs zijn ontstaan vindt
in adverbia op -ō waaraan een suffix -īz of -z werd toegevoegd.
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Hoewel de naam Caerosi de oudste attestatie is van de Germaanse comparatief, biedt
hij geen uitsluitsel in deze discussie. Hij roept echter wel andere vragen op, in verband
met het ontstaan van het eveneens typisch Germaanse onderscheid tussen sterke en
zwakke verbuiging bij het adjectief.
In tegenstelling tot de grondtrap en de superlatief wordt de comparatief in alle
Germaanse talen uitsluitend zwak verbogen: het Oudhoogduits (Braune-Eggers
225-6; met een paar geïsoleerde uitzonderingen bij Otfrid van Weissenburg), het
Oudengels (Brunner 244, 246) en het Oudnoors. Die toestand is ook al aanwezig in
het 4e-eeuwse Gotisch (Braune-Ebbinghaus 93). Indien de Oudgermaanse vorm van
de stamnaam Caerosi, de comparatief *χairōz-, echter tot de zwakke verbuiging had
behoord, zou Caesar hem ongetwijfeld in het Latijnse verbuigingssysteem hebben
geadapteerd tot *Caerosones. De vorm Caerosi geeft echter aan dat de naam in het
Oudgermaans tot de a-verbuiging behoorde en dat de Oudgermaanse comparatief in
de eerste eeuw vóór onze tijdrekening nog sterk kon worden verbogen.
Mogelijk, maar dat is minder zeker, wijst de sterke uitgang van Caerosi erop dat de
zwakke verbuiging bij de adjectieven in het Oudgermaans op dat ogenblik misschien
nog niet bestond. Dat pleit tegen de opvatting van Hermann Hirt (1932: 100-101),
die veronderstelde dat de comparatief reeds in het Indo-Europees als n-stam werd
verbogen omdat de -n- ook in Griekse en Litouwse comparatieven aanwezig is (gri.
hēdíōn, lit. saldãsnį ‘zoeter’). Hirts opvatting wordt ondertussen wel als
voorbijgestreefd beschouwd (Szemerényi 1987; Bammesberger 1990: 231-2).

2.3 De betekenis
De interpretatie van Caerosi als een Oudgermaanse comparatief levert naar de vorm
nauwelijks problemen op. Moeilijker te bepalen is welke de oorspronkelijke betekenis
was van die gesubstantiveerde comparatief en wellicht dus ook van het woord heer.
Het adjectief *χair- treedt in de diverse Germaanse talen op met drie onderscheiden
maar duidelijk in elkaar overlopende betekenissen: ‘grijs, grauw’, ‘oud, bejaard’ en
‘voornaam, verheven’. Het ligt voor de hand dat de kleurbetekenis ‘grijs, grauw’
primair was en dat de andere daaruit overdrachtelijk zijn ontstaan. Dat kan ook
worden afgeleid uit de betekenis van etymologisch verwante woorden in andere
Indo-Europese talen, zoals Russisch seryj ‘grijs’

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde. Jaargang 2006

381
en Oudiers cīar ‘donkerkleurig’. Theoretisch komen voor de Caerosi dus drie
etymologische betekenissen in aanmerking: ‘de grijzeren’, ‘de ouderen’ of ‘de
eerbiedwaardigeren, de verheveneren’.
De betekenis ‘de ouderen’ is die welke ook algemeen wordt verondersteld voor het
woord heer, Herr, en lijkt dus het meest voor de hand te liggen. Hier rijst echter een
chronologisch probleem.
In de etymologische literatuur (Van Wijk 1912, 1949: 238; Duden 2001: 335)4 wordt
verondersteld dat de gesubstantiveerde comparatief *hēriro (beter dus *hērōro) met
de betekenis Herr, heer is ontstaan omstreeks 600 ná onze tijdrekening, als
leenvertaling of zgn. calque van de Volkslatijnse aanspreking senior/seior, seniorem
(waaruit Frans sire, seigneur), de comparatief van Latijns senex ‘oud’.5 Die hypothese
vindt steun in het feit dat het woord hērro oorspronkelijk slechts voorkwam in die
Germaanse talen die het nauwst in contact stonden met de Latinitas, namelijk het
Oudhoogduits, het Oudsaksisch en hoogstwaarschijnlijk dus ook het Oudnederlands.
Vandaar werd het, nog in de middeleeuwen, ontleend in andere Germaanse talen:
Oudengels hearra, IJslands herra, Zweeds herre, enz. (De Vries 1977: 225).
Anderzijds rijst de vraag waarom het Germaans bij een calque van het Latijnse senior
geen gebruik heeft gemaakt van het toch meer voor de hand liggende adjectief ald
(Gotisch alþiza ‘ouder’). De nieuwe interpretatie van de naam Caerosi zet de
gebruikelijke etymologische verklaring van heer nog meer op losse schroeven. Het
Oudgermaanse woord voor heer zou dan namelijk vele eeuwen ouder zijn dan het
Volkslatijnse senior.
Indien Caerosi de oudste bewijsplaats is van heer en dus meteen ook het oudst bekende
Nederlandse woord, dan betekende het oorspronkelijk wel iets anders dan ‘heer’ of
‘overste’. De Caerosi waren immers waarschijnlijk de ondergeschikten van hun
buurstammen, de Eburonen en de Atuatuci. Bovendien beschikte het Oudgermaans
over een ander woord om de hoogste gezagsdrager aan te duiden, namelijk got. frauja,
osa. frōio, oe. friega, oijsl. Freyr, met variante vormen ook ohd. frō, osa. frāo, oeng.
frēa. Het woord is nog bekend van historische begrippen als vroondienst, vroenhof
en leeft nog verder in het woord vrouw(e). En ten slotte is *χairōz- een comparatief

4
5

Volgens Duden Herkunftswörterbuch (2001: 335) zou dat pas in de late middeleeuwen zijn
gebeurd. Dat is duidelijk een lapsus voor oudheid.
Het Laatlatijnse senior verving het oudere woord dominus, mogelijk omdat dit laatste meer
voor religieus gebruik werd gereserveerd.
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en geen superlatief, in tegenstelling tot het (jongere) woord vorst, Fürst, waarvan de
etymologische betekenis ‘de voorste, de meest vooraanstaande’ volledig recht doet
aan de beklede sociale rang. De meest voor de hand liggende betekenis van Caerosi
lijkt dan wel die van ‘de eerbiedwaardigeren’. De naam kan een benaming zijn
geweest voor een leidende kaste van optimates, krijgers, edellieden e.d. met oude
tradities binnen de stam.

3. De lokalisatie van de Caerosi
3.1 Heer(s)?
De Caerosi worden traditioneel in de Ardennen of de Eifel gelokaliseerd. Robert
Much (apud Neumann 1981) situeerde de Caerosi in de buurt van Neidenbach (Kreis
Bitburg) op grond van de overeenkomst met de naam (finis pagi) Carucum die daar
op een inscriptie was gevonden. In het spoor van Zeuss 19252 (Neumann 1981)
lokaliseren Tourneur (1944: 45-6), Mariën (1980: 31) en De Laet (1979: 637) de
Caerosi in de streek van Prüm, aan de bovenloop van Our en Kyll. Zij baseren zich
op de naamovereenkomst met een gouw tussen Bitburg en Prüm die in de vroege
middeleeuwen bekend stond als 762 in pago Charos, 762 in Carasco, 777 in Carosco,
763-804 in pago Carouuasco enz. (Gysseling 1960: 221). Gysseling (1960: 212)
tenslotte noemt de Caerosi ‘une tribu en Ardenne’, daarmee aangevend dat de stam
ergens in Waals-België moet worden gezocht.
Geen van die opvattingen is stevig gefundeerd. Uit de volgorde van hun vermelding
bij Caesar (Condrusos, Eburones, Caerosos, Paemanos, BG 2.4) mag niet zomaar
worden geconcludeerd dat de Caerosi ten zuiden of ten oosten van de Condroz
woonden. Ook de identificatie met oude namen uit de streek van Prüm of Bitburg
op grond van oppervlakkige naamsgelijkenissen is erg betwijfelbaar. Ze wordt echter
op dit ogenblik bij gebrek aan beter vrij algemeen aanvaard.
De interpretatie van Caerosi als een Oudgermaans woord opent echter nieuwe
mogelijkheden, die tot een taalkundig aannemelijker en verrassende oplossing leiden.
In de veronderstelling dat de stamnaam *χairōzōz in een plaats- of streekbenaming
is blijven leven, moest hij bij ongestoorde evolutie binnen het Germaans
achtereenvolgens evolueren tot *hērere > *hērre > *hēre > *heer.
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In het Toponymisch Woordenboek (Gysseling 1960), dat uiteraard niet alle mogelijke
toponiemen met die naam bevat6, zijn drie plaatsnamen te vinden die in vorm daaraan
beantwoorden: Heer-sur-Meuse in het arrondissement Dinant (oudste vorm 1085
Heria), Heer in Nederlands-Limburg (1202 Here) en Heers in het arrondissement
Tongeren (929-962 Haire, 1079 Here).
Er is niets uit de geschiedenis van deze kleine dorpen bekend dat laat vermoeden dat
achter een daarvan de Caerosi uit De Bello Gallico zouden schuilgaan. Geografisch
lijkt het Nederlands-Limburgse Heer de geschiktste kandidaat van de drie. Het dorp
ligt pal bij (nu in) Maastricht en kijkt van de overzijde van de Maas uit op de
St.-Pietersberg, mogelijk het Atuatuca van Caesar. Een recente archeologische vondst
verlegt echter de aandacht naar een andere kandidaat. In 1999 deed een inwoner van
Heers bij Tongeren een sensationele ontdekking.7 Bij het tuinieren in zijn boomgaard
ontdekte hij een muntschat, bestaande uit 107 gouden munten. 82 daarvan worden
op typologische gronden aan de Eburonen toegeschreven, 23 aan de Nerviërs (Scheers
en Creemers 2002). 68 van de 82 Eburoonse staters vertoonden geen slijtagesporen
en waren afkomstig van één muntslag, wat erop wijst dat ze direct uit het muntatelier
zijn gekomen. Door vergelijking met andere muntvondsten uit Gallië schat men dat
de munten zijn begraven omstreeks het midden van de jaren vijftig vóór onze
tijdrekening, precies het decennium van de Gallische oorlog en de opstand der
Eburonen. Volgens Scheers en Creemers staan de munten in verband met de
financiering van oorlogen. De productie van gouden (Keltische) munten en het aantal
muntschatten in onze streken neemt opmerkelijk toe bij de komst van de Romeinen.
De reden hiervoor is vermoedelijk de grote toename van de vraag naar het edelmetaal
voor de financiering van Keltische hulptroepen in de strijd tegen Caesar. Er zijn dus
sterke aanwijzingen dat de munten van Heers geslagen werden om de oorlog te
bekostigen. Degene die de schat begroef, had waarschijnlijk nauwe bindingen met
degene die de munten uitgaf, waarbij sommigen opperen dat dit Ambiorix zelf is
geweest (Archeologie-Magazine 2001-4).8

6
7

8

Enkele andere gelijkende namen zijn Heerse (Herisi, Westfalen; Förstemann I, 1347) en
Heers (Veldhoven, N.-Br.).
De vindplaats is gesitueerd in een van de elf deelgemeenten van de huidige fusiegemeente
Heers, echter niet in Heers zelf of in een van de gelijknamige deelgemeenten Batsheers,
Opheers of Middelheers. De precieze vindplaats wordt hier op verzoek van de betrokkenen
niet meegedeeld om verstoring van het gebied door schatgravers te voorkomen. Ik dank deze
informatie aan G. Creemers van het Gallo-Romeins Museum in Tongeren.
Ik dank deze informatie aan Guido Cuyt, voorzitter van de Antwerpse Vereniging voor
Romeinse Archeologie (AVRA). Zonder zijn toedoen zou dit artikel, dat een typevoorbeeld
van ‘serendipiteit’ kan genoemd worden, trouwens nooit zijn ontstaan. Aanleiding was een
‘onschuldige’ privé-email op 27 oktober 2006 waarin G. Cuyt terloops gewag maakte van
de mij toen nog onbekende muntschat van Heers.
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3.2 Oudste attestaties van de naam heers
Een bijkomende merkwaardigheid, waardoor het verband tussen de namen Heers en
Caerosi zo mogelijk nog nauwer wordt, zijn de oudste bewijsplaatsen van het
toponiem. Daaronder zijn zowel vormen met als zonder -s overgeleverd. De talrijke
bewijsplaatsen in het Toponymisch Woordenboek (Gysseling 1960) zijn hierna
volgens vorm en chronologie gerangschikt (tussen haakjes de frequentie):
Vormen zonder -s:
Haire (1):

929-962 Haire (or. St.-Truiden, Metz)
(ed. Gysseling-Koch 1950: 362);

Hair (1):

984 (kopie ca. 1088) en 1022 (k. ca.
1088) Hair (ed. Lot, Hariulf 171, 184);

Heire (1):

12e (kopie 12e) Heire (Vita Evermari);

Here (4):

1079 Here (Luik, St.-Martin), 1135 Here
(Averbode), 1210 Here (Averbode), 1213
Bertshere (Averbode).

Vormen met -s:
Hairs (7):

1034 (kopie ca. 1700) Hairs (Luik,
St.-Laurent), 1034 (vals ca. 1150) Hairs
(Luik, St.-Jacques), 1067 (vals ca. 1103)
Hairs (Idem), 1084 (vals ca. 1150) Hairs
(Idem), 1085 (k. 13e) Hairs (Luik,
St.-Lambert), 1111 Hairs (Luik,
St.-Jacques);

Heirs (1):

1044 (k. 1700) Heirs (Luik, St.-Laurent);

Hers (12):

1103, vals ca. 1150) Hers (Luik,
St.-Jacques), 1125 Hers (Idem), 1125
Hers (Luik, St.-Jean-Évangéliste), 1178
Hers (Luik, St.-Paul), 1186 Hers (Luik,
St.-Jean-Évangéliste), 1201 Hers (Postel),
1201 Hers (Averbode), 1201 Hers (Luik,
St.-Paul), 1203 Hers (Idem), 1211 Hers
(Luik, St.-Jacques), 1223 Hers (Luik, Val
St.-Lambert), 1224 Hers (Luik,
Herkenrode).

De spelling <-ai-> komt slechts in de oudste vormen voor, tot ca. 1100. De
grafeemcombinatie is on-Germaans en zonder enige twijfel toe te schrijven aan een
Romaanse scribent. In het Toponymisch Woordenboek komen attestaties met de
spelling <air> in totaal voor bij 28 toponiemen, die bijna
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allemaal in Romaans taalgebied liggen.9 Vier attestaties betreffen Germaanse
toponiemen, maar zijn afkomstig uit een Romaans scriptorium: 1100-50 Staires
(Estaires, Fr.-Vl.), 1034 Jairs (Geer of Jeker) (document uit Luik), 720 Romairo
villa (Rommersheim, uit Trier), 912 Mairla (Merl bij Koblenz, uit Stavelot-Malmédy).
De enige echt Germaanse attestatie met air-spelling is 1216 Hathemair, nu Hadamar
bij Koblenz. Het is wellicht een van de oudste voorbeelden van het typisch
Middelfrankische spellinggebruik waarbij <i> als lengteaanduider functioneert.
De grafie <air>, die in het Oudromaans nog letterlijk zo werd uitgesproken, heeft
mogelijk de Oudgermaanse /ai/ van Caerosi in zich bewaard. De diftong evolueerde
in het vroegste Oudnederlands, omstreeks 700, weliswaar tot een monoftong /ē/,
maar bleef in het Romaanse doublet van de naam wellicht tot ca. 1000 bewaard.
Zoals Gysseling al vermoedde (1960: 463), berust ook de afwisseling tussen vormen
met en zonder -s op een Romaans-Germaanse tegenstelling. De spellingen zonder
-s komen in meerderheid voor in oorkonden uit Averbode, al verschijnt de
‘Waalse’vorm Hers ook in documenten uit de Nederlandstalige abdijen Averbode,
Postel en Herkenrode. Gysselings vermoeden wordt bevestigd door latere attestaties,
afkomstig uit Nederlandstalige scriptoria uit Tongeren of de onmiddellijke buurt:
1275 Middelere, 1385 Heir, Bertsheire, Middelheere, 1399 Heere, Heer, Batzheer,
1511-32 Opheir, 1585 't Opheerenvelt (Ulrix en Paquay 1932).
De vorm Here stelt de klankwettig te verwachten Germaanse ontwikkeling voor van
de naam Caerosi, waarbij de Oudgermaanse -s de Wet van Verner heeft ondergaan.
De evolutie van Caerosi naar Here is identiek met die van het appellatief heer, met
als enig verschil dat Caerosi in tegenstelling tot het appellatief heer niet zwak maar
sterk verbogen werd (cf. 2.2): nom. plur. *hair-ōzōz > *hair-ōra > *hair-era >
*hēr-er-a > *hērre.
De huidige Nederlandse vorm Heers met eind-s berust dus wellicht op een ontlening
van het Waalse exoniem.10 Dit exoniem is echter niet de

9

10

Te weten Airon-Notre-Dame, Baroeul, Beaurepaire (3 toponiemen), Berry-au-Bac, Boiry (4
toponiemen), Ercourt, Estaires, Fairon, Geer, Hadamar, Hairimoreit, Hairroke, Haracourt,
de Jeker, Langlehairon, Maire (2 toponiemen), Maresches, Marieux, Merl, Rahiermetz,
Rommersheim, Vicourt.
Naar J. Goossens me laat weten is Heer ook de uitspraak in het plaatselijke dialect.
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ongestoorde voortzetting van het Caesareaanse Caerosi en evenmin van de
veronderstelde Oudgermaanse vorm *Hairōs, aangezien dat in het Romaans een
naam met klemtoon op de tweede lettergreep zou hebben opgeleverd. Naar alle
waarschijnlijkheid ontwikkelde het Romaanse doublet zich pas vanuit een
Vroegoudnederlandse vorm *háirere, waarin de /ō/ van *háirōre reeds was verkort
en verdoft, zodat het Romaanse accent niet meer kon vallen op de tweede lettergreep.
Dat laatste wordt ook verondersteld bij de Henegouwse plaatsnamen Lobbes (752-68
Laubacus), Hourpes (866 Hulbias), Merbes (1044 Meirbes), Aibes (868 Albias), die
volgens Gysseling (1960) alle afkomstig zijn uit namen op -baki ‘beek’.
De attestaties laten zien dat de eind-s in de huidige naam niet oorspronkelijk is en
dus niet rechtstreeks afstamt van de -s in Caerosi. De oudste Romaanse vorm Haire
werd pas omstreeks 1050 in het Romaans afgelost door Heirs en vervolgens Hers.
Zoals bij vele andere Romaanse toponiemen is vast te stellen (zie bv. de lemma's
Conchil, Cordes, Villers, Wasme enz. in Gysseling 1960), is de -s een typisch
Romaanse locatiefuitgang die pas secundair werd toegevoegd. De locatief-s is dan
bij de ontlening in het Nederlands blijven staan, zoals ook gebeurd is bij namen als
Kortij-s < Cortils, Vaal-s < Valles, Harle-s < Hariliacas enz. De huidige naam Heers
is bijgevolg een voorbeeld van een Germaanse naam die na ontlening in het Romaans
in geromaniseerde gedaante naar het Germaans terugkeerde. Deze merkwaardige
evolutie is niet uniek en is ook bij andere namen uit dezelfde streek vast te stellen.
Zo gaan de dorpsnamen Geetbets en Walsbets terug op een oorspronkelijk Germaanse
naam op -baki, dat romaniseerde tot -beche en in die Romaanse klankstand tenslotte
als -bets naar het Germaans terugkeerde. Meer voorbeelden van zulke repatrianten
zijn te vinden in de appellativische woordenschat: *breka > brèche > bres, *sala >
salon, *flado > flan, *faldstôl > fauteuil enz.
De uitgang van Heer/Heers vraagt nog om een andere reden om verduidelijking. De
meest gebruikelijke manier om in het Germaans plaatsnamen uit stam- of
persoonsnamen af te leiden, is door middel van de datief-locatief meervoud. Zo
ontstonden namen als Tonger-en, Westfal-en, Frank-en, Hess-en, Saks-en,
Thüring-en... In de Nederlandse toponymie is het verschijnsel het frequentst
vertegenwoordigd door de namen op -ingen, die afleidingen zijn van clannamen:
Beringen ‘bij de Beringen, d.i. de lieden van Bero’, Buvingen, Gerdingen, Pepingen
enz. Het is duidelijk dat de plaatsnaam Heer(s) niet op die manier uit de stamnaam
Caerosi werd afgeleid, aangezien dat een vorm *Heren zou hebben opgeleverd.
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Bij de vorming van het toponiem Heer(s) werd gebruik gemaakt van een ander
procédé, dat ouder is dan het vorige en reeds opklimt tot het Indo-Europees. Daarbij
wordt een plaatsnaam van een andere naam afgeleid door middel van het feminiene
yō-suffix of het neutrale yo-suffix, zoals resp. lat. Graecus > Graecia of Belgae >
Belgium. In het Germaans werd aldus van de stamnaam *Batawōs (gelatiniseerd tot
Bataui) de feminiene streeknaam *Batawjō (gelatiniseerd Batauia) afgeleid, nu de
Betuwe (Gysseling 1960). Op dezelfde manier kon van de stamnaam *χairōsōs
(gelatiniseerd tot Caerosi) een resp. feminiene of onzijdige plaatsnaam *χairōsjō
(gelatiniseerd wellicht *Caerosia) of *χairōsja (gelatiniseerd wellicht *Caerosium)
worden afgeleid, die beide rechtstreeks tot Heer(e) moesten leiden.

4. De historische implicaties m.b.t. de germanisering
4.1. Wie Waren Caesars Germani Cisrhenani?
De etymologie van de stamnaam Caerosi en zijn mogelijke identificatie met het
Zuidlimburgse Heer(s) hebben belangrijke implicaties voor de geschiedschrijving
van onze streken. Ze maken een aantal nieuwe interpretaties mogelijk van de teksten
waar Caesar en Tacitus handelen over de etnische en linguïstische toestand in onze
gewesten aan het einde van de prehistorie.
Zoals al vermeld in hoofdstuk 1, trekken vrijwel alle auteurs Caesars getuigenis in
twijfel als zouden Condrusi, Eburones, Caerosi, Caemani Germanen zijn, of
interpreteren ze zijn uitspraak in niet-linguïstische zin. De prehistorici C. Hawkes
(1964, 1968) en R. Hachmann (1975) achten Caesars Germani identiek met de
Germanoi van Poseidonios van Apamea (ca. 80 v.C.), die daarmee Keltische stammen
aanduidde die eertijds benoorden de Helvetiërs op de rechter Rijnoever tussen Lippe
en Main gevestigd waren. In navolging van deze auteurs meent ook Van Doorselaer
(1981: 32) positief te kunnen stellen dat de genoemde Germani Keltisch waren.
Recenter nog stelde ook D. Timpe (1998: 186) dat de Germani Cisrhenani zonder
enige twijfel een Keltisch dialect spraken zoals hun buren.
Nu het Germaanse karakter van de stamnaam Caerosi vaststaat, is er weinig reden
dat nog te betwijfelen voor Eburonen, Caemani en Condrusi, en evenmin voor de
Segni, die elders door Caesar in één adem met de Condrusi een
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Germaans volk tussen Eburonen en Treveri worden genoemd (BG 6.32; zie noot 3).
Aan die vaststelling doet geen afbreuk dat deze ‘Germanen van Herwaarts Over’ in
zeer veel opzichten meer op de Gallische of Belgische maatschappij georiënteerd
waren dan op de Germaanse van over de Rijn. Dat blijkt uit hun materiële
cultuurvormen zoals die aan het licht komen bij archeologische vondsten (Mariën
1980: passim) en uit hun gebruik van munten, die in uitzicht duidelijk geïnspireerd
zijn op de Keltische (Scheers 1996). Ook de naamgeving van deze Germanen was
naar de mode van die tijd Keltisch, zoals de namen van de Eburonenhoofdmannen
Ambiorix en Catuvolcus zelf bewijzen.11 Ook in politiek opzicht waren er nauwe
bindingen tussen deze Germanen en de Kelten of de Belgae. Ze hadden immers
deelgenomen aan het concilium Belgarum (BG 2.4) dat tot de opstand tegen Caesar
had besloten, en de Condrusi (en de Eburonen?) waren clientes van de Gallische
Treveri.12 Betekenisvol is ook dat Ambiorix in zijn onderhandelingen met de Romeinse
bevelhebbers van Atuatuca laat doorschijnen dat hij aan het verzet van de Galliër en
Trevier Indutiomarus had meegedaan omdat Galliërs dat moeilijk aan andere Galliërs
konden weigeren: Non facile Gallos Gallis negare potuisse (BG 5.27).
Het feit dat ook de sinds mensenheugnis Waalse Condroz door Caesar tot het gebied
van de Germani Cisrhenani wordt gerekend, wijst erop dat het Germaans in de laatste
eeuwen vóór onze tijdrekening in het oosten van België verder naar het zuiden reikte
dan in de Belgische geschiedschrijving doorgaans wordt aangenomen. Zulks verklaart
waarom van de naam Condroz, die zeker niet-Germaans is, oude vormen zijn
overgeleverd die de duidelijke sporen vertonen van de Germaanse Klankverschuiving
(2e-3e eeuw Matronis Cantrusteihiabus). Men dient er dan ook rekening mee te
houden dat Germaanse toponiemen ver bezuiden de huidige taalgrens al uit de
prehistorie kunnen dateren en niet pas van de tijd van de Frankische kolonisatie zoals
door Steinbach, Petri en gedeeltelijk ook Gysseling is aangenomen. Gysselings
veronderstelling (1981: 103) dat België (met uitzondering van de Ardennen) en de
departementen Nord en Pas-de-Calais homogeen Germaans zouden zijn geworden,
mocht Julius Caesar in 58-51 niet zijn geïntervenieerd, is dan ook niet zomaar van
de hand te wijzen.

11
12

Zelfs in het binnenland van Germanië droegen vorsten en hogergeplaatsten Keltische namen
(Neumann 1986: 350, naar Scherer 1955).
Eburonum et Condrusorum qui sunt Treuerorum clientes (BG 4.6).
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4.2 Een nieuwe duiding van de namenzin in Tacitus' Germania
Het meest controversiële getuigenis over de oorsprong van de Germanen is de beruchte
namenzin in De Origine et Situ Germanorum van Cornelius Tacitus, geschreven
omstreeks 98 n.C.:
‘Ceterum Germaniae uocabulum recens et nuper additum, quoniam qui
primi Rhenum transgressi Gallos expulerint ac nunc Tungri, tunc Germani
uocati sint; ita nationis nomen, non gentis eualuisse paulatim, ut omnes
primum a uictore, ob metum, mox et a se ipsis inuento nomine Germani
uocarentur’ (Ed. Perret 1983: 71).
Men is er tot nu nooit in geslaagd deze cryptische zin (Timpe 1998: 186), die typerend
is voor Tacitus' impliciete manier van uitdrukken, bevredigend te verklaren. Met
onze nieuwe bevindingen wordt het echter mogelijk alle elementen in deze tekst tot
een zinvol en sluitend geheel te duiden:
‘Overigens, de naam Germanië is recent en pas onlangs in onze taal
opgenomen. Diegenen namelijk die (ooit) als eersten de Rijn zouden zijn
overgestoken en de Galliërs hadden verdreven, heten nu (in Tacitus' tijd,
ca. 90 n.C.) weliswaar Tungri, maar heetten toen Germanen. Deze naam
als benaming van een verbond, niet van een stam, zou zich dan geleidelijk
als volgt verder hebben verruimd: in een eerste fase zou de (Germaanse)
veroveraar met die ene naam alle overige (Germaanse) stammen hebben
benoemd om vrees in te boezemen, waarna ook deze laatsten zelf zich met
deze (voor hen) bedachte naam gingen benoemen.’13
De gegevens van de zin krijgen nog meer betekenis wanneer men ze combineert met
de mededelingen van Caesar zo'n 150 jaar vroeger.
Volgens de nieuwe interpretatie van Tacitus' namenzin (anders b.v. Timpe 1998:
186-8) zouden de eerste Germanen14 als overwinnaar (a uictore) hun naam doelbewust
hebben overgedragen op de totaliteit van alle afzonderlijke Overrijnse (Germaanse)
stammen om aldus de Galliërs vrees in te boezemen (ob metum). Dat de Germani
Cisrhenani van dit afschrikkingselement

13

14

Een recente Nederlandse vertaling van Tacitus' Germania is van de hand van V. Hunink
(Amsterdam 2000). Hunink bezorgde ook een vertaling van De Bello Gallico
(Amsterdam 2003). Ik dank deze informatie aan P. Lateur.
Volgens Timpe (1998: 182) wordt de naam Germani voor het eerst geattesteerd op het jaar
222 v.C. in verband met gebeurtenissen in Cisalpijns Gallië.
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daadwerkelijk gebruik maakten, wordt bevestigd door Caesar 150 jaar eerder.
Ambiorix wist in 54 v.C. met een list paniek in de Romeinse rangen te zaaien door
de Romeinse bevelhebbers erop te wijzen dat een grote Germaanse legermacht de
Rijn reeds had overgestoken en in twee dagen het Romeinse kamp (Atuatuca) zou
bereiken: Magnam manum Germanorum conductam Rhenum transisse; hanc adfore
biduo (BG 5.37).
De teksten van Caesar en Tacitus blijken nog in een ander opzicht goed met elkaar
overeen te stemmen.
De Germanen die volgens Tacitus als eersten die naam droegen als groep en niet als
naam van een stam (nomen nationis non gentis), stemmen overeen met de Eburonen,
Condrusi, Caerosi en Caemani, van wie ook Caesar expliciet zegt dat ze gezamenlijk
onder de gemeenschappelijke naam Germani optraden: qui uno nomine Germani
appellantur.15 De naam Germanen zou dus gegeven zijn als overkoepelende benaming
voor een nieuwgevormde natie of stamverbond zoals zich dat eeuwen later herhaalde
met de Franken, Saksen en Alemannen.
Een vergelijking van de teksten van Caesar en Tacitus laat ook bepaalde conclusies
toe over de vroegste relaties tussen Germanen en Galliërs.
Tacitus schrijft dat de eerste Germanen, nadat ze de Rijn hadden overgestoken, de
Galliërs hadden verdreven. Tacitus gewaagt daarbij merkwaardig genoeg niet (zelfs
nooit) van de Belgae, al moeten die als bewoners van het hele noorden van Frankrijk
benoorden Seine en Marne onmiddellijke buren van de Germanen zijn geweest.16
Ook die gegevens zijn in overeenstemming te brengen met die van Caesar. Caesar
rekent de Remi tot de grote Noord-Franse groep van de Belgae (BG 3.11), maar hun
onmiddellijke oosterburen, de Treveri, zij het minder expliciet, tot de Galliërs (BG
5.26-27 en 6.2; zie ook Van Doorselaer 1981: 31). Misschien waren de Trevieren de
enige Gallische stam geweest die stand had weten te houden tegen de inval van de
Belgae enkele eeuwen vóór onze tijdrekening (BG 2.4; zie noot 16), maar hadden
ze

15

16

Ook Timpe (1998: 186) legt het verband met de door Caesar genoemde stammen, maar ziet
hierin een eigentijdse politieke interpretatie van Tacitus. Voor het overige verschilt Timpes
interpretatie van de onze.
Tacitus' tekst over de Germanen die de Rijn overstaken en de Galliërs verdreven, vertoont
een opvallende parallellie met wat Caesar 150 jaar eerder schreef over de Belgae (BG 2.4):
‘plerosque Belgas esse ortos ab Germanis, Rhenumque antiquitus traductos propter loci
fertiltatem ibi consedisse, Gallosque qui ea loca incolerent expulisse’ (Constans 1947: 94).
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als meest noordelijke Galliërs tenslotte in het noorden toch territorium moeten
prijsgeven aan de eerste Germani Cisrhenani.
Uit Caesars woorden valt misschien zelfs te lezen dat hij handig van de (taalkundige)
tegenstellingen tussen Germanen en Galliërs gebruik heeft gemaakt om de ene groep
tegen de andere op te zetten. Wanneer hij in 53 v.C. zijn plan wil uitvoeren om de
Eburonen uit te roeien, doet hij dat bewust niet met de tien legioenen die hij daartoe
tot zijn beschikking heeft, maar nodigt hij de Galliërs uit om het vuile werk op te
knappen: omnes ad se uocat spe praedae ad diripiendos Eburones, ut potius in siluis
Gallorum uita quam legionarius miles periclitetur (BG 6.34-5).

5. Historische gevolgtrekkingen m.b.t. stammen en Territoria
5.1. Een close reading van Caesar: Atuatuci en Atuatuca
Over de gebieden waar de door Caesar genoemde stammen woonden, is weinig met
zekerheid bekend. Aangezien Tacitus 150 jaar later schrijft dat de eerste groep
Germanen in zijn tijd Tongeren werd genoemd, ligt het voor de hand dat Caesars
Eburonen, Condrusi, Caerosi en Caemani te lokaliseren zijn binnen het grondgebied
van de Civitas Tungrorum, die in grote lijnen samenviel met het latere bisdom
Tongeren-Maastricht-Luik. Het is een bijkomend argument om de Caerosi zeker niet
te lokaliseren in de omgeving van Prüm of Bitburg, die deel uitmaakte van de Civitas
Treverorum, maar eerder dus in de buurt van Heers of Heer.
Een andere stam die in die buurt is te situeren, zijn de Atuatuci. Volgens Caesar
vormden zij de achtergebleven tros van de Cimbri en Teutoni, die in 113-101 in heel
Gallië en tot in Noord-Italië en Spanje plundertochten hadden ondernomen (BG
2.29). Wegens hun vermoede herkomst uit Zuid-Skandinavië (Jutland) wordt wel
eens verondersteld dat ook Cimbri en Teutoni, en met hen dus de Atuatuci, Germanen
waren. Volgens Timpe (1998: 182-3, 188; ook Reichert 2001) werden deze stammen
echter pas door latere antieke auteurs tot de Germanen gerekend.
Caesar zelf spreekt zich over deze etnische kwestie niet duidelijk uit. In Boek 1 lijkt
hij aan te geven dat Cimbri en Teutoni tot de Germanen behoorden, wanneer hij in
een toespraak tot zijn soldaten zegt dat de dreiging van de Germaan Ariovistus van
dezelfde vijand uitgaat (BG 1.40 eius hostis) als
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eertijds de Cimbri en Teutoni. Anderzijds houdt hij, wanneer hij verderop in zijn
Commentarii de Atuatuci en de Germani Cisrhenani tweemaal in hetzelfde
zinsverband vernoemt, beide volken echter strikt gescheiden:
BG 2.4: ...Atuatucos XVIIII milia; Condrusos, Eburones, Caerosos,
Paemanos, qui uno nomine Germani appellantur;
BG 6.2: Neruios, Atuatucos, Menapios adiunctis cisrhenanis omnibus
Germanis.
Indien men de Atuatuci in oorsprong toch voor Germanen wil houden, dan werden
zij door tijdgenoten blijkbaar toch duidelijk van deze laatsten onderscheiden. Was
dat omdat zij misschien toen al een noordelijk Oudgermaans dialect spraken of omdat
ze ondertussen volledig waren gekeltiseerd?
De Atuatuci hadden zich na hun komst in Oost-België in een rotsachtig gebied met
vele hoogteversterkingen gevestigd dat volgens de beschrijving die Caesar ervan
geeft, grote overeenkomst vertoont met het gebied tussen Samber en Maas. Scheers
(1996: 46-49) heeft een concentratie van een specifiek munttype vastgesteld in het
gebied begrensd door Samber en Maas, Viroin, Ardennen en Eau d'Heure en stelt
dat dit wel eens het stamgebied van de Atuatuci zou kunnen zijn.
Sedert hun vestiging aan de Midden-Maas hadden de Atuatuci voortdurend in oorlog
met hun buurstammen gelegen (BG 2.29). Bij een van die conflicten hadden ze de
Eburonen aan zich schatplichtig gemaakt en hadden ze de zoon en de neef van
Ambiorix als gijzelaars in de boeien geslagen (BG 5.27). In 57 v.C. had Caesar het
belangrijkste oppidum van de Atuatuci ingenomen en aan hun dwingelandij over de
Eburonen definitief een einde gesteld. Dit oppidum Atuatucorum, dat in het rotsachtige
gebied tussen Maas en Samber moet hebben gelegen en meestal op de Mont Falhize
bij Hoei of bij Hastedon (Saint-Servais, Namen) wordt gesitueerd (Mariën 1980:
28), mag niet worden verward met het kamp Atuatuca, dat door Caesar in de jaren
54-53 v.C. in Eburoons gebied wordt gesitueerd. Indien dit kamp geïdentificeerd
mag worden met de versterking op de St.-Pietersberg, moet het Caesareaanse Atuatuca
behoorlijk ver verwijderd hebben gelegen van het Atuatukische stamgebied. De naam
van het kamp laat er echter geen twijfel over bestaan dat hij met de Atuatuci verband
houdt, zodat het voor de hand ligt in Atuatuca een dwangburg te zien die de
oorlogszuchtige Atuatuci destijds in het gebied van de Eburonen hadden opgericht
(Mariën 1980: 28; Vanvinckenroye 2001: 63).
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Een close reading van de bewuste tekstpassages bij Caesar zet echter tot ernstige
twijfels aan over die interpretatie. De manier waarop Caesar het kamp tweemaal in
De Bello Gallico ter sprake brengt, is tekstlinguïstisch bevreemdend en stemt tot
nadenken.
Caesar maakt een eerste keer gewag van het kamp in Boek 5 (5.26), dat handelt over
de gebeurtenissen van 54 v.C. Hij bericht er over de smadelijke nederlaag van zijn
14e legioen, dat in het najaar van 54 v.C. door Ambiorix uit Atuatuca was gelokt en
in een nabijgelegen vallei volledig werd vernietigd. Caesar geeft een uitvoerige
beschrijving van de omgeving van het kamp, maar hij noemt bij die gelegenheid
nergens de naam van het kamp en spreekt bij herhaling slechts van hiberna en castra.
Het kamp komt een tweede keer ter sprake in Boek 6, dat voor bijna de helft is gewijd
aan de represailles tegen de Eburonen in 53 v.C. Nog geen jaar na de smadelijke
nederlaag van zijn 14e legioen stationeert Caesar in hetzelfde kamp opnieuw een
legioen. Merkwaardig is dat hij bij die gelegenheid de naam van het kamp wél, en
zelfs met veel nadruk, noemt en het in het midden van het rijk van Ambiorix en
Catuvolcus situeert: in mediis Eburonum finibus (BG 6.32).
Men heeft tot nu toe nooit stilgestaan bij deze eigenaardigheid in Caesars tekst en
de zin ‘Atuatucam... Id castelli nomen est’ (BG 6.32) steeds geïnterpreteerd als ‘Dit
is de naam van de versterking’ of ‘Dit is de Keltische naam voor versterking’
(Constans 1941: 198). Er zijn echter diverse elementen in de tekst die toelaten de
zin anders te interpreteren, in een betekenis die treffend bij Caesars strategische
intenties en zijn stijl past.
De manier waarop Caesar over de Eburonen en in het bijzonder Ambiorix schrijft,
laat er ondanks Caesars typische onderkoelde stijl geen twijfel over bestaan hoezeer
hij deze trouweloze man, die hem de smadelijkste nederlaag in heel de Gallische
oorlog heeft toegebracht, moet hebben gehaat. Niet minder dan zeven hoofdstukken
in De Bello Gallico zijn gewijd aan de klopjacht op Ambiorix en de represailles tegen
de Eburonen. Uit alles blijkt dat Caesar bij zijn represailles volledig de smaad heeft
willen uitwissen die hem het jaar voordien was aangedaan. Duidelijk wars van alle
bijgelovigheid, stationeert hij uitgerekend op de plaats waar duizenden van zijn
soldaten een paar maanden tevoren het leven hadden gelaten, een nieuw legioen dat
hij, om het lot nog meer te tarten, dezelfde naam had gegeven als het vernietigde 14e
legioen (Constans 1941: 198, noot 2). Hoe kon Caesar, in datzelfde licht bekeken,
de gehate Ambiorix nog dieper vernederen dan door precies in het hart van
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diens rijk een dwangburg op te richten met een naam die de ondankbare Ambiorix
pijnlijk moest blijven herinneren aan de vroegere verknechting van zijn volk door
de Atuatuci, waarvan Caesar hem in 57 v.C. had verlost? Kon Caesar dat in zijn
typisch dwingende stijl kernachtiger verwoorden dan met: ‘Atuatucam... Id castelli
nomen est!’, ‘Atuatuca, zo zal de naam zijn van dit kamp!’. De Romeinen hebben de
herinnering aan die verknechting blijkbaar bewust levend willen houden, toen ze
kort nadien, omstreeks 15 v.C., de stad Tongeren hebben gesticht onder de benaming
Atuatuca Tungrorum. Misschien mag uit de nieuwe benaming zelfs afgeleid worden
dat de geïmmigreerde Tungri van de Romeinen de opdracht hadden gekregen het
gebied in bedwang te houden.

5.2 Opkomst en ondergang der Eburonen
De identificatie van de Caerosi met Heers roept eveneens nieuwe vragen op in verband
met het ontstaan van de stad en de civitas Tongeren. De stam van de Tungri vestigde
zich pas in de jaren 30 vóór onze tijdrekening in Z.-Limburg. Men veronderstelt dat
zij samen met andere stammen, zoals de Texuandri, de Ubii, de Batavi (over deze
laatsten Roymans 1980: 203, 212) in de gebieden zijn gevestigd die na de vernietiging
van de Eburonen waren ontvolkt. Ook de stichting van de hoofdstad van hun civitas,
Atuatuca Tungrorum, dateert pas van die tijd. Ondanks intensief archeologisch
onderzoek werden immers op het grondgebied van het huidige Tongeren tot nog toe
geen sporen gevonden die wijzen op een pre-Romeinse bewoning of op een bezetting
onder Caesar (Nouwen 1997: 44 en 91; 2003: 141). Zulks houdt in dat Heers/Heer,
indien het althans de naam van de Caerosi bevat, vóór de opkomst van Tongeren als
de hoofdplaats van het gebied beschouwd moet worden.
Tot nu toe is men er steeds van uitgegaan dat de plaats waar de stad Tongeren werd
gesticht, tot het gebied behoorde waar eertijds de Eburonen woonden. Indien de naam
Caerosi met Heers/Heer verband houdt, betekent dit dat in hetzelfde kleine gebied
twee relatief belangrijke volksstammen vlak bij elkaar woonden. Uiteraard is dat een
belangrijk argument om de identificatie van de naam Caerosi met Heers/Heer te
verwerpen. Men kan zich echter ook afvragen of ons traditionele beeld over het
territorium van de Eburonen niet te statisch is en niet moet worden bijgesteld.
De ingrijpende volksverhuizingen die in de eerste eeuwen vóór onze tijdrekening
hebben plaatsgevonden, leidden tot voortdurende territoriale
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verschuivingen. Uit de schaarse teksten die zijn overgeleverd, kan worden opgemaakt
dat dit mogelijk ook met de Eburonen het geval was.
Traditioneel wordt aangenomen dat het territorium van de Eburonen bijzonder
uitgestrekt was. Die opvatting steunt in hoofdzaak op twee gegevens.
De zeer omvangrijke Civitas Tungrorum, grosso modo het latere bisdom
Tongeren-Maastricht-Luik, wordt doorgaans beschouwd als de opvolger van de
vroegere civitas van de Eburonen.
Er is ook het eersterangsgetuigenis van Caesar, die verspreid over De Bello Gallico
een aantal geografische gegevens meedeelt over het territorium van de Eburonen.
Zo deelt hij achtereenvolgens mee dat hun gebied grotendeels tussen Maas en Rijn
ligt (5.24), dat het in het zuidwesten grenst aan het grondgebied van de Atuatuci
(5.27), in het noordwesten aan dat van de Menapiërs (6.5) en in het zuidoosten aan
dat van de Segni en Condrusi (BG 6.32). Het Eburoonse gebied moet dus al in Caesars
tijd zeer uitgestrekt zijn geweest. De vraag is evenwel of dat enorme territorium wel
oorspronkelijk is en of het niet recent is ontstaan als gevolg van de komst van de
Romeinen.
Men dient zich voor ogen te houden dat Caesar territoriale verhoudingen beschrijft
van na het jaar 57 v.C., d.w.z. nadat hij de heerschappij van de Atuatuci had gebroken
en de Eburonen had bevrijd van hun dwingelandij. Ongetwijfeld heeft de Eburoon
Ambiorix van het door Caesar gecreëerde machtsvacuüm en van zijn aanvankelijk
erg vriendschappelijke relaties met Rome (homine amicissimo Ambiorige, BG 5.31)
gebruik gemaakt om zijn gebied uit te breiden en misschien zijn gezag op te leggen
aan andere stammen.
Dat de macht van de Eburonen vóór Caesars interventie in 57 v.C. niet zo groot was,
kan met de nodige voorzichtigheid worden afgeleid uit de manier waarop zij
achtereenvolgens in de zeven boeken van De Bello Gallico, van 58 tot 52 v.C. worden
beschreven.
De naam Eburonen verschijnt voor het eerst in 57 v.C., bij de opsomming van de
troepenlichtingen van de Belgae. Caesar vermeldt hen daarbij niet op de eerste plaats
maar achter de toen nog niet verslagen Atuatuci en achter de Condrusi, en somt ze
op met een reeks andere, kleinere stammen waarvan de namen nadien nooit meer
voorkomen: Atuatucos XVIIII milia; Condrusos, Eburones, Caeroesos, Paemanos
(BG 2.4). Nog in 54 v.C., net vóór de opstand, noemt Caesar hen nog een
onbeduidende stam: ciuitatem ignobilem atque humilem Eburonum (BG 5.28).
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Vanaf dan echter treden de Eburonen zeer nadrukkelijk op de voorgrond.17 Het is
een Eburoon, Ambiorix, die het initiatief neemt tot de opstand en daarbij over zo'n
groot gezag blijkt te beschikken dat hij zijn vroegere verknechters, de Atuatuci, kan
overhalen aan de opstand deel te nemen. De namen van de in de jaren daarvoor nog
genoemde andere stammen uit de omgeving zoals de Caerosi, de Caemani en de
Ambiuariti, die nog in 55 v.C. (BG 4.9) als een aparte stam aan deze kant van de
Maas (en dus in ‘Eburoons’ gebied) worden genoemd, komen van dan af niet meer
voor. Het is bijgevolg niet ondenkbaar dat de Eburonen in de periode 57-54 v.C. hun
territorium hebben uitgebreid en onder hun leiding een federatie met omringende
stammen zijn gaan vormen waarbij o.m. de stamnamen Caerosi, Caemani, Ambivariti
naar de achtergrond verdwenen. Misschien wijst ook het dubbele leiderschap van
Ambiorix en Catuvolcus (BG 5.24; 5.26; 6.31) op een recente unie van twee stammen,
waarbij men in dit geval kan denken aan een unie van de Eburonen van Overmaas
en een andere stam, zoals misschien de Caerosi uit de omgeving van Heers/Heer.
Ook de archeologen gaan ervan uit dat het Eburoonse stamgebied zeer uitgestrekt
was. Faider-Feytmans (1952: 338-355) en De Laet (1961: 22-25; apud Scheers 1996:
8) nemen aan dat het zich uitstrekte van Samber en Schelde tot de Rijn en van de
Maas tot de Waal. Nochtans moet men vaststellen dat dit zgn. ‘Eburoonse’ gebied
archeologisch geen eenheid vormt.
Caesar lokaliseert het grootste deel van de Eburonen niet in Belgisch-Limburg, maar
expliciet tussen Maas en Rijn: Eburones, quorum pars maxima est inter Mosam et
Rhenum (BG 5.24). De vondsten van munttypes die door de numismatici aan de
Eburonen worden toegeschreven, zijn echter duidelijk geconcentreerd ten westen
van de Maas, meer bepaald in Haspengouw, terwijl uitgerekend tussen Maas en Rijn
munttypes verschijnen die aan andere stammen dan de Eburonen worden
toegeschreven (zie de kaarten in Scheers 1996: 30-32).
Men dient er zich echter rekenschap van te geven dat de toewijzing van munten aan
stammen gebeurt op grond van de typologie en de vindplaats van de munten (Roymans
1980: 180), niet op grond van expliciete epigrafische aanduidingen. Munten die in
het verleden als Eburoons zijn getypeerd, kunnen dus evengoed van een stam
afkomstig zijn waarvan de naam door historisch

17

Een voorbeeld van zulke machtsverschuivingen is er in Boek 6.12, waar de Remi en de
Haedui als bondgenoten van Caesar de hegemonie en het territorium overnemen van de
Sequani.
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toeval niet is overgeleverd of in het geval van het voor Haspengouw typische munttype
misschien dus van de Caerosi.
Het machtsgebied van de Eburonen kwam op het toppunt van hun macht, in de jaren
57-54 v.C., alleszins niet volledig overeen met dat van de latere Civitas Tungrorum
of het bisdom Tongeren-Luik. Dat blijkt alleen al uit het feit dat Caesar de Eburonen
grotendeels lokaliseert tussen Maas en Rijn (cf. supra), het gebied van de latere
bisdommen Keulen en Trier. Bovendien konden enkele meer zuidwaarts wonende
Germaanse stammen als Segni18 en Condrusi, die bovendien clientes van de Treveri
worden genoemd (BG 4.6), na het neerslaan van de Eburoonse opstand tegenover
Caesar verklaren geen gemene zaak met Ambiorix te hebben gemaakt (BG 6.32).
Bij de bepaling van het Eburoonse stamgebied moet ten slotte ook rekening worden
gehouden met Gysselings (1960) verleidelijke etymologie van de plaatsnaam
Averendoren binnen de stad Tienen. Gysseling reconstrueerde de naam louter tentatief
als *Eburonodurum, een Keltische formatie met de betekenis ‘vesting van de
Eburonen’.
Zijn interpretatie is taalkundig plausibel en zo al fascinerend, maar is historisch om
diverse redenen problematisch.
Bij de bestraffing van de opstandige Eburonen decreteerde Caesar immers dat zowel
de stam als de naam zouden worden vernietigd: stirps ac nomen ciuitatis tollatur
(BG 6.34). De naam Eburonen verdwijnt na 53 v.C. inderdaad voorgoed uit de
geschiedenis (Constans 1947: 200). De kans is dan ook klein dat een vesting met de
naam *Eburonodurum na 53 v.C. nog door de Romeinen gedoogd zou zijn.19
Indien Averendoren toch de naam van de Eburonen bevat, zouden niet minder dan
drie relatief belangrijke stammen bijzonder dicht bij elkaar gewoond hebben, t.w.
Geldumni (cf. 1), Eburonen en Caerosi. Die dichtheid steekt schril af tegen de grote
ruimten die de andere door Caesar genoemde stammen als Bellovaces, Ambiani,
Atrebates, Suessiones en Nervii van elkaar scheidden.20

18
19

20

Deze stam wordt traditioneel gelokaliseerd bij de Boven-Ourthe (Constans 1941: 197).
De kans is dus ook klein dat de persoonsnaam Eburo op een inscriptie uit de 1e eeuw (zie
Gysseling 1960) naar de Eburonen verwijst. Vermeldingen van de Eburones bij latere auteurs
als Cassius Dio en Strabo berusten op ontlening aan Caesar.
Anderzijds is een opsomming van dicht bij elkaar wonende en eerder onbeduidende stammen
in De Bello Gallico ook niet ongewoon. In Aquitanië worden niet minder dan 31 onderworpen
volkeren opgesomd verspreid over zes of zeven moderne departementen (Constans 1947:
94).
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Wat er ook van zij, de preciezere lokalisatie van Atuatuca, Geldumni en Caerosi
maakt het nu mogelijk gerichter te gaan zoeken naar de nog niet geïdentificeerde
stamnamen uit De Bello Gallico. De nog niet gelokaliseerde Paemani en Segni, die
in Boek 6.32 in één adem met de Condrusi worden genoemd, moeten ten oosten van
Geldenaken worden gezocht. Van de Ceutrones, Grudios, Leuacos, Pleumoxios, die
als clientes waren van de Nervii worden genoemd, mag aangenomen worden dat zij
niet in de provincies Limburg of Luik te zoeken zijn maar westelijk daarvan.
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Het allegorisch model in de moderne poëzie: Eliot, Montale,
Achterberg
Inleiding: Allegorie, poëzie en moderniteit,
Herman van der Heide, Università degli Studi di Bologna
Al meer dan twee eeuwen lang worden er pogingen gedaan de moderniteit te
definiëren. De moderne dichters hebben hun onschuld verloren en staan in een
problematische verhouding tot hun werk en de wereld. De moderne poëzie
weerspiegelt die verhouding en stelt zich open voor de chaos en het toeval. Niettemin
getuigt het werk van verscheidene dichters in de Europese literatuur van de twintigste
eeuw van een hernieuwde zoektocht naar eenheid en samenhang. Het allegorisch
wereldbeeld was al door de Verlichting in twijfel getrokken en in de moderniteit
komen de traditionele waarden van het christendom op losse schroeven te staan.
Boven en onder, begin en einde, de wereldorde, de eindigheid en de hiërarchie zijn
niet langer duidelijk omlijnde begrippen en categorieën en het moderne subject
herkent zich niet meer in de mythische beschrijving van de wereld. De orthodoxe
allegorie is van oudsher verbonden met het klassieke en bijbelse wereldbeeld en haar
negatieve reputatie is vooral terug te voeren op het rigide en didaktische karakter
ervan. Dante, de allegorische dichter bij uitstek, heeft een gigantische invloed op de
moderne literatuur gehad, maar hij wordt meestal niet meer gewaardeerd voor zijn
gebruik van allegorie als wel om zijn fabelachtige techniek. De techniek heeft in de
moderne wereld de rol van de allegorie overgenomen.
Als karakteristiek van een tekst zet de allegorie een tweede verhaal naast het
oorspronkelijke verhaal dat een een interpretatie kan sturen en voorschrijven. Het
betreft een leeshouding, een veralgemenisering van een individueel verhaal die
aanvaard of verworpen kan worden. Zo kunnen teksten die niet een allegorische
leeswijze voorschrijven toch allegorisch gelezen worden, en andersom, zoals het
voorbeeld van Dante bewijst. Borges herleidt de allegorische denktrant tot het
filosofisch realisme dat algemene begrippen vooropstelt, terwijl de moderne roman,
het genre dat enorm aan populariteit wint,
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volgens hem in het nominalisme zijn oorsprong vindt.1 Vooral bij de uitleg van poëzie
viert de allegorisatiedrift hoogtij en het is dan ook niet verwonderlijk dat er een
zekere huivering bestaat ten opzichte van de allegorische leeshouding. Allegorie is
in principe a-literair, iets van buiten de tekst, en heeft een thematische oriëntering.
Hoewel we dus voorzichtig moeten zijn en onze allegorisatiedrift moeten beteugelen
- Borges heeft gelijk als hij zegt dat moderne lezers en schrijvers vooral nominalisten
zijn - zijn er toch teksten die een allegorische leeswijze als het ware uitlokken. T.S.
Eliot suggereert verbanden in een aantal voetnoten bij The Waste Land (1922), waarbij
hij de moderne wereld schildert als een infernale cirkelgang en de Italiaanse
Nobelprijswinnaar Eugenio Montale beschrijft in zijn verhalend gedicht ‘Arsenio’
(1927) een soortgelijke gang naar de onderwereld. Ze begeven zich in een
schemergebied tussen een buiten- en een binnenwereld aangegeven door een
grensoverschrijding. Beide dichters zijn daarbij schatplichtig aan Dante. In Nederland
heeft Martinus Nijhoff verhalende gedichten geschreven die door hun vorm en lengte
om uitleg vragen. Ook de langere, epische gedichten of sonnettencycli die Gerrit
Achterberg in de jaren vijftig van de vorige eeuw het licht heeft doen zien roepen
talloze vragen op over de betekenis van de beschreven gebeurtenissen. Ballade van
de gasfitter (1953) vertelt een oppervlakkig gezien nogal banaal verhaal over een
gasfitter die een huis wil binnengaan waarin zich een huiseigenares bevindt. De vele
suggesties die uitgaan van de verschillende elementen in de vertelling worden
bedwongen in een strak schema van veertien sonnetten. Ook in dit ‘macro-sonnet’2
gaat het om het verkennen van een grensgebied. Hoewel er geen sprake kan zijn van
een directe invloed, is er naar mijn mening een duidelijk verwantschap in thematiek
tussen de drie in de titel van dit artikel genoemde dichters.

1. Het banale en het andere
Bij het lezen van Achterbergs cycli en balladen dringt zich vaak de vraag op naar
het verband tussen het banale en het betekenisvolle. Waarom krijgen we een verhaaltje
opgedist over een man van de gemeentewerken (Ballade van de gasfitter, VG
834-847) of een landheer (Spel van de Wilde Jacht, VG 866-918), terwijl alles wijst
naar een ander betekenisniveau waar we echter nooit

1
2

Borges, 1964
Middeldorp, 1966
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helemaal onze vinger op kunnen leggen? Er is altijd - in elk woord, in elk verhaal een impliciete verwijzing naar een ander woord, een ander verhaal, of, zoals het in
sonnet IX van de Ballade van de gasfitter (VG 842) heet, ‘een laatste woord’, met
de klemtoon niet op het bijvoeglijk naamwoord maar op het onbepaald lidwoord,
want de allegorie van de gasfitter stelt het laatste oordeel van de christelijke
eschatologie ter discussie. Velen hebben in de Ballade van de gasfitter en Spel van
de Wilde Jacht betekenissen willen lezen die door anderen weer werden afgedaan
als onjuistheden of spitsvondigheden.3 Zoals er geen definitief ‘laatste woord’ bestaat,
zo bestaat er ook geen definitieve interpretatie van de genoemde sonnettencycli. Het
gaat om een vrije leeswijze, die echter bepaald en beperkt wordt door de vele beelden,
metaforen en woordspelingen die er werkelijk in de teksten staan.4 Vaak heeft
allegoriserend lezen geleid tot interpretaties die antwoorden zochten op dwingende
vragen met betrekking tot leven en geloofsovertuiging van de dichter. De eeuwenoude
poëticale vraag in hoeverre de poëzie een afspiegeling is van de werkelijkheid
vermengt zich dan met vragen naar biografische bijzonderheden. De verleiding is
dikwijls groot om in Achterbergs gedichten verwijzingen naar zijn biografie te lezen.
De belangstelling voor - of nieuwsgierigheid naar - het verhaal van 's dichters leven
dreigt daarbij zijn poëzie te overschaduwen.5 Dit is een algemeen verschijnsel in de
poëziebeschouwing, vooral als het leven van de dichter daar aanleiding toe geeft.
Men denke slechts aan de enorme belangstelling voor een dichteres als Sylvia Plath,
wier levenseinde onlosmakelijk is verbonden met haar poëzie. Nu is de latere poëzie
van Achterberg - ruwweg die van de jaren vijftig en de vroege jaren zestig - in steeds
mindere mate betrokken op een herkenbare of herinnerde werkelijkheid, maar ze
stelt die werkelijkheid juist ter discussie. De woordspiegel is gebroken of, zoals in
het eerste sonnet van Ballade van de gasfitter beschreven wordt, het wordt steeds
moeilijker de werkelijkheid, en vooral het lyrisch subject zelf, afgespiegeld te zien.
Wel blijft de mogelijkheid bestaan dat de poëzie de werkelijkheid een spiegel
voorhoudt - zoals bijvoorbeeld blijkt uit het hoogst ambivalente gedicht ‘Ultra Montes’
(VG 911) in Spel van de Wilde Jacht dat in plaats van de gebruikelijke

3
4

5

Een bespreking van de verschillende interpretaties van de Ballade van de gasfitter met
verwijzing naar de ‘spitsvondigheden’ in: Otterloo, 1982, blz. 406-18.
Een recent voorbeeld van een gedurfde en bekritiseerde Achterberginterpretatie in verband
met het werk van Gerard Reve kunnen we lezen in Reve tot de vierde macht van Toine
Moerbeek, 2004.
Een overzicht van recente discussies over deze tegenstelling bij Martien J.G. de Jong, 2003,
blz. 163-176.
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indeling van het sonnet in twee kwatrijnen en twee terzinen, uit twee strofen van
respectievelijk acht en negen regels bestaat: ‘Een spiegel is het niet; / Tenzij dit lied’
-, maar het gaat hier om een ‘donkere’ spiegel waarin we ‘in raadselen’ zien6 en het
is duidelijk dat er ook naar iets anders, iets ‘hogers’, verwezen wordt. De woorden
hebben een gangbare betekenis én een andere betekenis die niet zozeer uitgedrukt
wordt door de gangbare, maar die zich erin verliest. Het narratief-dramatisch aspect
van de latere gedichten en cycli tast een werkelijkheid af die in een directe - en
conflictueuze - relatie staat tot de speciale variant van het allegorisch-bijbelse
wereldbeeld zoals dat aan Achterberg was overgeleverd. In die context wordt het
gedicht een verslag van een zoektocht naar betekenis. Zoals bij alle allegorische
dichters - Dante, Blake, Montale - moeten we weten hoe Achterberg de bijbel las en
interpreteerde. Het sacrale van de allegorie wordt verwoord in alledaagse, directe
taal wat aan het geheel van de cycli een impliciet ironische toon verleent. Steeds
blijft er een conflict tussen het totale wereldbeeld en de gefragmenteerde wereld.
Het belang van het allegorisch model ligt in het besef dat het banale en het
betekenisvolle - of het profane en het sacrale - niet van elkaar onderscheiden kunnen
worden, maar deel uitmaken van het taalsysteem waarin ze worden uitgedrukt. De
kloof tussen gedicht en werkelijkheid wordt daarbij eerder benadrukt dan opgeheven.7
In de dialectiek tussen de slavernij van het poëtisch systeem - opvallend is Achterbergs
worsteling met de sonnetvorm - en de vrijheid van het poëtisch proces kunnen de
woorden gemakkelijk verschillende betekenissen krijgen. Associaties leiden tot
nieuwe verbanden en de buitenkant van de tekst staat in een voortdurende spanning
met de binnenkant, of de vorm met de inhoud. Het conflict tussen een rigide vorm
en een beweeglijke inhoud leidt de dichter tot een aftasten van de grenzen van de
taal en de poëzie en het afbreken van de barrières tussen binnen en buiten, poëtische
taal en spreektaal, verbeelding en ervaring. Vorm en inhoud zijn niet van elkaar te
scheiden of, in de woorden van Eugenio Montale: ‘Alles is

6
7

Corinthen, 1:13
In dit verband is de definitie van allegorie van Paul de Man zoals geciteerd door Van
Bastelaere verhelderend: ‘Voor Paul de Man wordt de allegorische leeswijze gekenmerkt
door de wetenschap dat zich tussen de woorden en dingen of ervaringen een onopvulbare
diepte bevindt. (...) Een tekst is literair in zoverre hij verlezing op verlezing in de hand werkt.
Een tekst, waarvan de logica ondermijnd wordt door het eigen retorische apparaat, wekt
talrijke misinterpretaties op. Bovendien is het gedicht zich van zijn eigen retorische aard
bewust. Een gedicht is zijn eigen allegorie.’ Van Bastelaere, 2001, blz. 59.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde. Jaargang 2006

405
innerlijk en alles is uiterlijk.’8 In recente publicaties wordt het maakwerk van de
taalknutselaar Achterberg vergeleken met ‘bricolage’ en ‘patchwork’.9 Woorden en
uitdrukkingen leiden automatisch naar andere woordbetekenissen en zo verder in
een eindeloze, metonymische keten. Deze benaderingen zijn vooral gericht op de
productieve kant van Achterbergs werk en benadrukken de associatieve manier
waarop de dichter tot zijn woord- en betekenisverbindingen kwam. In de allegorische
leeswijze is het echter voornamelijk van belang een samenhang te vinden tussen de
gevonden verbindingen. Naast een associatieve is dichten ook een intellectuele
bezigheid. De keuze voor een min of meer samenhangend geheel maakt het voor de
lezer noodzakelijk verbanden tussen de woorden te zoeken. We voelen dat het verhaal
voor iets anders staat en er zijn signalen in de tekst die naar dat andere niveau
verwijzen. De leeswijze wordt mede bepaald door het achterliggende wereldbeeld
van de dichter en de lezer. Deze leeswijze, gezien vanuit de dichter als een productieve
methode - de ‘mythic method’ -, werd al in de jaren twintig en dertig van de vorige
eeuw door T.S. Eliot verdedigd. Ook hij gebruikte de technieken van collage en
montage om verbanden te suggereren. De mythe die aan de basis ligt van het
dichtwerk of verhaal mag dan zijn getemd in een ‘witte mythologie’, zoals Derrida
het noemde - titel van een essay die hij ontleende aan de roman Le Jardin d'Epicure
van Anatole France -, gebleekt en onschadelijk gemaakt in een bij de dagelijkse
werkelijkheid aansluitend verhaal, maar de suggestie ervan blijft toch duidelijk op
de achtergrond ideëel aanwezig als een abstractum.10 Het interpreteren van die
abstracties kan alleen door allegoriserend lezen. De mythe van Achterberg is de tocht
naar de onderwereld - de mythe van Orpheus - om de geliefde aan de dood te
ontrukken. De geliefde vrouw is in de sonnettencycli echter een verre schim geworden,
een abstract idee dat kan staan voor de goddelijke liefde of de poëzie. De allegorie
is de getemde mythe en de harde werkelijkheid ontsnapt nooit helemaal in een
solipsistische en abstracte symboliek. De vraag blijft of we dat ‘harde’ van de
werkelijkheid moeten interpreteren als ‘solide en concreet’ of als ‘vijandig en
afwijzend’, een vraag die zeker pertinent is met betrekking tot het dichtwerk van
Achterberg.

8

9

10

‘Tutto è interno e tutto è esterno’, in: Eugenio Montale, 1976, blz. 567. Ook geciteerd door
Eva Gerlach in de inleiding van haar vertaling van de late gedichten van Montale, 2002, blz.
17.
Zie Martien de Jong, 2000, blz. 59-60, 113; Pieter van Dyck, ‘Ballade van een bricoleur’ in
Achterbergjaarboek 4 (2004), blz.25-45, en Jan J.M. Westenbroek, ‘De spraak verwart’ in
Achterbergjaarboek 3 (2003), blz. 115.
Derrida, 1972, blz. 253. Zie ook A.S. Byatt, 1991, blz. 323-4.
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2. Eliot en Dante
In zijn beschrijving van de stoet die London Bridge overtrekt in The Waste Land,
gebruikt T.S. Eliot een beroemde terzine van Dante: e dietro la venia si lunga tratta
/ di gente, ch'io non averei creduto / che morte tanta n'avesse difatta.11 Eliot schrijft:
‘A crowd flowed over London Bridge, so many, / I had not thought death had undone
so many’.12 Het banale beeld van de afgestompte klerken die naar hun werk gaan er is een verwijzing naar de klok van negen uur - wordt poëtisch gemaakt door het
vertaalde en bewerkte citaat. Het verband tussen de twee verhalen is
dramatisch-narratief en kan niet intuitief, maar alleen intellectueel tot stand gebracht
worden. We hebben de voorkennis van de Hel van Dante of de verklarende voetnoot
nodig om het beeld te begrijpen. De menigte die zich over de brug voortbeweegt is
de ‘objective correlative’ - de term die Eliot zelf gebruikte - voor een apocalyptische
onwerkelijkheid, icoon van de moderne stad (‘Unreal City’), en het procédé is
allegorisch. De verwijzing naar het allegorisch model van Dante is bij Eliot natuurlijk
ironisch-satirisch, zijn beschrijving houdt op bij de Hel: het beeld van de zielen die
de rivier van de onderwereld oversteken wordt gekoppeld aan het beeld van een
verdoemde moderne wereld. Beide verhalen blijven naast elkaar bestaan, de verklaring
neemt niet de plaats in van het oorspronkelijke beeld, maar plaatst het beeld in een
allegorisch kader, dat van het christelijke en klassieke wereldbeeld zoals verdicht
door Dante. Naast een allegorisch heeft De Goddelijke Komedie echter ook een
symbolisch aspect. De overtocht is een horizontale beweging, maar bij Dante wordt
de gang naar de onderwereld gevolgd door een langzaam opstijgen. De ruimtelijke
voorstelling van dat wereldbeeld is inherent aan de noodzaak een hiërarchie aan te
brengen en een binnenwereld van een buitenwereld te onderscheiden. In de
symbolische leeswijze krijgt het beeld een unieke symbolische kracht die het
oorspronkelijke beeld overvleugelt. Het verband is metaforisch, het is het één of het
ander, de werkelijkheid wordt verheven naar een symbolisch niveau. Bij de allegorie
daarentegen kunnen de gebeurtenissen naast elkaar gelezen worden: de stoet steekt
werkelijk de Theems over, maar tegelijkertijd verwijst het beeld naar de oversteek
van de rivier van de onderwereld. Van een werkelijke overtocht in een concrete
situatie naar het algemeen beeld van de dood, of een leven-in-de-dood.

11

12

Dante Alighieri, La Divina Commedia. De verzen staan in de Inferno, Canto III, 55-7. De
Nederlandse vertaling van deze terzine in de recente vertaling van Ike Cialona en Peter
Verstegen (Amsterdam 2000) luidt: ‘En zo'n sleep mensen kwam er achteraan dat/ Ik toen
pas tot het inzicht ben geraakt/ Hoe talloos velen reeds de dood verdaan had.’
T.S. Eliot, The Waste Land, I, The burial of the dead, 62-3.
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De kloof tussen het verhaal en zijn betekenis blijft onoverbrugbaar, de allegorie
speelt zich alleen af in de taal, tussen het gedicht en zijn model. Dit geeft het gedicht
een hermetisch karakter: voor betekenisgeving moeten we het oorspronkelijke verhaal
kennen. Dit gesloten karakter van het gedicht maakt het vaak onmogelijk de tekst
spontaan en gevoelsmatig te lezen en te interpreteren: er moet over nagedacht worden.
Voor sommige lezers is deze afstandelijkheid en relatieve ontoegankelijkheid van
de modernistische poëzie een obstakel bij het waarderen ervan. Of, zoals Piet
Gerbrandy over Achterbergs poëzie heeft gezegd: Het is ‘kille poezie’ zonder
‘lichamelijke warmte’; ‘(h)et is een bedenksel, geen levend organisme’. Gerbrandy's
bijna mystieke ideaal van ‘organische poëzie’ wijst op een romantisch-symbolistische
poëtica.13 Hij verwijst Achterberg terug naar een ouderwetse poëtica van de 19e eeuw.
Omdat Gerbrandy zelf duidelijk een romantische poëtica onderschrijft, ziet hij de
modernistische consequenties over het hoofd van Achterbergs radicale typologie,
die een accentverschuiving van het sacrale naar het profane impliceert.. Hij wijst wel
op de redenen daarvoor: ‘ik deel zijn project niet’. Zijn daaropvolgende uitleg over
het beeld laat het verschil tussen het allegorische en het symbolische goed zien:
volgens Gerbrandy moet ‘het beeld (...) op zichzelf kunnen staan’. Overigens is zijn
kritiek op het gebruik van wetenschappelijke termen door Achterberg wel
steekhoudend, maar hij gaat voorbij aan de samenhang van de allegorie, die hem
immers koud laat. Achterbergs poëzie is voor hem te hermetisch en te weinig
zintuiglijk: ‘Wat ik wil zeggen is dat de poëzie van Achterberg voor mij de kille
geslotenheid van een autist ademt. Hij houdt me buiten en eerlijk gezegd wil ik ook
helemaal niet naar binnen.’ Bij allegorie is er afstand en Gerbrandy wil ‘intimiteit
met de lezer’. Iedereen gunt hem natuurlijk graag zijn koele biertje en zijn ‘zinderend
vrouwenlijf’14, maar om de latere Achterberg te kunnen waarderen moet de lezer zich
absoluut de moeite getroosten samen met het lyrisch subject naar binnen te kijken,
zoals in het eerste sonnet van de Ballade van de gasfitter en de Proloog van Spel van
de Wilde Jacht, ‘Beau Lieu’ (VG.899)15, om vervolgens te pogen

13
14

15

Piet Gerbrandy (2003), ‘Kille poëzie. De vergeefse zoektocht naar een oude liefde’,
Achterbergjaarboek 3, blz. 53-71.
Gerbrandy, p. 66-67. Recentelijk heeft Gerbrandy zijn oordeel in de Volkskrant herhaald,
getuige de reactie van Kees Fens in zijn rubriek in de Volkskrant van 1-12-2005. Fens heeft
ook duidelijk moeite met Gerbrandy's oordeel.
Bij de vroege Achterberg is het samengaan van de buitenwereld met een binnenwereld meer
intuïtief, getuige bijvoorbeeld het gedicht ‘Maria’ (VG 343), waarbij de grenzen tussen buiten
en binnen (tijdelijk) worden opgeheven.
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‘zonder verwijl’ (‘Nebo’, VG 903) naar binnen te gaan, maar dan wel ‘via het balkon’,
ofwel via de bovenkamer, het verstand (‘Beau Lieu’, 17). Achterbergs besef van de
gecompliceerdheid van zijn project spreekt uit de manier waarop het lyrisch subject
zich in dat gedicht naar binnen denkt te begeven. Het slopen van de barrières tussen
binnen en buiten wordt vergeleken met een inbraak.16 Het handwerk van de
professionele inbreker staat in tegenstelling tot het romantische samensmelten met
het object. In een vorig artikel heb ik al eens geprobeerd aan te tonen dat het binnen
van Achterberg tevens wordt geässocieerd met de vrouw, het water en de dood, en
de consequentie van de inbraak en het geweld dat daar mee gepaard gaat is de
vernietiging van de buitenwereld, het leven.17 Het is dan ook niet vreemd dat
Gerbrandy geen voeling krijgt met de latere poëzie van Achterberg, die hem de ode
aan het leven en de hartstocht, zoals hij die wenst, niet kan geven.

3. Achterberg en Montale
Een verregaande affiniteit bestaat er mijns inziens tussen Achterberg en Eugenio
Montale. Afgezien van de vraag of Achterberg de Italiaanse dichter kende of niet,
zijn er frappante overeenkomsten tussen het werk van beide dichters. Naast de
voortdurende spanning tussen traditionele versvormen en het vrije vers en het contrast
tussen poëtische taal en spreektaal, vertoont ook de themathiek van hun gedichten
veel raakpunten. De meest opvallende zijn het ‘centrale’ thema van de afwezige
vrouw en de hiervoor al geciteerde verinnerlijking van de buitenwereld. Vooral in
hun constante bevraging van het sublieme zijn beide dichters verwant. Hoewel ze
schrijven vanuit verschillende literaire en religieuze tradities - bij Achterberg is er
bijvoorbeeld geen duidelijke verwerking van de invloed van Dante -, en daarbij
gebruik maken van andere verstechnieken, vormt de gemeenschappelijke themathiek
van voortgang en stilstand, van af- en aanwezigheid de kern van hun werk.18

16

17
18

Kees Fens, 1972, blz. 116-143. Ook het subject in de Ballade van de gasfitter heeft volgens
Fens gedachten die ‘in de sfeer van de kleine of grote misdaad’ liggen. Lucebert zag - in
navolging van Bertolt Brecht - de poëzie ook als een inbraak: het ‘leegmaken’ van de ruimte
van het gedicht om die weer op te vullen met een nieuwe inhoud.
van der Heide, 2002.
De verwantschap mag zeker niet te ver doorgedreven worden - zoals ook die tussen Eliot en
Montale - maar misschien kan gesproken worden van een overeenkomstige historische
ontwikkeling van de poëzie van de twintigste eeuw, en niet alleen van de poëzie.
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Het gedicht ‘Arsenio’ van Eugenio Montale, gepubliceerd in 1927 in het Florentijnse
tijdschrift Solaria en een jaar later in het Engels verschenen in het tijdschrift Criterion
van T.S. Eliot, begint met een wandeling. Dit begin roept voor de Nederlandse lezer
niet alleen associaties op met ‘De wandelaar’ en ‘Het uur U’ van Nijhoff. Ook de
cycli van Achterberg beginnen met het lyrisch subject als wandelaar: ‘Bij een
zondagnamiddagwandeling/liep ik de buitenhuizen in te kijken’ (‘Beau Lieu’, VG
899). De situatie is die van een vertelling. Het lyrisch subject van Arsenio - een alter
ego van de dichter Eugenio - bevindt zich op een strand waar op dat moment een
onweer losbarst. Het eerste woord van het gedicht, i turbini, presenteert de ronde
vorm, de cyclus, turbine betekent ‘wervelwind, werveling’: I turbini sollevano la
polvere. Naast de ronddraaiende beweging is er ook de beweging naar boven, sollevare
is ‘zich naar boven verplaatsen’, ‘De wervelingen doen het stof opstuiven’. Bij de
beschrijving van de ruimte bij het losbarstende onweer wordt het lyrisch subject
toegesproken in de tweede persoon: Sul corso, in faccia al mare, tu discendi/ in
questo giorno (6-7: ‘Op de boulevard aan zee daal jij vandaag af’). Een tegengestelde
beweging wordt hier gepresenteerd - discendere is ‘afdalen’ - en de plotselinge
omslag van het weer is het signaal voor een ander verhaal: È il segno d'un'altra
orbita: tu seguilo. (‘Het is het teken voor een andere baan: volg die’). L'orbita is de
ronde of ellipsvormige baan of kring om een planeet, bekend in de astronomie. De
vergeefse en futiele opwerveling van het stof wordt tegengesproken door de afdaling
van het subject naar de onderwereld. Alles wordt opgenomen in de werveling en bij
de verduistering door het onweer wordt de dag de nacht. Het stof van het eerste vers
is in het laatste vers as geworden: una parola/ ti cade accanto, quello è forse, Arsenio,/
nell'ora che si scioglie, il cenno d'una/ vita strozzata per te sorta, e il vento/ la porta
con la cenere degli astri (56-60: ‘Een woord valt naast je neer, en dat is misschien,
Arsenio, in het ontbindende uur, het teken van een verstikt leven, voor jou
aangebroken, en de wind brengt het met de as van de sterren’).
In zijn opstel over dit gedicht legt Guido Guglielmi een verband tussen de wandeling
van het personage en zijn neergang, of ondergang, in een infernale wereld van stilstand
en apathie.19 Deze wereld is een verinnerlijking van de beleefde werkelijkheid.
Sommige woorden hebben een scharnierfunctie in het verhaal. Ze kunnen verwijzen
naar een andere, apocalyptische, of laatste werkelijkheid - het zijn ‘laatste’ woorden
- en een aantal werkwoordsvormen

19

Guglielmi, 2001.
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in de gebiedende wijs geeft de beschrijving een dwingende richting. Ook hier dus
de strijd tussen binnen, stilstand, vertegenwoordigd door het naamwoord, en buiten,
vertegenwoordigd door de werkwoorden die beweging impliceren en het subject
dwingen tot voortgang. Ook bij Montale is de voortgang een hellegang; zijn beelden
verwijzen naar een vegetatieve wereld, die doen denken aan de Metamorfosen van
Ovidius en aan Dante, bij wie de gestrafte zielen in de hel een lichamelijke kwelling
ondergaan al naar gelang het karakter van hun zonde. Montale's allegorie is
atheologisch en ironisch. Verloren tussen de doorweekte biezen strandmatjes van de
badgasten en het zeewier is Arsenio een bies die zijn wortels achter zich aansleept
(46-8: Così sperso tra i vimini e le stuoie/ grondanti, giunco tu che le radici/ con sé
trascina,..). Hier zouden we met recht over ‘organische poëzie’ kunnen spreken. De
impliciete ironie van de tegenstelling tussen het tamelijk banale verhaal, verwoord
in een taal die ook als proza gelezen kan worden, en de poëtische allegorie is een
belangrijk gegeven bij Montale. De transformatie van de held in een plant betekent
het einde van de reis. De ziel, opgesloten in de plant, kan zich niet losmaken van zijn
roerloze conditie. De zonde van de accidia bij Dante, ofwel die van de traagheid,
wrok of verbittering, staat model voor de moderne mens in de twintigste eeuw waarin
de twee wereldoorlogen de buitenwereld een onacceptabel aanzien hebben gegeven.
Wat hier ter discussie wordt gesteld is de onmacht van de intellectueel om deel te
nemen aan het actieve leven, met als gevolg het zich terugtrekken in een binnenwereld
van hermetische poëzie en solipsisme.20 Zo kunnen we een lijn trekken van Eliots
lusteloze kantoorklerken die de Theems oversteken, naar het ‘stilstaande voortgaan’
(immoto andare, 22) van Arsenio, de monddood gemaakte dichter in een tijd van
onderdrukking en terreur. Zoals Eliot gebruikt Montale een beeld van Dante, het
bevroren landschap van de negende hellekring, die van de verraders, bij zijn
vergelijking van de stilstaande voortgang: ...e ancora/ tutto che ti riprende, strada
portico/ mura specchi ti figge in una sola/ ghiaccata moltitudine di morti, (‘en weer
neemt alles je op, straat zuilengang/ muren spiegels fixeert je in een enkele/ bevroren
menigte doden’). In het diepste gat van Dante's hel (al tristo buco) bevindt zich het

20

De symbolistische dichter en Dantevorser Giovanni Pascoli schaarde de tragen - de accidiosi
- uit het zevende canto van Dante's hel bij de lamlendigen of slappelingen van het derde
Canto. Het zijn de naamlozen die zich ophouden aan de rand van de hellekring aan de oever
van een rivier of moeras. De traagheid wordt bij Pascoli het dilemma van het contemplatieve
leven. Het niet-handelen of kiezen en het zich terugtrekken in een binnenwereld staat
tegenover het actieve leven. In zijn essay ‘Pascoli lettore di Dante’ reconstrueert Guido
Guglielmi (2001, blz. 29-43) systematisch de structurele analyse van Pascoli.
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moderne subject, onmachtig zich te bewegen in de onvermijdelijke voortgang van
de tijd.21

4. Boven en onder
Het diepe gat van Dantes negende kring doet zich in de Ballade van de gasfitter voor
als de ‘put van glas’ van het tiende sonnet (VG 843), waarin de gasfitter wordt
teruggeworpen bij zijn poging op te stijgen in de lift.22 Het is ook het gat - het
‘naaldeoog’ (‘Ultra Montes’, VG 911) - waar hij door moet om de transcendentie
van de allegorie mogelijk te maken.23 Het herinnert aan het gat dat de fitter moet
dichten. Hij bevindt zich in een paradoxale situatie, want de transcendentie is een
gat, een leegte. God is onzichtbaar en abstract - ‘God is het gat’ (sonnet IX, VG 842)
- dus dichten is een goddelijke handeling, want het dicht, maakt onzichtbaar. Er is
alleen een parodie op de scheppingsdaad: de gasfitter die het gat dicht. Als scheppen
voor de dichter betekent een abstracte wereld verbeelden, dat is zichtbaar maken,
maar dichten is afsluiten, dat is onzichtbaar maken, dan is het symbolische zien, de
visie, van de dichter onmogelijk. Het gat verbeelden, vertellen, beschrijven is zijn
doel, maar zijn poging daartoe faalt onverbiddelijk. De gasfitter ziet ‘een beetje’
want hij spreekt van het ‘kleine gat’ (IV, 1). De verbeelding schiet tekort en vereist
een ‘bovenmenselijke’ (IV,5) inspanning. Alleen God kan werkelijk ‘scheppen’. Het
probleem is: heeft de gasfitter werkelijk gezien? Het spiegeleffect van het eerste
sonnet geeft de indruk dat hij zich maar wat ‘verbeeld’ heeft. De twee werelden, die
van de waarneming en die van de verbeelding, blijven uiteindelijk gescheiden. De
spiegel geeft een omgekeerde wereld weer, we zien ‘in raadselen’: Per speculum in

21
22

23

Inferno, Canto XXXII, 2 en 35. Montales ‘bevroren menigte doden’ komt van Dantes ‘ombre
dolenti ne la ghiaccia’
Inferno XXXII, 16 en 22-4: nel pozzo scuro (...)un lago che per gelo/ avea di vetro e non
d'acqua sembiante; trad: ‘Ik keek omlaag, maar zag daar niets bewegen./ Er lag een meer
dat door de strenge kou/ Het aanzien van een glasplaat had gekregen’ Cialona en Verstegen
vertalen pozzo scuro, ‘donkere put’, met ‘de diepte’. Ook is er overeenkomst met het moeras
van de wrokkigen in Canto VII, waar Dante spreekt van la lorda pozza, een smerige put; in
de Nederlandse vertaling komen de woorden ‘moeras’, ‘slijkdomein’ en ‘modderbrij’ voor.
Zie ook het begin van Ballade van de Tijd, ‘Memorandum’, regel 2, waar Achterberg het
donkere rijk van de nacht beschrijft: ‘een put met roet en kabbelende slijken.’
Vergelijk Tim Parks (2001)over de Goddelijke Komedie: ‘The poet turns away from this
world. He is going to descend the nine circles of subterranean hell, shin down Satan's hairy
legs to a hole (that needle's eye?) at the very core of the planet, squeeze through, then climb
out of the globe at the antipodes, scale the mountain Purgatory and achieve Paradise’
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aenigmate24 Als iets wordt geopenbaard, kunnen we het zien. Openbaring is het doel
van de visie, de religieuze interpretatie van wat we zien. De apocalyptische visie
begrenst de tijd: begin (oorsprong), heden en toekomst (de openbaring: het einde).
Bij de openbaring wordt het heden vernietigd. Het scheiden van zien - de begrensde
voorstelling van de ruimte - en bestaan (III,7) - de tijd die we horen en voelen
voorbijgaan - veroorzaakt de paradox van stilstand, de dood25, en beweging, het leven.
Het opheffen van die paradox moet worden bewerkstelligd door de verbeelding die
de dood verslaat en een nieuw leven aankondigt.
Ook bij Achterberg is de ruimtelijke voorstelling van de allegorische wereld een
kring, een cyclus, waarin de gasfabrieken ‘op hun as’ draaien. (XI,1) De
onophoudelijke cirkelgang waarin het subject zich beweegt, zonder begin en zonder
einde, is een hermetisch gesloten binnenwereld waarin hij alleen kan binnengaan
zolang hij zijn werk als dichter/fitter uitoefent. Zodra hij het contact tussen buiten
en binnen tot stand wil brengen faalt zijn opdracht. De bemiddeling van een
onbereikbare ‘u’ is nodig, maar de barrière tussen deze ‘u’ en het subject wordt
opgeworpen door de taal die deze dichter van gaten bij zijn werk nu juist nodig heeft.
De onoverbrugbare kloof tussen binnen- en buitenwereld wordt op paradoxale wijze
door de dichter in stand gehouden. Als het ‘kleine lek’ gedicht is (IV,1), is het werk
van de fitter gedaan en de ondoordringbaarheid van de binnenwereld hersteld. Binnen
is stilstand. De mislukking is onvermijdelijk, want inherent aan het noemen: stilzetten
(‘onder water zetten’, sonnet III,1) van de taal in een binnen. De water- en gasfitters
in de Achterbergiaanse allegorie zijn de dichters. Water en gas zijn gevaarlijk en
tegelijk de oorsprong van het leven, de bron en de chaos.26 De extra regel van sonnet
III - het sonnet met vijftien regels in plaats van veertien - stroomt naar buiten door
het lek van de taal dat de buitenwereld benoemt. In datzelfde sonnet, dat de taal van
de buitenwereld bezigt - het relaas van de vermeende dubbele zelfmoord staat in de
krant - wordt verwezen naar het christelijke eschatologische model: het achtergelaten
briefje rept van de wederkomst:: ‘Hoe groot de wereld is, ik kom weerom’.27

24

25

26
27

‘Toen ik een kind was, sprak ik als een kind. Nu ik een man ben geworden heb ik afgelegd
wat kinderlijk was. Want nu zien wij nog door een spiegel, in raadselen, doch straks van
aangezicht tot aangezicht’ (Corinthen, 1.13).
In de Ballade vertegenwoordigd door de ‘zerk’ van sonnet III en door het voorstellen van
het huis, de binnenwereld, als een graf(kist). Het sonnet zelf is een icoon van de stilstand,
een rigide vorm die de wereld buitensluit.
Vergelijk het sonnet ‘Watersnood’ (VG 896) in Spel van de wilde jacht.
Zie het essay van J.M. Coetzee, 1977.
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De wereld is verdeeld in buiten, binnen, boven en onder. Wat hoort bij welke wereld?
De buitenkant is wat waargenomen kan worden: de stad, het gedicht, de taal: de
namen, de woorden. Zoals bij Eliot en Montale speelt de voortgang zich af in een
realistisch scenario: de straten, de huizen, het flatgebouw, het ouwemannenhuis en
de begraafplaats. De horizontale beweging is de beweging van buiten naar binnen
met daartussen een grens die moet worden overschreden: de rivier, het raam, de
spiegel, straat, zuilengang, muur. Binnen is het andere, de kern, het onnoembare, het
mysterie. Binnen voert terug naar het presemiotische, het vóór (of na) de taal. Binnen
is hermetisch gesloten, er is alleen een lek, dat de gasfitter kan/moet dichten. Eenmaal
gedicht, blijft er de taal. Sonnet III heeft vijftien regels, het binnen is dus niet
hermetisch gesloten binnen de voorgeschreven veertien regels van het sonnet. Als
taal niet strict tussen de vier muren van de vorm wordt gehouden, als er een lek is,
dan mengt de profane taal van de wereld (de krant) zich oncontroleerbaar met de
‘ware’, sacrale taal, die van het gedicht. Het gedicht is niet meer ‘dicht’. De grens
is van binnenuit overschreden: gas, water, overvloedige taal (de krant, het sonnet
met vijftien regels), stroomt naar buiten. Binnen is ‘gij’, de inhoud, gesymboliseerd
door het vormeloze water, het onzichtbare gas, de natuur, nog niet vormgegeven
door de kunstenaar, de dichter. De Ik / u verhouding gaat over in een wereldse hij /
zij verhouding. Hoewel de gasfitter zowel horizontaal - metonymisch/allegorisch:
zijn binnentreden in het huis, - als verticaal - metaforisch/symbolisch: zijn opstijgen
met de lift - probeert zijn doel te bereiken, blijven zijn pogingen zonder resultaat.
Ondanks de verzuchting ‘Ik moet eruit’ (X) sluit de cirkel zich in de laatste sonnetten
weer. De tocht naar boven van sonnet IX maakt plaats voor een tocht naar beneden;
het opstijgen veroorzaakt een afstand tussen de fitter en zijn ‘u’ en het besef dat er
boven geen gas is werpt hem terug in de diepte. De apocalytische visie van sonnet
X - de ‘heren van alle natie, tong en ras’ (2) - maakt in de tweede helft van het sonnet
plaats voor een scène vol beweging en straatrumoer. We zijn weer buiten. Het
keerpunt - de val - ligt tussen de twee kwatrijnen en het sextet van dit sonnet en het
subject bevindt zich weer in de eindeloze, infernale cirkelgang: ‘In de omgeving
hang ik nog wat rond’ (X,9. Mijn cursivering). Het verhaal over de gasfitter krijgt
door de allegorische interpretatie een welhaast danteske allure, maar het essentiële
verschil met Dante is natuurlijk dat de verticale as van het ruimtelijke wereldbeeld
wordt omgedraaid: de symbolische waarheid wordt niet gerealiseerd. Het is een
parodie: de liftschacht blijkt uiteindelijk een diepe put te zijn, de beelden van het
drukke stadsverkeer nemen de plaats in van de apocalyptische scene in het flatgebouw.
Bij Achterberg geen Beatrice die
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de dichter het paradijs binnenleidt, maar slechts een onbereikbare ‘u’ en moeder
aarde die de mythische cirkel van de vruchtbaarheid sluit. Zand erover. (XIV, 14).

5. Geen trap leidt naar synthese
Achterbergs gasfitter is overigens niet de eerste en enige in de moderne poëzie.28
Hier is het begin van ‘Costa San Giorgio’ van Montale, een gedicht uit 1935:
Un fuoco fatuo impolvera la strada
Il gasista si cala giù e pedala
rapido con la scala su la spalla.
Risponde un'altra luce e l'ombra attorno
Sfarfalla, poi ricade.

(‘Een dwaallicht bedekt de straat met stof/ De gasfitter daalt af en fietst/ snel met de
ladder op zijn schouder. Een ander licht antwoordt en de schaduw rondom/ flikkert,
valt dan terug’). Ook deze gasfitter houdt zich bezig met de verbinding tussen boven
en beneden en, hoewel zijn verbindingsmiddel wat ouderwetser is dan de lift van
Achterbergs gasfitter uit de jaren vijftig, ook hier is de richting van de symbolische
beweging omgekeerd: in plaats van op te stijgen daalt hij af. De opening doet denken
aan een scène uit een neorealistiche film en de fietslamp van de gasfitter contrasteert
met het dwaallicht, door Alberto Bertoni geïnterpreteerd als het lichtje dat vrijkomt
op kerkhoven bij de verbranding van het gas van de lijken29, maar het licht geeft
slechts een zwak schijnsel en het donker overheerst. Het is een voorstelling van het
dodenrijk en alles wijst op een principe van verval. Het beeld van de ladder of trap
- bij Achterberg de lift - correspondeert met een klassiek embleem van transcendentie
en van het hiërarchische wereldbeeld, een axis mundi of de Jacobsladder van Genesis,
een laatste poging om alle aspecten van de schepping met elkaar te verbinden.30 Het
mislukken van die transcendentie is keer op keer het thema van de modernistische
poëzie. Northrop Frye

28
29
30

Ook niet de laatste trouwens: zie het gedicht ‘Johnson Brothers Ltd’ van Rutger Kopland,
Gedichten, 1999, blz. 70.
Bertoni, Sisco 2003, blz. 228.
Een ander duidelijk gebruik van dit beeld bij Achterberg vinden we al in een vroeg gedicht
als ‘Thebe’ (VG 258) waarin hij spreekt over een ‘ondergronds geburchte’ (4) en van
‘noodtrappen naar het morgenlicht’ (31)
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wijst op deze beeldspraak bij vier grote modernistische auteurs - Eliot, Yeats, Pound
en Joyce - en legt een verband met de mythe van de schepping en de zondeval.31 De
apocalyptische beelden van Eliot, Montale en Achterberg wijzen op een crisis van
het christelijke wereldbeeld en de onmogelijkheid het geheel te bedwingen in een
unieke, alomvattende synthese.
Een ander mooi voorbeeld van het trappen-motief vinden we in een veel later gedicht
van Montale, Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale, uit 1971, hier
in de vertaling van Eva Gerlach32:
Ik daalde met jou aan mijn arm een miljoen trappen af
en nu je er niet meer bent, wacht een leegte na iedere tree.
Goed, onze lange reis heeft kort geduurd,
ik zet de mijne voort, onwennig zonder
tabellen, plaats bespreken,
valstrikken rondom en de hoon van wie
gelooft dat werkelijkheid is wat je ziet.
Miljoenen trappen ging ik af met jou aan mijn arm
en niet omdat vier ogen zoveel meer zien dan twee.
Ik liep daar met je om redenen van blindelings vertrouwen,
één paar ziende pupillen hadden wij samen,
mistig en wel. De jouwe.

De toon is totaal verschillend van die van de Montale van Ossi di seppia
(‘Inktvisbotten’, 1925), Le occasioni (‘De aanleidingen’ 1939) en La bufera e altro
(‘De storm enz.’ 1956), maar er is nog wel dezelfde themathiek, hier verpakt in een
losse, soepele stijl die, vertrekkend vanuit een alledaagse situatie, bijna terloops
wordt verteld. De allegorie lijkt verdwenen, maar is nog op de achtergrond aanwezig.
Het signaal ervoor is de hyperbool van ‘miljoenen trappen’ en het contrast tussen de
zichtbare werkelijkheid en een minstens zo werkelijke onzichtbare wereld. De
herinnerde anekdote van de partner van de dichter, die bijziend was, en de reizen die
ze samen maakten is aanleiding voor het zoeken naar de verbinding tussen een
vluchtige, voorbijgaande werkelijkheid en de blijvende taal van het gedicht.33 Het
loslaten

31
32
33

Northrop Frye, 1990, blz. 249.
Eugenio Montale, Eindig. Late gedichten vertaald door Eva Gerlach, Amsterdam 2002, blz.
43. Het gedicht staat in de bundel Satura.
Dirk van Bastelaere (2001) spreekt van de allegorische anekdote die aan de orthodoxe allegorie
geheel tegengesteld is: ‘(de allegorie) vindt haar oorsprong in de werkelijkheid en gaat in
een bepaald soort poëzie aan die poëzie vooraf. (...) De allegorische anekdote is een gevolg
van de interacties tussen de woorden en gaat er niet, als een leven dat monumentaliteit onder
welke vluchtige vorm dan ook voor zich opeist, aan vooraf’, blz 59-60
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bij Montale van de pretentie een alomvattende synthese te geven van het wereldbeeld
van de dichter in zijn poëzie heeft een bevrijdende werking en is tevens een ironisch
commentaar op het vroege werk. Dezelfde tendens is merkbaar in de latere gedichten
van Achterberg, getuige het veel vrijere hanteren van de sonnetvorm, de komische,
parodistische toon, en de vermenging van gegevens uit de werkelijkheid met
allegorische, bijbelse motieven. De veranderende poëtica van de moderne poëzie
rond de jaren vijftig wordt goed verwoord door de verzuchting van Gerrit Kouwenaar:
‘Ik weet het nu: ik krijg het leven niet rond. Ik leg me daarbij neer’.34
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‘Mijmeringen’
Een onbekend manuscript van Caesar Gezelle
Johan van Iseghem, KU Leuven en KU Leuven Campus Kortrijk
Van de hand van Caesar Gezelle bleef uit de periode 1927-1928 een
losbladig manuscript van 277 + 2 pagina's bewaard, dat in de
literatuurstudie nog niet werd gesignaleerd. Het document bevat een
aanzienlijke dosis persoonlijke reflectie, waardoor het meer inzicht verleent
in de opvattingen en in de persoonlijkheid van zijn maker. Tal van
beweringen in de secundaire literatuur, afkomstig van externen, krijgen
er een concrete invulling of meer reliëf door.

‘Om wille van den ouden grooten Gezelle’
De naam van Caesar Gezelle (1875-1939) prijkt in het palmares van de Nederlandse
literatuur in Vlaanderen niet bepaald bovenaan: voor een ereplaats onder de groten
vertoonde zijn scheppend werk te weinig formele kwaliteit, onvoldoende inhoudelijke
oorspronkelijkheid en gebrek aan artistieke visie. Al bij zijn vroege dichtbundels
zoals Primula Veris en Leliën van Dalen (Gezelle 1903 en Gezelle 1909) werd hem
aangewreven dat hij alleen maar onpersoonlijke, zelfs minderwaardige kopieën van
het werk van zijn oom Guido Gezelle produceerde. August Cuppens was over Primula
Veris in dat opzicht bijzonder scherp (Cuppens 1904: 482, 483, 484):
‘Caesar Gezelle! Caesar Gezelle, uw naam is zoo zwaar om dragen! Is het
daarom dat men uwe “Primula Veris” met een haast vijandig wantrouwen
ter hand neemt en in uw verzen liever zal gaan zoeken wat ge niet zijt dan
wat ge zijt. [...]
Gij hebt tot nog toe verdronken gelegen in de poëzij van den grooten Oom.
[...]
Doch, rust wat en zoek uw eigen.’
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Caesar Gezelle verdient inzake zijn gedichten, althans op een aantal punten, beslist
wat meer mildheid; maar het verwijt dat hij, door de roem van zijn oom, als een
zielige epigoon in de schaduw van zijn eigen familienaam bleef staan, groeide in de
secundaire literatuur over hem tot een constant gegeven uit. Sommige bijdragen zijn
alleen al door hun titel typerend: we vermelden o.a. De tragische nazaat (Verhoeven
1952); Caesar Gezelle. Met de doem van een naam (De Vleeschouwer 1970); Caesar
Gezelle (1875-1939) of ‘De centenaarslast van een grote naam’ (Muylaert 1990)1;
De last van een naam. Caesar Gezelle (23.10.1875-11.2.1939) (Brijs 2003).
Aan dat voortdurend tegen elkaar afzetten van de ‘oude’ en de ‘jonge’ Gezelle hebben
sommige van zijn sympathiserende tijdgenoten zich geërgerd. Zijn vriend Herman
Linnebank nam het in dat verband uitdrukkelijk voor hem op toen hij in 1910 Leliën
van Dalen recenseerde (Linnebank 1910: 26):
‘De tweede verzenbundel, dien Gezelle-de-jongere heeft uitgegeven. [...]
De Primula Veris hebben veel rauw weer gehad van kritiek [...]. Het was
te verwachten, de dichter heette Gezelle en hij schreef zijn moedertaal, 't
Westvlaamsch. Men ging aan 't vergelijken en bevond, natuurlijk, dat de
jongere minder dan de Oudere was. Dubbel onaangenaam moest dit
vergelijken wezen voor den bescheiden jongeman, die wel nimmer gedacht
heeft met zijn Heer-oom te wedijveren.’2
Linnebank volgde de kritiek dus niet.
‘Meent niet, dat deze jonkman spreien wil met zijn schoone namen als een
pauwhaan met zijn staart. Dat hij zich fatsoenshalve verplicht acht, de
letterkunde te beoefenen en op zijn beurt Nederland in bewondering te
brengen. Dat hij een groot woord meent te mogen voeren omdat zijn
heeroom toevallig onze grootste Nederlandsche dichter - na Vondel geweest is en zijn neef de grootste prozaschrijver is die Vlaanderen ooit
heeft gehad. Die hem kennen - weten beter.’ (Linnebank 1909: 82)

1
2

De term ‘centenaarslast’ werd geciteerd uit Baur [1956] 1988: 109.
De tekst verscheen eerder, blijkens het ‘Voorwoord’ (p. 7), in het dagblad Het Centrum.
Herman Hubert Linnebank (1875-1927), Nederlander, was een pater van de orde van
het Heilig Kruis. Met zijn bijdragen wilde hij het katholieke Vlaanderen in Nederland
bekender maken. Hij had contacten met August Cuppens en Hugo Verriest. Hij
publiceerde o.m. over Guido Gezelle en schreef ook over Caesar Gezelle diverse
bijdragen (Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging 1998: 1938).
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Volgens Linnebank sprong de ‘bescheiden’ Caesar Gezelle met zijn familienaam
juist bijzonder schroomvol om, bij zoverre dat genodigden of gasten bij hem als
vanzelf de nodige reserve aan de dag legden.
‘Tegenover zulk een voortrekker ben ik hier gezeten in Yper; in de
studiekamer van Cesar Gezelle. Gezelle imponeert en houdt je op afstand.
Alleen al met z'n naam. Ondanks z'n beminnelijke manier, z'n schoon
voorkomen, z'n bescheiden geluid, z'n blije vrijheid jegens den gast. Tegen
z'n wil en zin en aard. Omdat hij Gezelle is. Uit ontzag voor het Hinterland,
dat achter hem ligt en uit vereering jegens zijn voorgeslacht. Je weet geen
raad met dien naam. Je vindt 't pedant 'm als aanspreking te gebruiken; je
moet je inspannen om 'm gewoontjes te bezigen; het lijkt je aanmatigend
'm als tusschenwerpsel te laten dienen. Achter dien naam staat steeds:
Guido. Voor dit zachte geweld wijk je telkens opnieuw teruguit bij een
van de Gezelle's.’ (Linnebank 1923a: 30)
In 1925 plaatste ook Joris Eeckhout de nodige vraagtekens bij de voor de hand
liggende vergelijking van neef en oom (Eeckhout 1925: 187-188 en 193):
‘Tegenover Caesar Gezelle als dichter, is de kritiek over 't algemeen
onrechtvaardig, want kortzichtig opgetreden.
Men heeft hem van meet af aan verpletterd onder 't genie van Oom-Guido.
Luidde 't niet uit alle torens, dat Caesar slechts de verzwakte echo was van
Guido? [...]
Men zag Caesar's eigen aard over 't hoofd, en lette alleen op zijn rythmiek.
Dat deze, uit Guido's school bleek te zijn, wie kan er dat neef Caesar wijten
te schande? Kon hij niet bij slechter meesters in de leer? Moest hij
misschien aan 't sonnetten-vijlen bij de goudsmeden uit de tachtiger jaren?’
‘Het verschil tussen beide dichters ligt hierin: Guido is een genie; Caesar
enkel een rijk-begaafd artist.’
Hetzelfde geldt voor de bespreking van Solitudo door Lodewijk De Wolf in 1928.
Hij vermeldt de ‘last’ van de naam, maar besluit in Caesar Gezelles voordeel (L.D.W.
1927):
‘C. Gezelle als opstelkundige, heeft boven zijn hoofd een grooten last
hangen, t.w. zijnen naam van Gezelle: een kroone, waarop trouwens
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soms wordt gedrukt als op een doornenkroone, duwende-weg, 't zij immers
aanprikkelingsgewijze, 't zij ook al om zeer te doen. En er worden dan
twijfels geuit: of hij een Gezelle op zijn eigen is, onafhankelijk van Guido,
een eigen Vinder dus? Nog of hij wel meest een Zanger of niet liever een
Zegger is? Ook of hij niet te oudewetmatig en niet beter nieuwkundiger
werkte? En of... en of... en of...? “Offen” genoeg, maar al even
niet-hoffelijk. [...]
Wij hebben eenen Guido, ja, maar ook een Caesar, samen oom en neef,
[...].’
In andere bijdragen heerste niettemin aarzeling. D. De Clerck bijvoorbeeld hield zich
in 1928 behoedzaam op de vlakte; hij signaleerde het verwijt zonder een standpunt
in te nemen en wees daarnaast op de ‘zeer vele mooie verzen’ en op de verdiensten
van Caesar Gezelles proza (D.C.D. 1928: 128):
‘Caesar Gezelle is een neef van Guido Gezelle. En leest men de gedichten
van den eerste, dikwerf zal men denken aan die van den tweede.
Is dat een verdienste? Is het een gebrek? We zullen ons niet wagen tusschen
de ja- of neenstemmers waarover C. Gezelle het heeft in zijn “Gezelliana”
hierachter afgedrukt. Maar wel volmondig zeggen: dat er vele, zeer vele
mooie verzen zijn te smaken in zijn dichtbundels.
Maar ontegenzeggelijk is C. Gezelle vooral een meester in het proza.
De taal is rijk en bont, klankvol en typiek, zoodanig zelfs dat weleens het
gevoel voor den vorm moet onderdoen.
Een vruchtbaar kunstenaar is C. Gezelle, en Vlaanderen, terecht, verwacht
nog veel van hem.’
In de bredere kringen van de literaire kritiek mocht het evenwel niet baten. Bij de
‘last van een naam’ kreeg Caesar Gezelle ook de last van het cliché opgeplakt, zoals
dat bij minder belangrijke auteurs wel vaker gebeurt.
Zijn bekendste boek, zelfs in Nederland zeer gegeerd, was De dood van Yper, een
driedelige kroniek over de niet aflatende beschieting en uiteindelijk apocalyptische
vernieling van de stad door het Duitse leger tijdens de eerste wereldoorlog (Gezelle
1916). Voor de rest verleenden vooral biografische werken over zijn oom hem
bekendheid (Gezelle 1918 en Gezelle 1927a). In dat verband genoot hij overigens
de kwalijke reputatie een uiterst moeilijk man te zijn wanneer collega-filologen of
Gezelle-‘vereerders’ documenten
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uit de literaire nalatenschap van die oom wensten te raadplegen: als beheerder daarvan
stelde hij zich bijzonder stroef op. Zijn neef Stijn Streuvels schreef aan Paul Allossery:
‘Cesar Gezelle heeft na de dood van Nonkel Guido die papieren
medegenomen, zonder dat er ooit onder de familie daarvoor een woord
werd gerept; [...] hij heeft er in geput en gesnuisterd en ze gebruikt om
boeken uit te geven op eigen naam, waarvan hij het honorar op zak heeft
gehouden’. (Pauwels 2005: 336)
Wat Caesar Gezelle vanuit zijn monopoliepositie als ‘beheerder’ van de handschriften
zelf aan teksten uitgaf, stootte alweer op weerstand. De ontstaansgeschiedenis van
de edities was meestal complex; de kritiek die er vanuit filologische hoek op volgde,
pijnlijk (Pauwels 2005: vooral 335-346; voor de kritiek op de tekstedities: zie o.a.
p. 319).
Veel van dat alles liet zijn sporen na in een losbladig manuscript van hem, te Brugge
in privé bezit bewaard en bij ons weten noch in de primaire, noch in de secundaire
bibliografie gesignaleerd.3 Het werk wil zowat de balans opmaken van zijn denken
en doen. We leren er bijvoorbeeld uit dat Caesar Gezelle nog een andere ambitie
koesterde: hij was, bij gebrek aan literair succes, graag een gevierd predikant of
eventueel zelfs causeur geworden. Maar net als bij zijn geschriften bleek dat een
ijdele hoop:
‘Ik had gemeend en gehoopt dat ik eenmaal goed prediker zou worden,
en ik zou dat zeker geworden zijn had men mij maar de gelegenheid
gegeven om te prediken. Maar ik ben al zooveel jaren in de stad en nog
nooit heeft iemand mij een sermoen gevraagd. Dan heb ik het beproefd
als voordrachtgever en voorlezer. Overal waar ik eenmaal geweest ben[,]
doet men mij beloven van terug te keeren maar men vergeet me te
hervragen.’ (h187)

3

Eigenares is mevr. Agnes Bracke-Morel, Baron Ruzettelaan 268, 8310 Assebroek. We danken
haar en wijlen haar echtgenoot voor hun vriendelijke toestemming om het manuscript te laten
onderzoeken en om zich in deze bijdrage te laten vermelden. Van het document bereiden we
een leeseditie voor. Tot zolang verwijzen we naar het handschrift en volgen we ook de
spelling ervan. In functie van de leesbaarheid voegen we sporadisch, tussen vierkante haken,
een leesteken en ontbrekende letters of woorden toe. Titels zonder aanhalingstekens - voor
zover ze niet werden onderstreept - cursiveren we. Om verwarring met de paginering van
een latere leeseditie te vermijden, plaatsen we vóór de paginanummers in de verwijzingen
van deze bijdrage telkens de letter ‘h’ (‘handschrift’).
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‘Hij was wel een aangenaam causeur in beperkt gezelschap,’ getuigde zijn collega
René Buckinx, ‘doch steeds bescheiden. Hield hij echter een voordracht dan sprak
hij met een zware en luide stem, haast roepend en toch eentonig. In een zijner laatste
spreekbeurten die ik hem hoorde houden, had hij het over Ieper, oud en nieuw. Het
was een aangenaam betoog, doch terzelfdertijd een diepe ontgoocheling, althans wat
de inhoud betrof. Hij wist het trouwens heel goed, maar hij kon niet anders.’ (Buckinx
1968: 79)
Caesar Gezelle had het leven ‘groot en blyde’ gedroomd, verklaart hij (h188), maar
het was allemaal op niets uitgedraaid: hij voelde zich behoorlijk mislukt.
‘Welnu[,] mijn lot[,] mijn levenslot is een heel klein, het kan allegaar in
de palm van mijne hand en het weinige dat ik eraan heb, ik mag zeggen
met Antonio uit den Koopman van Venetië, myn weinigje leven is een
treurig.’ (h184)4
Dat gevoel van mislukking maakt zijn proza bij wijlen bitter. Daarom ook heeft de
vergelijking tussen hem en zijn oom, die tijdgenoten voortdurend maakten, bijzonder
zwaar op hem gewogen. Het handschrift waarover deze bijdrage handelt, laat er
alvast geen twijfel over bestaan.
‘Ik had in mijn leven als schrijver eenen grooten tegenslag[,] dat was van
onder den naam Gezelle geboren te worden. Daar zijn immers een heel
stel menschen, reviewers en kritikasters die maar op zoo iets belust zijn
om er iemand mede dood te verwen. De flauwe Cuppens was de eerste
om dit euveldragend woord uit te spreken[:] Gezelle[,] uw naam is zwaar
om dragen.5 Had men hem moeten vragen waarom? hij zou waarschynlyk
met zynen mond vol tanden gestaan hebben en het antwoord schuldig
gebleven zijn. Maar 't was uitgesproken en dat was genoeg om alles wat
ik nog deed met een Gezelle vernis dood te verwen. Wat ik ook mocht
voortbrengen was Gezelliaansch, ik zelf was een epigoon van Guido
Gezelle[,] een parasiet die leefde ten

4

5

Caesar Gezelle, die bij zijn citaten nooit bron of vindplaats aangeeft, verwijst naar
beeldspraak over het leven als theater in de woorden van Antonio (The Merchant of
Venice, act I, sc. 1, v. 76-78): ‘I hold the world but as the world, Gratiano, / A stage,
where every man must play a part, / And mine a sad one.’ (Brown 1976: 8). Shakespeare
(1564-1616) gebruikte die metaforiek wel vaker: ‘All the world's a stage, / And all the
men and women merely players. / They have their exits and their entrances, / And one
man in his time plays many parts’ (Latham 1975: 55-56; As you like it, act II, sc. 7, v.
139-142).
Vergelijk Gezelle 1927a: 68. Voor de context van de kritiek: zie Cuppens 1904.
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koste van Gezelle[,] en ernstig ziende menschen kwamen mij welgemeend
waarschuwen dat ik alzoo mijnen noom niet mocht afkyken en nabootsen.
Anderen durfden 't niet aan om zoover te gaan[.] Zij opperden bedeesd
dat ik om wat ik schreef, tegen Gezelle aanleunde. Anderen nog, overtuigd
als zij waren dat ik alles aan hem te danken had, zwegen om wille van den
ouden grooten Gezelle, den jongen kleinen Gezelle dood.’ (h4-h5)

Het manuscript
De omslag van het handschrift, afkomstig van een traditioneel schoolkladschrift, is
van een geelbruine zandkleur. De voor- en achterkant zijn in de loop der jaren van
elkaar los gekomen door de vele pagina's die de auteur er in bewaarde. De voorkant
is bedrukt met traditionele schoolsymbolen: een open, gelijnd schrift; een pen; een
vulpen en een vierhoekige, gedeeltelijk lege inktpot waarvan het deksel, aan een
scharnier, hangt opengeklapt. Centraal in de tekening bevinden zich drie lijnen waarop
de eigenaar van het schrift naam, school en klas kon noteren. Ze zijn onbeschreven.
In de hoek rechtsboven bevindt zich een wapenschildje met drie sleutels, wellicht
het embleem van de drukkerij. Het is vergezeld van het jaartal MDCCCXXXI (1831).
Op de achterkant staan, in een dik zwart tekstkader, naast elkaar gerangschikt in een
rij van tien en daaronder een rij van negen, de tafels van vermenigvuldiging van 2
tot 11 en van 12 tot 20. Ook de binnenkant van de omslag is onbeschreven.
De losse pagina's waarop de tekst zich bevindt, werden met potlood genummerd wellicht door een andere hand. Die nummers bevinden zich rechtsboven op de pagina's
h1 tot h97, waarbij er niet één pagina h44 is, maar wel een h44/1 en h44/2. Ook op
de pagina's h129 tot h277 bevindt de nummering zich in de rechterbovenhoek, waarbij
h129 tot h133 - het hoofdstuk ‘Portretten’ - linksboven nogmaals van 1 tot 5 werd
genummerd. Op de bladzijden h98 tot h128 bevindt de paginering zich linksboven.
De meeste bladzijden zijn gelijnd en hebben een formaat van 17 × 21 cm. Ze vertonen
een in het blauw of rood gedrukte marge, wat er op wijst dat ze zijn losgescheurd uit
minstens twee verschillende (soorten) schriften. Die marge wordt door de schrijver
meestal genegeerd omdat hij de volle breedte van de pagina benut. De bladzijden
h245-h268 zijn van ruitjespapier, zonder marge, met een afwijkend formaat van 14,2
× 22,3 cm. De tekst, geschreven in een zwarte inkt, met verschillende pennen, is op
tal van pagina's tot grijs of sepia verkleurd.
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De pagina's werden enkel recto beschreven, op enkele uitzonderingen na: op de verso
zijde van h121 staan twee fragmenten die, blijkens aangebrachte markeringen,
ingevoegd moeten worden op h122; op de verso zijde van h134 staat een aanvulling
voor h135. Bovendien heeft de auteur de pagina's h249, h250 en h251 op een dag
gewoon omgedraaid en daarop, van achter naar voor, de tekst ‘Westvlaanderen’
geschreven: de titel en het begin van de tekst bevinden zich op h251 verso, het vervolg
op h250 verso, het slot op h249 verso. De pagina's h263 en h265 lijken achteraf te
zijn ingeschoven: ze werden recto niet beschreven, maar bevatten verso uitgebreide
aanvullingen voor h264 en h266.
Helemaal achteraan steken er twee extra bladzijden. De eerste, ongenummerd, bevat
een ‘Bladwijzer’ in typoscript, niet zonder belang. Merkwaardig genoeg immers
komt de paginering in deze inhoudsopgave niet overeen met die op de handgeschreven
bladzijden, de volgorde van de vermelde delen of hoofdstukken integendeel wel. Nu
hebben we alle zekerheid dat de auteur deze ‘Bladwijzer’ zoniet zelf opmaakte, dan
toch minstens eigenhandig corrigeerde: tussen de regel ‘Langlevendheid......279’ en
‘Klokken......289’ heeft hij zelf, opnieuw in zwarte inkt, met pen aangevuld: ‘Geen
onderwerp_____284’. Dat klopt met de samenstelling van het pakket. Een andere
hand schreef op h235 in potlood overigens die titel ‘Geen onderwerp’ als aanvulling
boven de tekst. Deze kleine notitie in de ‘Bladwijzer’ toont twee zaken onomstotelijk
aan: vooreerst dat dit geheel van teksten door de auteur werd bedoeld als de
voorbereiding van een bundeling; ten tweede dat de samenstelling ervan en de
volgorde van de onderdelen door hem persoonlijk werden bepaald en/of gecorrigeerd.
Een restrictie daarbij moeten we alleen aanbrengen bij de drie afsluitende delen.
‘Tijd’, ‘Boomen’ en ‘Sinte-Maarten - Sint-Niklaas’, achteraan in het pakket, komen
in het getypte overzicht van de ‘Bladwijzer’ niet voor. De titels werden onderaan bij
de inhoudsopgave, door een andere hand, in potlood toegevoegd. Ook de tekst
‘Westvlaanderen’, op verso zijden geschreven, wordt in de ‘Bladwijzer’ niet vermeld
en werd evenmin opgenomen in de potloodnummering.6

6

Op diverse plaatsen in het manuscript heeft iemand met balpen puntjes of kruisjes als
markering aangebracht, mogelijk tijdens het uittypen. Op de verso zijde van h110 staat een
oud telefoonnummer genoteerd (met één cijfer minder dan vandaag gebruikelijk is). Op de
achterkant van h215 probeerde iemand de foutief gespelde plaatsnaam ‘Einsiedlen’ (eigenlijk:
Einsiedeln) (h216) te ontraadselen als ‘Einseidlen’; en achteraan op h275 staat, in een ander
handschrift, een uitgebreide variant van een door Caesar Gezelle op h276 genoteerd
Sint-Maartenslied. De tweede getypte pagina achteraan is onbelangrijk: die bevat één getypt
zinfragment: ‘meer nieuwe mode, dat men brandende keersen bachten de vensterglazen zette,
en zoo tro[...]’. Die tekst komt in het manuscript niet voor. Bovenaan links werd met de
schrijfmachine een paginanummer aangebracht: ‘35’. Dit lijkt een restant van een afwijkende
versie of van een ander stuk tekst.
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Van het eigenlijke exemplaar waar de paginering van de getypte ‘Bladwijzer’ naar
verwijst, is er geen spoor. Er bevindt zich een andere uitgetypte versie, met sterk
afwijkende paginering, op de plaats waar ook het manuscript zich bevindt; maar die
is - naar men ons met zekerheid meedeelde - van veel latere datum. Die versie bevat
trouwens tal van foute lezingen die de auteur, als ‘kenner’ van zijn eigen handschrift,
niet gemaakt zou hebben. Er moet dus ooit een nu ontbrekende kopie hebben bestaan,
mogelijk in typoscript, waar de auteur blijkens de ‘Bladwijzer’ over heeft beschikt.
Het kan een stap geweest zijn in het voorbereidend werk voor een editie in boekvorm,
een voornemen waar hij in het handschrift geregeld naar verwijst (cf. infra).

Een titel voor de verzameling
Het manuscript bevat nergens een titelvermelding voor de verzameling als geheel:
niet op de buitenkaft; ook niet in de inhoudsopgave, die enkel het nietszeggende
‘Bladwijzer’ bevat. Op de eerste pagina van de tekst vinden we centraal het woord
‘Mijmeringen’ (h1), met kleine onderstreping. Blijkens de ‘Bladwijzer’ is dit duidelijk
de titel van het lange, eerste gedeelte. Toch geloven we dat dit stuk voor de algemene
inleiding op het geheel moest doorgaan. In dat openingsgedeelte lezen we
bijvoorbeeld:
‘Wat heeft dat alles met “Mymeringen” te maken, zal de eene of andere
boschprocureur zich afvragen. Maar dit zijn mymeringen en ik wil dit alles
eens geschreven hebben vooraleer ik vertrek naar 't eeuwig land.
Mymeringen zyn overdenkingen en wie veel alleen is[,] heeft veel tijd tot
overdenken. En er gaat van alles door zyn hoofd. Zijn geest is een
calleïdoscoop (sic) die gedurig gekeerd wordt en waarin de glaasjes gedurig
wisselen van voeging.’ (h5)
De woorden ‘dat alles’ en ‘dit alles’, in de eerste alinea van het citaat, wekken de
indruk op méér dan alleen het eerste hoofdstuk te slaan. Vooral de uitlating ‘er gaat
van alles door zijn hoofd’ lijkt een verantwoording van de grote diversiteit aan
onderwerpen in de verzameling. In dezelfde geest moeten we een andere passage
interpreteren:
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‘Dit is geen sermoen maar eene mymering[,] 't is te zeggen eene
overdenking over gebeurde of gebeurlyke zaken.’ (h35)
We verdedigen de stelling dat Mijmeringen ook de titel voor het geheel had kunnen,
misschien wel moeten zijn. Vooral om praktische redenen opteren we er voor om
het manuscript, op grond van bovenstaande argumenten, verder zo te benoemen.

De titels van de onderdelen
Het manuscript is een verzameling losse prozastukken, heel divers van inhoud en
van lengte. ‘Mijmerend’ komen er uiteenlopende zaken aan bod: persoonlijke
reflecties, religieuze beschouwingen, jeugdherinneringen, aantekeningen en zelfs
oprispingen over evoluties in de kunst, over literatuur en literaire figuren, over de
studie van Gezelle, over op til zijnde herdenkingen van diens werk en persoon in
1930, over aspecten van taal en taalgebruik e.a. Echte ‘hoofdstukken’ binnen een
geheel kunnen we dit niet noemen. De grenzen van de verschillende onderdelen zijn
overigens niet altijd consequent aangegeven. De ‘Bladwijzer’, die de auteur
eigenhandig corrigeerde, is voor het vaststellen van de indeling het meest betrouwbare
hulpmiddel.
In vele gevallen bestaat er over de titel van de afzonderlijke delen geen twijfel: hij
staat op een afzonderlijke regel bovenaan, bijna altijd gecentreerd. Dat is zo voor de
onderdelen ‘Mijmeringen’ (h1), ‘Guido Gezelle 1830-1930’ (h80), ‘Vasten’ (h106),
‘Hoe lees ik mijn nieuwsblad?’ (h111), ‘Portretten’ (h129), ‘Geld’ (h134),
‘Briefschrijven’ (h 147), ‘Muziek’ (h155), ‘Sal terrae’ (h158), ‘Werken’ (h168),
‘Algemeen Nederlandsch - algemeene uitspraak. Beschaafd Nederlandsch - beschaafde
uitspraak’ (h172), ‘Brieven’ (h179), ‘Mijn aandeel aan het Leven’ (h184), ‘Bidden’
(h189), ‘Sterren’ (h194), ‘Oud worden’ (h197), ‘Lourdes’ (I op h207, II op h212),
‘Solitudo’ (h217), ‘Retraite’ (h224), ‘Langlevendheid’ (h231), ‘Klokken’ (h240),
‘Brood’ (h245), ‘Kerstdag’ (h249), ‘Nieuwjaar’ (h253), ‘Wangeloove en bijgeloove’
(h256), ‘Tijd’ (h260), ‘Boomen’ (h264), ‘Westvlaanderen’ (h251 verso - in de
‘Bladwijzer’ dus niet vermeld) en ‘Sinte Maarten - Ste Niklaas’ (h269).
In enkele andere gevallen staat de titel, zoals we die aantreffen in de ‘Bladwijzer’,
als eerste woord op de beginregel van de tekst, zij het zowat altijd gevolgd door een
uitroepteken: ‘Schrijven’ (h8), ‘Vijftig jaar’ (h15), ‘Reizen’ (h116), ‘Menschen’
(h140). Enkel bij ‘Wij zijn verachterd!’ vinden we
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het uitroepteken ook in de ‘Bladwijzer’ terug (h151). Bij ‘Papier’ (h70) staat er na
de ‘titel’ enkel een komma, waarna de tekst meteen begint: ‘Papier, wit papier heb
ik genoeg en ik schrijf toch maar voor mijn eigenzelf alléén.’
Soms geeft de ‘Bladwijzer’ een titel aan waar de corresponderende tekst er zelf geen
bevat: ‘Boeken’ (h44/2), ‘Postjes’ (h85), ‘Vlamingen en Flaminganten’ (h93) en
‘Geen onderwerp’ (h235).
In één geval vermeldt de ‘Bladwijzer’ een stuk niet, vinden we geen auteurscorrectie
en staat er ook geen titel bij de tekst: bij twee pagina's beschrijving van de wind
(h91-92). Dat deze pagina's eerder toevallig of per vergissing op deze plaats in de
verzameling terechtkwamen, wordt weerlegd doordat ze dezelfde breedte van kantlijn
hebben als de vorige: ze lijken dus samen mét die vorige uit hetzelfde schrift
losgescheurd. Dat geldt overigens ook voor de stukken die de collectie afsluiten:
‘'Tijd’, ‘Boomen’ en ‘Sinte-Maarten - Sint-Niklaas’.
Het is uiteraard niet mogelijk om in één bijdrage alle aspecten van dit omvangrijke
tekstenpakket voor te stellen, laat staan in detail toe te lichten. We beperken ons, na
de beschrijving van de uiterlijke kenmerken hierboven, tot een selectie van aspecten:
datering en herkomst van de teksten; het algemeen concept van de verzameling; een
typering van de - al oudere - schrijver en van een aantal van zijn opvattingen. Daarbij
besteden we aandacht aan zijn inzichten over kunst en literatuur en aan de manier
waarop hij terugblikt op zijn eigen schrijverschap. Hoe hij ingaat op persoon en werk
van zijn neef Stijn Streuvels, op de figuur van zijn oom Guido Gezelle en op de
familie Gezelle, behandelen we in een afzonderlijke bijdrage.7

Datering
Aan de vorm te zien is dit zeker geen collectie van teksten die op verschillende
momenten werden geschreven om dan voor de gelegenheid in een mapje te worden
gestopt. We gaven al aan dat er vooreerst maar drie soorten papier werden gebruikt:
gelijnd met blauwe marge, gelijnd met rode marge en geruit papier van een afwijkend
formaat. Ten tweede zijn er ongeveer geen correcties in de tekst en is het handschrift
over de gehele lijn opvallend gelijkmatig. We krijgen daardoor, op een overtuigende
manier, de indruk

7

Bijdrage voor het Jaarboek XII-2006 van het Stijn Streuvelsgenootschap.
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van een nethandschrift dat in een relatief beperkte tijdspanne tot stand kwam. Voor
het achterhalen van de ontstaansperiode zijn er verschillende aanwijzingen.
‘Ik ben opheden 24en October twee en vyftig jaar’, noteert Caesar Gezelle in het
openingsstuk (h3). Het is daarbij beslist vreemd dat hij zich van dag vergist.8 Maar
aangezien hij in 1875 geboren werd, moeten we voor het feitelijke ontstaan van dit
openingsstuk alvast aan het najaar van 1927 denken. Op dat ogenblik was Caesar
Gezelle leraar godsdienst in de rijksmiddelbare school te leper en directeur van de
zusters van de Heilige Familie aldaar. Dat klopt met een andere bewering op dezelfde
pagina:
‘Ik bleef leeraren tot 1913, dertien jaar dus en nu! Nu heb ik alweer eens
dertien jaar en meer bachten den rug en 'k leef nog.’ (h3)
Na kandidaturen in de Germaanse Filologie te Leuven werd Caesar Gezelle in 1900
inderdaad aangesteld als leraar aan het Sint-Amandscollege te Kortrijk, daarna op 1
augustus 1913 als onderpastoor op de Sint-Maartensparochie te Ieper.
Hij verwijst naar een publicatie over het lijden: ‘En nochtans, die troostende woorden
las ik nog dezen morgen in het boekje van P. Huonder over Christus' lydensweg’
(h38-h39). De jezuïet Anton Huonder (1858-1926) was bekend door o.a. zijn werk
Zu Füßen des Meisters oder Kurze Betrachtungen für vielbeschäftige Priester
(Freiburg: Herder, 1913). Het werd in twaalf talen vertaald en had grote invloed op
de geestelijken van die tijd. Hier lijkt het tweede deel te zijn bedoeld, Die
Leidensnacht, uit 1925.9

8

9

Had hij het verkeerd voor? Hij is wel degelijk van 23 oktober: in akte nr. 1183 van 25 oktober
1875 (Stadsarchief Brugge) staat hij als ‘César Léopold Romain’ ingeschreven met de
vermelding dat hij ‘eergisteren’ geboren werd. Die correcte ‘23 oktober’ troffen we in de
studies zowat enkel bij Baur aan, hoewel met geboortejaar ‘1876’ (Baur [1956] 1988: 108).
De juiste datum keert terug bij Brijs 2003: 75. In het ‘Vooraf’ van dit boek verwijst de auteur,
op grond van een brief van O. Dombrecht, zonder opgave van akte of registemummer, naar
‘de geboorteakte’, al vraagt hij zich samen met zijn informant af of ‘vader Romain, in de
vreugde van de blijde gebeurtenis zich van dag heeft vergist?’ (p. 11). We vinden ook ‘238bre
1875’ op de fiche uit Caesar Gezelles studententijd (KU Leuven Tabularium - Universitair
Archief) en op de kiezerslijst van 1926-1927 (Stadsarchief Ieper). 24 en 25 oktober komen
veel vaker voor: ‘24’ op het bidprentje bij zijn overlijden, ‘25’ op de handgeschreven Latijnse
fiche in het necrologium én in de almanakken van het bisdom Brugge - een document dat
Caesar Gezelle als priester van het bisdom ongetwijfeld geregeld diende te raadplegen
(Archief bisdom Brugge).
Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, http://www.bautz.de (voor het laatst
geraadpleegd op 28 oktober 2006).
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In ‘Myn aandeel aan het Leven’ lezen we: ‘Ik ben nu meer dan vyf en twintig jaar
leeraar [...]’ (h188). Indien we alle onderwijsopdrachten van de auteur optellen, komt
dat precies uit: hij was leraar in het Sint-Amandscollege te Kortrijk van 1900 tot
1913, tijdens de oorlog nam hij zowat vier jaar lang onderwijstaken waar in de
oorlogskolonies te Versailles, hij was van 1919 tot 1921 leraar te Roesbrugge en
sedert 1921 aan de rijksmiddelbare school te Ieper: in 1927 samen inderdaad om en
bij de 25 jaar.
Hij verwijst naar de dood van Herman Linnebank. Die overleed op 13 april 192710:
Kort voor zijne dood spraken wij, ik en Pater Linnebank[,] over het ander
leven en hij zeide mij: [‘]'t zal er voorzeker geheel anders zijn dan wy het
ons voorstellen.[’] (h231)
De auteur geeft bovendien zijn mening over Streuvels en ‘zyn laatste werk: De
teleurgang van den Waterhoek!...’ (h105). Dat was in zeven afleveringen, als
voordruk, verschenen in de 91ste jaargang van De Gids (Amsterdam), tussen januari
en juli 1927. Net daarboven noemt Caesar Gezelle het evenwel Streuvels' ‘laatste
boek’. Indien we daaruit mogen concluderen dat hij effectief al de boekeditie van
uitgeverij Excelsior in handen kreeg, dateert deze passage van na 1 november 1927
(Thiers 1988: 343-344; zie ook De Smedt 1996).
Hoger vermeldden we zijn verwijzing naar Antonio's woorden in Shakespeares De
koopman van Venetië: ‘myn weinigje leven is een treurig’ (h184). Ook die verschaft
mogelijk aanwijzingen om Mijmeringen te dateren. Over de ontgoochelingen van
zijn oom te Brugge had hij in datzelfde jaar 1927 geschreven: ‘Gezelle was caplaan
geweest en zijn ondervinding was een treurige’ - een bijna identieke uitlating (Gezelle
1927a: 29). De overeenkomst tussen de twee typeringen geeft overigens aanleiding
om te veronderstellen dat hij zich in deze karaktertrek sterk aan zijn oom heeft
gespiegeld. In nog een ander boek van hetzelfde jaar lezen we: ‘de pelgrim had mogen
zeggen gelijk Antonio in [“]den koopman van Venetië[”]: ieder mensch speelt in de
levenspantomieme zijn eigen rol en de mijne is er een droevige’ (Gezelle 1927b:
24). Het citaat blijkt in 1927 bij hem dus prominent aanwezig te zijn geweest.

10

Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging 1998: 1938.
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Een laatste argument om aan die periode te denken, vinden we in de bijdrage ‘Guido
Gezelle 1830-1930’:
‘België viert te wege zijn honderd jaar onafhankelykheid en middenin die
feesten viert Vlaanderen te wege den honderdsten verjaardag van zijnen
ouden[,] lang miskenden dichter. [...]
Er worden hoofdcomiteiten gevormd, onder-commissies byeen geroepen,
museums ingericht, Gezelle huizen gesticht [...].’ (h80)
1927-28 was inderdaad het ogenblik waarop de voorbereidende comités tot stand
kwamen. Blijkens brieven uit 1927 ergerde Caesar Gezelle zich toen in hoge mate
aan de regeling uit 1926, waarbij van het Gezellemuseum
‘de bewaring afgestaan wordt aan den jongeren Gezelle-tak terwijl de
oudere die den naam draagt en ook te Brugge woont, voorbijgezien wordt.
Mijne twee zusters wonen te Brugge en hadden evenzeer met het postje
gediend geweest als de Lateurs.’ (Pauwels 2005: 346)
Even lijkt 1927 als datering in het gedrang te komen door een passage in ‘Menschen’:
‘Mynheer, zei ik hem, ik ben nu reeds een tiental jaren in de stad en nog
nooit heeft een van mijne ambtsbroeders de minste begeerte uitgedrukt
om mij te zien noch het minste betreuren omdat hij mij niet zag.’ (h140)
In 1927 was Caesar Gezelle nog geen ‘tiental jaren in de stad’. Hij was te Ieper
onderpastoor geweest vanaf augustus 1913 tot bij de beschieting op 30 oktober 1914:
met wat goede wil dus ‘twee’ jaar. Hij werd opnieuw aangesteld als directeur van
de zusters van de Heilige Familie en als leraar aan de rijksmiddelbare school in
september 1921: in 1927 was dat dus nog eens zes jaar, samen acht. De uitlating ‘een
tiental jaren’ moeten we in dit geval dus met een korreltje zout nemen, tenzij Caesar
Gezelle daar ook zijn jaren bij de Ieperse leerlingen in Roesbrugge bij rekent, tussen
1919 en 1921.11 Dan klopt het rekensommetje wel. Hoe dan ook: het manuscript
bevat geen enkele aanwijzing om te veronderstellen dat er nog onderdelen uit de
periode 1930-1931 dateren.
Toch dient er zich bij datering in 1927 een probleem aan. De heterogeniteit van de
inhoud is immers een afdoende reden om te veronderstellen dat

11

Archief bisdom Brugge. Necrologium: bidprentjes en fiches van overleden priesters.
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diverse onderdelen van de verzameling als tekst op uiteenlopende momenten
ontstonden. Omdat er naar ‘Gezelliaanse’ traditie delen handelen over o.a.
Sint-Maarten, Sint-Niklaas, Kerstdag en nieuwjaar, leek het ons niet uitgesloten dat
de collectie - althans gedeeltelijk - uit een overname van periodieke bijdragen bestond.
Dat kon mee verklaren dat het hier om een nethandschrift ging. In dat vermoeden
werden we gesterkt door enkele opvallende uitlatingen:
‘Ik zou een heel boek volschrijven en ik heb slechts een paar kolommen
om neer te zetten alles wat ons daar beving, [...].’ (h210)
Of nog:
‘Vandaag was de dag voor mijne bydrage en ik zat gepijnd om een
onderwerp.’ (h237-h238)
Overigens was er ook iets opvallends aan de lengte van de stukken in Mijmeringen:
zoals gezegd verschilt die, maar vooral naar het einde toe lijken de onderdelen steeds
vaker ongeveer dezelfde lengte te hebben. Er was reden om te geloven dat het hier
o.a. ook om een verzameling opiniestukken of ‘columns’ ging. Maar voor welk blad?
Aanvankelijk dachten we aan een dagblad. We lezen:
‘daar ik elken dag mijn stock gedachten heb, zoo ben ik ook elken dag
bereid om myn wit blad vol te schrijven[.]’ (h2)
‘Gisteren had ik het over onderscheidingen, dezen keer nu over postjes.’
(h85)
Toch lijken dit vooral aanwijzingen te zijn voor de schrijfdiscipline die de auteur
zichzelf oplegt, zonder meer. Hij verzucht immers ook:
‘Als men sommige mannen ziet die daar regelmatig op gestelde tijd, elke
week of ja elken dag moeten gereed zyn met hunne versche bydragen, zou
men niet zeggen dat de onderwerpen uit de lucht in hunnen schoot vallen
lyk rijpe vruchten van den hoogen boom.’ (h235)
Die passage geeft ons te verstaan dat hij zelf niet tot zo'n kern van vaste medewerkers
behoorde, maar dat hij veeleer in los verband bijdragen aanleverde. Dat maakte het
nog minder waarschijnlijk dat de volledige tekst van Mijmeringen integraal in het
najaar van 1927 tot stand kwam.
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Speurwerk in lokale bladen en tijdschriften leverde aanwijzingen op: sommige van
deze teksten verschenen anoniem in Het Ypersche Volk. Zonder verdere precisering
vermeldde De Vleeschouwer dit blad indertijd reeds als een periodiek waar Caesar
Gezelle had aan meegewerkt (De Vleeschouwer 1970: 15).

Sporen in ‘Het Ypersche Volk’
Het Ypersche Volk had de ondertitel ‘Katholieke Nieuwsblad van Yper en Ommelands’.
Het verscheen wekelijks op zaterdag. Het bleef enkel fragmentarisch bewaard: het
stadsarchief van Ieper beschikt, op enkele losse nummers en een paar dubbels na,
slechts over vijf volledige jaargangen: 1928 tot en met 1932, ingebonden in twee
bundels. De eerste daarvan bevat de afleveringen die verschenen tussen 17 december
1927 en 27 december 193012. Ze leveren ons een aantal externe aanwijzingen op over
de genese en de datering van sommige delen van het manuscript.
Het eerste nummer in de bundel lijkt een nieuw elan te willen realiseren: het bevat
een oproep tot eenheid aan het adres van ‘Al de katholieken in het Arrondissement
Yper’. Al verscheen het op het einde van de 49ste jaargang, het noemt zichzelf het
‘1e Propagandanummer’. Het ‘2e Propagandanummer’, van 24 december, bevat een
openingstekst ‘Kerstdag. Vrede’. Dit is niet de tekst uit het manuscript van Caesar
Gezelle (h249-h252), maar hij is mogelijk wel van zijn hand. Er vallen inhoudelijke
elementen op die ook voorkomen in de tekst over Kerstmis in het handschrift: de
(foutief geciteerde) verzen van Guido Gezelle
't Is Kerstdag!
neen 't en valt geen sneeuw!13

12

13

Schepens 1971: 162 verwijst naar de stadsbibliotheek van Ieper: ‘47 (1912) 2436 - (1932)’.
Deze collectie werd te Ieper inmiddels naar het stadsarchief overgebracht. Daar verzekerde
men ons formeel dat er veel minder bewaard bleef dan Schepens vermeldt. Andere repertoria
geven van deze krant, voor de jaren '20-'30, evenmin bewaarde exemplaren aan (Schepens
1972; Van den Eeckhout 2003). Een steekproef in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel
bleef zonder resultaat.
Opening van een gedicht uit Tijdkrans: ‘'t Is Kerstdag! Neen 't, 't en kraakt geen snee' / 't en
rijmt, 't en vriest, 't en ijzelt’ (Boets 1981: 536). Streuvels noteerde over Caesar Gezelle's
Gethsemane uit 1931: ‘de verzen van zijn oom die er in aangehaald zijn, kan hij zelfs niet
overschrijven zonder fouten’. (Streuvels [1960] 1980: 77).
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en de verwijzing naar de ‘Hollx (sic) of Hulste’ bij de ‘Engelschen’. De bijdrage van
24 december 1927 werd trouwens nogmaals afgedrukt in de aflevering van 20
december 1930 (jg. 52, nr. 51). Gelijkaardige vaststellingen doen we, in het ‘3e
Propagandanummer’ van 31 december 1927 (jg. 52, nr. 52), voor de bijdrage
‘Nieuwjaar’: er zijn opvallende inhoudelijke parallellen met de tekst ‘Nieuwjaar’ in
het manuscript (h253-h255), onder meer de beschouwingen over het wensen van een
‘zalig’ nieuwjaar.
Enkele teksten uit het manuscript vinden we in de krant ongeveer letterlijk terug, op
een gewijzigde spelling en afwijkende onderdelen, soms details, na. Op 14 januari
1928 (jg. 50, nr. 2) verschijnt ‘Guido Gezelle 1830-1930’ (h80-h84). In het nummer
van 24 maart 1928 (jg. 50, nr. 12) staat ‘Portretten’ (h129-h133). Op 12 mei 1928
(jg. 50, nr. 19) verschijnt ‘Brieven’ (h179-h183). Op 14 juli 1928 (jg. 50, nr. 28)
verschijnt het eerste deel van ‘Lourdes’ (h207-h211); het tweede gedeelte daarvan
(h212-h216) - op h211 al aangekondigd met ‘'t Vervolgt’ - verschijnt twee weken
later op 28 juli (jg. 50, nr. 30, in de kop foutief gedateerd met ‘29 juli’). ‘Klokken’
(h240-h244) werd bijna integraal gepubliceerd op 8 december 1928 (jg. 50, nr. 49),
‘Brood’ (h245-h248) op 15 december 1928 (jg. 50, nr. 50). De tekst over ‘Kerstdag’
uit het manuscript (h249-h252) vinden we op 22 december 1928 (jg. 50, nr. 51), die
over ‘Nieuwjaar’ (h253-h255) op 29 december 1928 (jg. 50, nr. 52).
Daarnaast zijn er teksten die met onderdelen van Mijmeringen sterke inhoudelijke
overeenkomsten vertonen: ‘Vlamingen en Flaminganten’ (21 januari 1928 / jg. 50,
nr. 3; vgl. h93-h105); ‘Vasten’ (17 maart 1928 / jg. 50, nr. 11; vgl. h106-h110) en
‘Hoe lees ik mijn dagblad’ (21 april 1928 / jg. 50, nr. 16 vgl. h111-h115). Gedeeltes
van ‘Vrienden’ (4 februari 1928 / jg. 50, nr. 5) vormen in het manuscript een onderdeel
van het openingsstuk ‘Mijmeringen’; daar komen we verder op terug. Alleen verwant
qua onderwerp of invalshoek zijn bijvoorbeeld de teksten ‘Papier’ (2 juni 1928 / jg.
50, nr. 22; vgl. h70-h79) en ‘Geld’ (11 augustus 1928 / jg. 50, nr. 32; vgl. h134-h139).
Vanaf de jaargang 1929 treffen we geen overeenkomstige bijdragen of reminiscenties
meer aan. Het grootste deel van deze verzameling teksten blijft voorlopig dus enkel
in de handgeschreven versie beschikbaar.

‘En nu ben ik er weer een aan 't schrijven’
Toch kunnen we er niet om heen: er stond Caesar Gezelle, bij de samenstelling van
het manuscript, wel degelijk een boek voor ogen, al aarzelde
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hij misschien of hij het inderdaad zou uitgeven. Dat valt met tal van citaten te staven:
‘Ik heb een paar boeken geschreven en hoop dat ik ermee eenig goed
gedaan heb, enkele van mijne medemenschen gesticht!’ (h4)
‘Dat is het lot van wie boeken uitgeeft zonder voor het geluk geboren te
zijn. En nu ben ik er weer een aan 't schrijven[;] wat zal zijn fatum zijn?’
(h77-78)
‘Maar genoeg politiek, ik keer naar myn eigenzelf terug, want dit boek is
toch een verslag van een deel van myn eigen leven.’ (h102)
‘Vele[n] misschien, moest ik ooit dit boek uitgeven, zouden medelijdend
glimlachen;’ (h189)
‘Eenzaamheid! 't Ware al wonder schreef ik in dit boek niet een hoofdstuk
over dit onderwerp.’ (h218)
Alhoewel. Na de harde kritiek op o.a. zijn Gezellebiografie van 1918 was de
samenstelling van een boek bij hem nog maar zelden een gelukkige onderneming.
Streuvels legde pijnlijk de vinger op de wonde toen hij het schrijverschap van zijn
neef in die jaren typeerde: ‘Cesar heeft zich nog enkel gewaagd om zijn bijdragen
in “Biekorf” en “Dietsche Warande” te bundelen [...]’ (Streuvels [1960] 1980: 77).
Dan gaat hij nog voorbij aan de vaststelling dat de gedichten in Biekorf vaak dezelfde
onderwerpen als sommige prozateksten behandelen. We vermelden, bij wijze van
voorbeeld, enkel maar de gedichten ‘Mijn boeken’ en ‘Sinte Niklaas!’ (Gezelle 1923f
en Gezelle 1924b, ook in Gezelle 1923a: resp. 115 en 13; te vergelijken met de
prozateksten h45 e.v. en h269 e.v.).
De vaststellingen voor Mijmeringen zijn eigenlijk gelijkaardig. Zo is er de kleurrijke
beschrijving van het dorpje Zillebeke, een schilderachtige passage die boven de
middelmaat van veel andere delen uit springt:
‘Het dorp lag daar, als een ei in een hoendernest, in den schoot van eene
delling en tegen de zachtglooiende heuveling aangeleund, met, voor hem
uitgestrekt, het prachtige zilvervlak van eenen wijden blinkenden
waterkom, daar 't water in te slapen lag tusschen riet en buigende biezen
en wompelbladeren;14 en rondom dien stillen

14

Wompelblad: ‘Blad van eene breedbladerige waterplant, ook Waterrooze geheeten,
fr. nénuphar’; m.a.w. waterlelie, witte plomp. ‘Het mv. wompelblaren wordt dikwijls
voor de geheele plant gezeid’. (De Bo 1873: 1407).
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waterspiegel, op den oeverberm, stonden eene rij ranke droomende
populieren, vertweelingd15 in den schoot van 't effen water. De gouden
haan zat te blinken boven op den grijzen kerktoren uit de vroege
middeneeuwen: een reus, die toren, grauw van ouderdom, zwaar als een
burcht, met, aan zijnen voet de dorpskom, een dertigtal huizekes groot,
rondom eene wijde dorpsplaats met linden afgezet. Rond de kerk stonden
stil op de avondlucht de zilvergroene kronen van een groepje hooge
populiers.’ (h24-h25)
Deze suggestieve passage treffen we in zowat identieke vorm evenwel ook aan in
een boek uit 1927, Uit 't Land en 't Leven van Guido Gezelle (Caesar Gezelle 1927a:
173).
Mijmeringen moest zoiets als een meditatie worden: een collectie uiteenlopende,
soms wat poëtische reflecties met af en toe een religieuze of moraliserende inslag.
Maar het werk geeft vooral uiting aan de melancholie die de auteur bij wijlen overviel
en aan zijn mateloze ergernis over tal van zaken en toestanden. Zijn eigen innerlijk
uitschrijven voelde Caesar Gezelle aan als een dwingende nood. Vanuit een al te laat
romantisch kunstenaarsconcept beschouwde hij het papier als een van zijn schaarse
vrienden, aan wie hij uiteindelijk nog kon toevertrouwen wat hij aan mensen niet
meer kwijt kon:
‘Papier, wit papier heb ik genoeg en ik schrijf toch maar voor mijn
eigenzelf alléén[,] tyd heb ik ook in overvloed. Ik mag me dus eens laten
gaan, geheel dat hart uitstorten dat zoo vol is en dat ik steeds voor mijzelf
moet houden[,] gesloten als een oesterschulp.’ (h70)
De samenstelling van het werk moet voor hem zoiets geweest zijn als het schrijven
van een dagboek of memoires, vooral in de talrijke momenten waarop hij de relevantie
van zijn eigen teksten als literatuur voor anderen niet meer inzag:
‘Wie leest dat ooit? Welnu[,] of laze het nooit niemand[,] ik wil voor
mezelf alléén erover geschreven hebben.’ (h189)
‘Ik sta dus geheel alleen, vereenzaamd en verlegen met mijne eenzaamheid.
Ik kan werken, dat is waar, maar ik kan niet altyd werken; tot wat, ten
anderen strekt alles wat ik doe[?] Zal ooit iemand zich de moeite getroosten
om te lezen wat ik geschreven heb[?] Hier dit werk

15

Vertweelingd: verdubbeld door de weerspiegeling in het water.
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waaraan ik nu bezig ben[,] zal dat ooit door iemand gelezen worden en
verstaan? Verstaan de bittere gemoedstoestand waaruit het geboren
werd[?]’ (h218)
Het was schrijven geworden met de moed der wanhoop, temeer daar uit diverse
passages blijkt dat hij zijn leven zowat als definitief voorbij beschouwde. Hij
benadrukt dat hij dit nog allemaal wil uitschrijven voor de dood hem verrast, vóór
zijn ‘vertrek naar 't eeuwig land’ (h5). Geregeld komt hij op zijn vijftigste verjaardag
(1925) terug als was het een doodsvonnis: in ‘Langlevendheid’ (h321), in ‘Vyftig
jaar’ (h15), in ‘Oud worden’ (h197). Gezien de zware fysieke problemen waar hij
mee af te rekenen had (cf. infra), valt die neerslachtige houding wel te begrijpen;
maar het moet gezegd dat die sombere trekken bij hem ook al eerder opgedoken
waren. Al in 1922 stelde hij een prozabijdrage samen over ‘'s Levens Avond’, toen
naar aanleiding van ‘het veertigste jaar’ van zijn leven (1915). Aan de
tijdschriftpublicatie ervan voegde hij ter informatie toe: ‘Uit een boek “Beschouwing”
dat eerlang zal verschijnen bij de Vlaamsche Boekenhalle, Leuven’ (Gezelle 1922:
98 noot 1). Het verscheen nooit. Mogelijk is het plan voor Mijmeringen,
‘beschouwingen’ van na zijn vijftigste, zelfs voor een deel ontstaan omdat het vroeger
geformuleerde voornemen bij hem niet helemaal was uitgedoofd.
Het ontbreken van externe gegevens of getuigenissen en vooral van oudere tekstversies
van dit nethandschrift maakt elk gedetailleerd inzicht in het schrijfproces onmogelijk.
Maar alles wijst in de richting van intense interactie tussen enerzijds de losse bijdragen
voor Het Ypersche Volk (najaar 1927 en 1928) en anderzijds het plan voor een meer
uitgewerkt boek met hetzelfde materiaal. De vooropgestelde inhoud van dat laatste
was evenwel zo verscheiden van aard dat er nauwelijks greep op te krijgen was. De
auteur heeft dat aangevoeld: hij bouwt al van bij het begin een handig excuus in voor
de heterogeniteit van de inhoud waar alerte lezers wellicht over zullen vallen. Zijn
geest, verklaart hij,
‘is een calleïdoscoop (sic) die gedurig gekeerd wordt en waarin de glaasjes
gedurig wisselen van voeging. Daaruit komt het dat er zoo weinig
samenhang is in wat ik hier zit neer te pennen. Maar ik schrijf het evenzeer
uit eigen behoefte aan veruitwendiging als om mijne medemenschen
ermede te onderhouden.’ (h5)
Caesar Gezelle heeft ontegenzeggelijk het ambitieuze plan gekoesterd om teksten
over uiteenlopende onderwerpen - waaronder een aantal gepubliceerde bijdragen onderling te verbinden tot een groter, zelfstandig geheel. Het is
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hem niet gelukt omdat eigenlijk niets wat synthese vergde, hem ooit lukte. De selectie
die hij in dit handschrift maakte, resulteerde nooit in een boek - zoals ook
Beschouwing van 1922 nooit verschenen is.16

Het gevecht met de woorden
Het is een pijnlijke vaststelling: in dit manuscript is zelfs de spelling uitermate
problematisch. Er ontbreekt veel essentiële interpunctie. Epsilon en gestipte ij worden
van begin tot einde onophoudelijk door elkaar gebruikt. Aanhalingstekens en
hoofdletters, deeltekens, accenten, uitroeptekens en vraagtekens: overal staan er te
veel of te weinig. Indien dit bedoeld was als nethandschrift, is er maar één conclusie
mogelijk: bij de boeken van zijn hand heeft Caesar Gezelle ofwel zelf zware
inspanningen geleverd, ofwel hebben uitgevers en correctoren in de originelen
bijzonder doortastend ingegrepen.17 Het handschrift geeft ook blijk van gebrekkige
verwoording. We botsen op kreupele zinnen zoals: ‘Dat men oud wordt dat zegt u
de verandering die men kan vaststellen bij de menschen rondom zich’ (h205). Het
taalgebruik is nu eens archaïsch, dan weer gewestelijk. ‘De stryd met het woord’,
die de auteur naar het voorbeeld van Goethe cruciaal vond voor de literatuur en die
naar zijn aanvoelen resulteert in ‘het beschouwen van het eigen geestesgewrocht’
(h238-h239), is bij hem beslist een kamp vol vertwijfeling geweest.
Op bepaalde ogenblikken vertoont zijn proza nochtans kwaliteiten, o.a. in de
plastische, soms volkse kracht van de beelden. We wezen al op de beschrijving van
Zillebeke, het ‘ei in een hoendernest’ (h24-h25). Van gallicismen zegt hij dat ze op
een verraderlijke manier in de taal binnensluipen, ‘lyk de pemen in een land’ (h176).
Mensen die elkaar in het haar vliegen hebben

16

17

Dat het wel degelijk om een selectie ging wordt duidelijk als we in Het Ypersche Volk andere
bijdragen aantreffen die zowat zeker ook van zijn hand zijn, maar waarvan er in het handschrift
geen spoor te vinden is. We vermelden o.a. ‘Boekenlezen’ (11 februari 1928), ‘Haten’ (18
februari 1928) en ‘Ontchristening’ (25 februari 1928).
De vaststelling staaft, vanuit deze autograaf, beweringen die we tot op heden vooral moesten
aannemen op grond van getuigenissen en correspondentie. Zo weten we dat Johanna Aleida
Nijland voor de Nederlandse uitgever Veen de tekstredactie van De dood van Yper op zich
nam (Gezelle 1916) en dat ze dat ook deed voor de biografie over Gezelle (Gezelle 1918).
‘Bij haar redactiewerk daarvoor had Johanna Aleida Nijland ook de tekst van het boek “serieus
behandeld”, en voerde over haar talrijke ingrepen een niet bewaard gebleven briefwisseling
met Caesar waarin “zij zich consciencieus rekenschap [heeft] gegeven van alle verbeteringen”’
(Pauwels 2005: 338).
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‘malkaar wolle geplukt’ (h114). Hij spreekt van ‘een eetlust om keien te verslinden’
(h106) en noemt een verliefd koppeltje, moraliserend, ‘jonker vuur en juffrouw vlas’
(h98). Over zijn jeugd, die geen sporen naliet, schrijft hij: ‘het leven ging door mijn
kinderhoofd gelyk het water door den pompedarm’ (h197). Brievenbussen noemt hij
‘van boven door de menschen bezocht en van onder door de honden’ (h179). Sterren
zijn ‘het goudstof dat God uit zijnen hemel veegt’, ‘goudstukken in Gods hand’,
‘speeltuig der engelen’ (h17).
De sporen van Guido Gezelle, o.a. in de binaire structuur van ritmes en constructies,
zijn af en toe natrekbaar:
‘Traagzaam en zeker, zwaar en smertend gelyk een looden last zinkt de
slag door tot op de bodem van ons binnenste zelf en gaat daar liggen, vast
en onberoerbaar.’ (h37)
Tegen de nieuwlichters onder de jonge kunstenaars gaat hij te keer met een metaforiek
die zó uit Gezelles politiek blad 't Jaer 30 had kunnen zijn weggeknipt:
‘De nieuwe kunstwagen vol schittering[,] bontekleur en klinkklank rydt
zegevierend voorbij en zijn wielen rollen botsbollig over onze lijken.
Laat ons door, roept de jonge bende, wij zijn de kunst en alwie niet tot ons
behoort zijn steriele muilezels. Elk zit met een wierookvat en terwijl de
wagen rolt[,] slaan ze hunne vaten op elkanders neus kapot.’ (h13-h14)
In de beschrijving van een rijpende akker (in: ‘Brood’, h245-h248) vallen dan weer
wendingen op die aan de stijl en aan het taaleigen van zijn neef Stijn Streuvels doen
denken. Zonder een Westvlaamsch Idioticon is er geen doorkomen aan:
‘rilde18 en rank staan de stalen, zwellend en zwaar hangen de volle
koornaren. Sperkelen19 doen ze en spokkeren20 in de zwoelte en worden
tot geirnde graan.21

18
19
20
21

Rilde, syn. ‘reilde’, ‘reil’: rijzig, slank, hoog opgeschoten (De Bo 1873: 940 en 926).
Sperkelen: nevenvorm van ‘sparkelen’, syn. ‘sparken’: sprankels werpen, knetteren,
fonkelen (De Bo 1873: 1063-1064).
Spokkeren: (frequentatief van?) ‘spokken’: knetteren, knetterend openbarsten, ‘van
de hitte doen poffen of openknitteren’ (De Bo 1873: 1076).
Geirnde: mogelijk verwart Caesar Gezelle de spelling van ‘gernde’ met die van het
synoniem ‘gerni’. Beide vormen van het onverbogen adjectief betekenen ‘louter,
volstrekt, geweldig, uit der mate’ (De Bo 1873: 362).
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Dan komen de pikkers en met hun blinkende staal slaan ze wonde op
wonde in den goudblonden akker. Storten doet het koorn en liggen op
reken, en gebonden worden tot schoven en rechtstaan in stuiken[,]22 den
band in den hals en den hals in den band[,] wysterwaster23 tegen malkander
gezet en spookend in het avondrood lyk ryen van doldansende paren.
We zien het graan, op de wagens geladen, door schuimende paarden op
schokkende assen ten schelve24 of ter schure gevoerd, geliggen25 onder de
zwinkelende26 vlegels[,] plichtgetrouw en mild het koorn afgeven dat op
zakken gedaan den zaterdag ter markt gaan.27’ (h245)
‘Brood’ werd zoals gezegd in Het Ypersche Volk opgenomen.28 Maar het is de vraag
of dat specifieke taaleigen van Caesar Gezelle op de redactie altijd in dezelfde mate
werd geapprecieerd. Dat leiden we af uit verschillen tussen de gedrukte en de
geschreven versies. Van ‘Vlamingen en Flaminganten’29 treffen we in het handschrift
bijvoorbeeld verspreide fragmenten aan (h93-97 en h98-105). Maar in een vrij
letterlijk overeenkomende passage lezen we in het handschrift ‘verachtering’, terwijl
de krant deze onhandige en dialectische term vervangt door ‘verouderde begrippen’;
de wending ‘door hunne vlaamsche keel te slikken’ uit het manuscript heet in Het
Ypersche Volk ‘dwingen’; de typering van ‘blaffende flaminganten van den nieuwen
tijd’

22
23

24
25
26
27
28
29

Stuik: ‘Een hoopje van omtrent twaalf samengestelde graanschooven op den akker’
(De Bo 1873: 1120).
Wysterwaster: mogelijk een nevenvorm van ‘wijster-zijster’: ‘wijds en zijds’ (De Bo
1873: 1400). Caesar Gezelle kan het woord gekend hebben uit ‘Wederwijven’ van
Guido Gezelle, een nagelaten gedicht van 30 april 1897 - overigens de enige plaats
waar die het in zijn poëzie ooit gebruikte: ‘Hoe wijsterwaster vliegt de lucht / vol witte
en lange stressen / van wolken, die ontvlochten zijn / lijk haar van tooveressen.’ (Boets
1986: 416-417). De Jubileumuitgave van Laatste Verzen verwijst voor de
oorspronkelijke vorm naar Loquela en heeft het over een ‘reduplicatie met
vocaalwisseling’, met de betekenis ‘overhoop, alles dooreen’ (Baur 1936: 69). In de
woordenboekversie van Loquela lezen we: ‘Wijster-waster, = Dat onder - dat boven,
deureen, wijsterkapeele, wijster-zijster (De Bo). - Ge'n gaat die woorden die gij gezant
hebt toch niet wijster-waster opzenden, hope ik. Geh. Hoogleê, Ardoye,
Beverenbij-Rousselaere.’ (Loquela 1907: 583). Het Woordenboek der Nederlandsche
Taal (dl. xxv, kol. 2460) neemt de gegevens op onder het lemma ‘wiester’.
Schelve / schelf: (gewestelijk) hooi- of strozolder boven een schuur.
Geliggen (gelag, ben gelegen): bevallen (De Bo 1873: 354).
Zwinkelen: zwenken, slingeren, weg en weder bewogen worden (De Bo 1873: 1454).
‘Gaan’: lees ‘gaat’. Met andere woorden: ‘[We zien het graan] plichtsgetrouw bevallen
onder de zwaaiende vlegels en mild het koren afgeven’.
Het Ypersche Volk, 15 december 1928, jg. 50 nr. 50.
Het Ypersche Volk, 21 januari 1928, jg. 50 nr. 3.
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uit het handschrift wordt in de krant concreter gemaakt met - en zo ook beperkt tot
- ‘flaminganten van den nieuwen stempel’.
Caesar Gezelles uitlatingen waren bovendien soms gepeperd. In zulke gevallen stellen
we vast dat de gedrukte versie op tal van punten minder scherp klinkt dan de
handgeschreven tekst. Terwijl de auteur zich in het manuscript onbevreesd realiseert
dat hij met zijn tekst ‘de jongere geslachten op hun strijdros’ zal jagen (h94), wordt
die groep in de gedrukte versie ontzien en houdt de tekst het vaag op ‘de tweede
soort vlamingen’. De uitval tegen ‘dat arm afgekookte geraamte van eene doode
krantentaal zoals we vinden in De Standaard’ (h97) is in het Ypersche Volk gewoon
weggelaten; dat geldt eveneens voor de weinig terzake doende oprispingen over het
feit dat er inmiddels ook meisjes in de Vlaamse jongerenbeweging zijn en dat de
jeugd liefkoost en danst:
‘'t wordt eene vryage en binst dat ze roepen [“]In Vlaanderen Vlaamsch[”]
en [“]Vliegt de blauwvoet[”] vinden ze tijd en gelegenheid om in 't geniep
handjes te drukken en te minnekozen onder den geel en zwarten dekmantel
van [“]Alles voor Vlaanderen[”].’ (h98)
Ongetwijfeld heeft het weekblad af en toe dus rekening gehouden - of de auteur
rekening laten houden - met een breder doelpubliek en met een meer journalistieke
instelling. Dat heeft soms stilistische repercussies gehad. Zo klinkt de bijdrage over
de ‘Vasten’ in de krant veel zakelijker:30
‘Ze staan daar voor uwe verbeelding, de tas, boterhammen smakelijk
wittebrood of voedzaam lekker bruinbrood, de dampende koffie en de
geurige melk, ze staan en wachten op u en gij moet ze zien staan en
wachten[,] ze laten staan en wachten en niet gebruiken.’
De overeenkomstige versie in het handschrift is uitgebreider, vertoont een grotere
plastische kracht en is in die zin ook meer ‘literair’:
‘Elken morgen ziet ge het uur komen waarop ge gewoon zyt uw stapel
boterhammen naar binnen te moffelen: de smakelyke[,] welgeboterde
boterhammen met somtijds nog iets erbij. 'S morgens staat de maag scherp
en is ze meer dan ooit belust op voldaanheid. En haar die onvoldaanheid
te moeten weigeren[,] juist wanneer zij 't verlokkelykst schynt, dat is een
zware plicht. Den geheelen voornoen wreekt zich de maag op het haar
aangedaan geweld, met te grollen gelyk een

30

Het Ypersche Volk, 17 maart 1928, jg. 50 nr. 11.
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draaiorgel en met te trekken als eene fabriekschouw. Ja[,] men wordt het
wel gewaar dat men vast, dat men 's morgens niets onder den tand gekregen
heeft dan een snede droogen brood en een spoelkom heete[,] zwarte snert
van koffie. 'S noens gaat men ten dissche met een eetlust om keien te
verslinden[;] en dat is het goede aan het vasten[:] dat het den eetlust scherpt,
de maag doet trekken, het lichaam verlicht en gezond maakt en vrywaart
voor beroerten.’ (h106-h107)
Er zijn bij wijze van voorzichtige conclusie drie hypotheses mogelijk.
a. Ofwel heeft Caesar Gezelle bij de voorbereiding van Mijmeringen teruggegrepen
naar een eerste of oudere versie van zijn teksten en neutraliseerde hij daarbij
aanpassingen die bij de publicatie in het weekblad, door hemzelf of door de
redactie, waren doorgevoerd.
b. Ofwel heeft hij geprobeerd - indien de meer zakelijke, gedrukte versie effectief
zijn eerste versie was - om door ‘extra’ metaforiek of diverse vormen van
retorische amplificatie ‘literair’ gehalte in de tekst binnen te brengen in functie
van een editie in boekvorm.
c. Ofwel gebeurden de bewegingen (a) en (b) tegelijk en door elkaar, al naargelang
van de concrete bijdrage waar hij aan werkte.

In de drie gevallen is hij bij de samenstelling wel degelijk met ‘literaire’ overwegingen
aan de slag geweest.
Ook wat het algemene concept betreft heeft hij - althans aanvankelijk - de ambitie
gekoesterd om inhoudelijke eenheid te realiseren. Hij heeft geprobeerd om
afzonderlijke stukken met elkaar te verbinden, zelfs bij elkaar te integreren. We
illustreren met een voorbeeld. De openingstekst, die we met wat goede wil het
‘titelhoofdstuk’ kunnen noemen, licht de opzet en intenties van Mijmeringen toe.
Maar plotseling maakt de tekst een bizarre - eigenlijk gezochte - overgang naar een
volslagen ander thema:
‘Zal iemand dit ooit lezen? zal 't ooit algemeen menschelyk genoeg zijn
om de aandacht van myne medeschepselen te boeien[?] Ik weet er niets
van: hetgeen het belang van myn leven uitmaakt kan heel goed voor een
ander onbelangryk schijnen, want eenieder vindt toch maar belangryk wat
zyn eigenzelf aangaat. Daarom is 't dat ik zoo weinig geloof aan vrienden.
Vriendschap onder verscheidene geslachten[,] dat kan nog zijn[;] en toch
blyft de betrekking onderling niet lang wat men zoo géerne vriendschap
zou noemen.’ (h5-h6)
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Hier zit duidelijk een scharnier in de tekst: ineens worden, in een passage over het
lot van literair werk, beschouwingen over het thema van de vriendschap ingelast,
vaak dan nog met letterlijk dezelfde zinnen van een al gepubliceerde bijdrage,
‘Vrienden’.31 Onderdelen van een bestaand stuk werden dus bij een ander ingewerkt,
zelfs artificieel.
Gezien de grotere lengte van de stukken in het begin van de verzameling valt de
hypothese te verdedigen dat Caesar Gezelle zulke integratie van bestaande teksten
en bijdragen tot grotere gehelen aanvankelijk heeft geambieerd, maar dat hij daar na
verloop van tijd van is afgestapt om uiteindelijk nog uitsluitend losse bijdragen in
onbewerkte vorm te verzamelen.
Toch is opnieuw voorzichtigheid geboden, want bij ‘Vrienden’ blijkt de versie van
de krantentekst net ook de meest uitgewerkte. Volgende passage ontbreekt in het
handschrift bijvoorbeeld compleet:
‘Vriendschap moet onbaatzuchtig zijn, mag niet ingenomen zijn met
eigenbelang, mag niet barsch en stootend op naar (sic) eigen doel afgaan.
Zij moeten (sic) kunnen plaats maken om den vriend door te laten, zij moet
water in haren wijn doen, [...]’
Ook de bijdrage ‘Hoe lees ik mijn dagblad’ vertoont dat kenmerk: de gedrukte tekst
is in de passages over De Standaard uitvoeriger, volks en plastisch:
‘de Standaard is geen razende politieker, die gelijk een otter in een vischput
bijt en bullebakt rond zijne ooren, neen, hij is gezapig en verdedigt de
echte oude vlaamsche belangen: daarom valt hij niet in den smaak van
zekere nieuwerwetsche vlamingen, maar dat kan me niet schelen.
[...] Indien ge wilt leeren zuiver Nederlandsch schrijven raakt dan den
Standaard niet aan. Zijn vlaamsch is geen pijpe tabak waard.’32
Maar er zijn geen verwante documenten beschikbaar. Daarom moeten we voor de
afzonderlijke delen van dit manuscript zeggen wat ook geldt voor de verzameling
als geheel: de genese valt in geen enkel opzicht met zekerheid te achterhalen.

31
32

Het Ypersche Volk, 4 februari 1928, jg. 50 nr. 5; niet in het handschrift aanwezig.
Het Ypersche Volk, 21 april 1928, jg. 50 nr. 16.
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‘Benauwd van mijn eigen schaduw’ (h202)
De psychologie van Caesar Gezelle werd in de literatuurstudie verschillende keren
getypeerd, wellicht voor het eerst indringend door Frank Baur in 1956. Hij had de
schrijver persoonlijk gekend, sedert 1918 al, en noemde hem ‘op een paar korte
zonniger levensperioden na, getekend met schuwheid, vereenzaming, levensangst,
achterdocht jegens mens en maatschappij, en onder de druk van jarenlang lichamelijk
lijden tot ongeneeslijk melancholicus, ja hypochonder ontaard.’ Later ‘was hij nog
enkel een schaduw van zichzelf: lichamelijk vervallen door onuitstaanbare reumatische
pijnen, verouderd vóór de tijd, ook psychisch, en vrijwel vervreemd van alle
intellectuele omgang.’ Hij was een ‘oude, bittere vereenzaamde en toch ingoede
dulder’ geworden, een ‘rusteloze wandelaar die zelfs al lopende moest eten en drinken,
omdat het lijden hem 't zitten had ontleerd’ (Baur [1956] 1988: 108 en 109).
Als familielid tekende ook Stijn Streuvels een scherp portret van Caesar Gezelle,
waarbij hij hem in verband bracht met wat hij de ‘hebbelijkheden’ van de familie
Gezelle noemde (Streuvels [1960] 1980: 55-79).33 Met begrip en empathie schetste
hij daarin, kritisch, de literaire aspiraties en het problematische schrijverschap van
zijn neef.
Veel van die beschrijvingen werd bevestigd in de bijdrage van René Buckinx een
paar jaren later. Hij had Caesar Gezelle te Ieper vanaf 1921 als collega op school
gekend. Hij typeerde hem als ‘steeds een eenzame’. ‘Eigenlijk [...] een groot kind:
naïef, onhandig, maar eerlijk, en in de ziel gelukkig wanneer hij iemand een plezier
kon doen’ (Buckinx 1968: 75-76). Maar: ‘hoe ouder hij wordt hoe minder contact
hij heeft met de mensen: “nu ten dage blijve ik thuis liever dan ooit, ik ben een
huisduive, een koter” schrijft hij ergens’. Uit Mijmeringen blijkt duidelijk dat hij dit
verwijt ook formeel te horen kreeg uit de mond van de kerkelijke overheid:
‘Menschen! Een van myne oversten is mij op zekeren dag plechtig komen
verklaren - in 't fransch! - dat ik geen menschen genoeg zag, dat ik niet
genoeg bij de menschen ging, dat ik te veel had van eenen koter, j'étais
trop casanier!’ (h140)34

33
34

We verwijzen opnieuw naar onze bijdrage in Jaarboek XII-2006 van het Stijn
Streuvelsgenootschap.
Koter: een duivensoort (De Bo 1873: 563); figuurlijk iemand die te veel in zijn ‘kot’
blijft, een huismus. Trop casanier: te huiselijk, te honkvast.
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Buckinx verklaart: ‘zijn mensenschuwheid, zijn ingekeerdheid, meer nog, zijn
warsheid van de mensen en het leven van elke dag, van elke nieuwigheid, is een
geheim dat zelfs de besten van zijn vrienden nooit hebben kunnen doorgronden. [...]
Caesar Gezelle was eigenlijk een zeer complexe figuur. [...] Reeds enkele jaren vóór
Caesar Gezelle Ieper verliet, was hij ziek. Hij wordt onrustiger, hij kan niet meer
zitten, hij loopt steeds rond, ook in de klas, en voor de kranke priester en leraar wordt
het spreken steeds moeilijker. Meer dan ooit te voren wordt hij de eenzame, doch
ook de vereenzaamde...’ Zijn levenseinde was volgens Buckinx niet meer gekenmerkt
door ‘eenzaamheid’ maar door ‘verlatenheid’ (Buckinx 1968: 78-80).
Van het bestaan van een plan als Mijmeringen in de periode 1927-1928 blijkt geen
van allen, ook Streuvels niet, op de hoogte te zijn geweest. Toch vormt dit manuscript
door zijn persoonlijke accenten wellicht de beste toegang tot de latere fase van Caesar
Gezelles psychologie en levensgevoel. Het stelt ons in staat om zijn innerlijke wereld
rechtstreeks en met oog voor details te verkennen. In een aantal gevallen, door kennis
van de feiten achteraf, reikt onze blik op vandaag zelfs verder dan die van de schrijver
toen hij de teksten samenstelde. Zo is het bijvoorbeeld schrijnend te lezen hoe deze
door reuma al zo zwaar geteisterde man (Vanoverberghe 1989: 221)35 omstreeks die
tijd ook het medische eindvonnis over zijn leven vernam én ontkende, daarbij voor
zichzelf enkel concluderend dat er aan de positieve wetenschap maar weinig geloof
kan worden gehecht:
‘Een docter, geleerd man en fijne chirurg[,] verklaarde mij een paar dagen
geleden stellig dat ik ziek was[,] dat ik de Parkinson kwaal had[,] noch
min noch meer: ik was zelfs, naar zijn zeggen, een heel interressant (sic)
sujekt van studie en na twee[,] drie jaren zou ik heelemaal ineenzakken.
't Was troostelyk om aan iemand te zeggen.36 Myn dokter nochtans deed
meer: hij schreef me seffens eene verordening voor en hij zei dat hij me
zou genezen. Goed. Daarop nam ik het zalig besluit van eenen tweeden
dokter te raadplegen[,] een specialist voor zenuw- en hersenziekten. Deze
bezag mij een oogenblik met een paar doorvorschende oogen en verklaarde
daarna even stellig als de eerste, dat er aan mij niks, maar niks scheelde,
dat ik geen

35
36

‘Zelfs eten deed hij gewoonlijk staande’.
Caesar Gezelle gebruikt ‘troostelyk’ met de betekenis ‘troostend’. Hier doet hij dat
ironisch: de dokter meldt hem dat hij ernstig ziek is, maar het is ‘een hele troost’ daarbij
te beseffen dat hij een ‘interessant’ geval is.
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ziekteverschynselen vertoonde en al zoo gezond was als een bliek. Dat is
de wetenschap. Ik houd me aan myn gevoel en zal het den dokter wel zelf
zeggen als ik ziek ben.’ (h224-h225)
Op 11 februari 1939 zou hij te Moorsele, uitgerekend aan de gevolgen van de ziekte,
overlijden.
Doodsgedachten kenmerkten hem, zoals gezegd, al jaren. ‘Myn uur moet algauw
slaan en dan is het uit met mij, dan zal ik 't geheim der sterren opgelost vinden met
zoovele andere geheimen, dan zal ik den achterkant der sterren zien’, schrijft hij
(h196). Hij laat overigens uitschijnen dat hij daar eigenlijk niet om treurt. In zijn
kinderjaren heeft hij zonnige momenten gekend: hij beschrijft de Brugse vesten, ‘de
vredigste aller wandelwegen’, ‘een verloren paradijs voor de uurtjes na de school’
(h20). Wanneer hij het over de vakanties bij zijn oom Jozef Gezelle te Zillebeke
heeft, krijgen we lange beschrijvingen van vispartijen, van deugnieterij met de boten
van de adellijke families op de vijver en van speelse contacten met Mandus en Babbe,
de ‘baas van 't vyverhuis’ (h28).37 Maar al wat op die kinderjaren volgde, heeft hij
ervaren als een ontluistering:
‘als de illusies eene voor een vallen, als de gordijn eens voor goed opzij
geschoven is, als alle doeken zyn gevallen en alle levensmysteri[ë]n zyn
opgeklaard, wat wordt men dan gemakkelyk het leven beu.’ (h274)
‘Het leven heeft u zijne les gespeld en 't was er eene zware.’ (h15)
Hij spreekt zelfs over ‘den tragen dood die 't leven is’ (h250). Zijn leven ligt ‘besloten
binnen de vier muren van myn huis, en myn bestaan is zoo derf eentoonig als de
klokslag’ (h185). ‘Derf’, bleek en doods dus: dat adjectief treffen we in de tekst
vijfmaal aan, in vaste verbinding met ‘eentoonig’ (driemaal) of ‘kleurloos’ (tweemaal).
Hij voelt zich drijven in ‘de zwarte stroom der eentoonigheid: er is geen bitterder
water dan het zijne’ (h1).

37

Jozef Gezelle (12 feb. 1840-18 juni 1903), broer van de dichter Guido Gezelle, was
onderpastoor te Zillebeke van december 1887 tot september 1898; Guido Gezelles vriend,
studiegenoot uit het grootseminarie en Roeselaarse ex-collega Victor Huys was er pastoor
van 1874 tot 1905 (Archief bisdom Brugge, Necrologium). Caesars eerste bezoeken aan zijn
oom Jozef gebeurden dan ook samen met zijn oom Guido, tijdens paas- en zomervakanties,
in de laatste tien jaren dat die te Kortrijk verbleef. Later ging hij met pater H. Linnebank nog
vaak wandelen naar dezelfde plek (Linnebank 1923b: 37-54).
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De neerslachtigheid van Caesar Gezelle houdt verband met een onopgelost dilemma
in zijn persoonlijkheid, een onbeslistheid uit zwakte of stijfhoofdig immobilisme
waar hij geen uitweg uit weet. Enerzijds koestert hij de constante behoefte om zich
af te zonderen en eenzaam te zijn. Het leven is immers ‘luidruchtig’ (h1). Met
vermoedelijk de Franse jezuïet en kanselredenaar Gustave Xavier de Lacroix Ravignan
(1795-1858) verklaart hij manhaftig dat stilte het ‘land der sterken’ is (h1 en h221).38
Voor de positieve kanten van het leven lijkt hij nauwelijks ontvankelijk: ‘ik kan de
tijd niet noemen wanneer ik eens hartelijk gelachen heb. En zulk een leven zonder
zon gaat ook voorbij’ (h42). Hij beleeft de zaken regressief, een beetje zoals zijn
oom Guido Gezelle: wat goed is ligt in het verleden, zowel voor het individu als voor
de gemeenschap.
‘De toekomst ligt voor mij als een dreigement en bederft me de weinige
vreugd die ik tot hiertoe ooit heb gesmaakt. Weinige voorwaar, want myn
leven was bar als eene zandwoestijn en de weinige schoone dagen die ik
mocht beleven heb ik nooit ten volle kunnen genieten, ik was er niet
ontvankelyk, niet vatbaar voor. 't Genot ging immer aan mijne
tantaluslippen voorbij[,] onbereikbaar[,] of wat ik bereiken mocht had zijn
zoeten smaak verloren.’ (h42)
Maar de ambiguïteit van zijn psychologie schuilt hierin dat hij, ondanks zijn neiging
tot afzondering, de eenzaamheid toch als pijnlijk ervaart omdat ze een andere trek
van hem, hunker naar genegenheid en samenhorigheid, voortdurend doorkruist:
‘Het menschengemoed is als een teere plant die het licht schuwt en toch
met het licht moet leven. Ik ben bevreesd dat men mij zou kennen zooals
ik ben en nochtans verlange ik om bekend en gekend te zijn.’ (h70)

38

Hij verwijst alleen maar naar ‘iemand’ die dat gezegd heeft ‘op z'n Fransch’; dezelfde tekst
keert nog eens terug in het Frans: ‘le silence est la patrie des forts’ (h221). Caesar Gezelle
verzucht op h114 over zijn dagblad: ‘De Standaard heeft er een handje van weg om nieuws
te vertellen zóó dat geen duivel kan raden waar of het gebeurd is’; maar in zijn manuscript
is het inzake bronvermeldingen zelden beter. Het citaat is terug te vinden op
http://riaumont.net/scoutisme/labo/idees/maximes/penser_agir_html/view?searchterm=Sevin
(geraadpleegd op 8 nov. 2006). We vonden ook de versie: ‘La solitude est la patrie des forts,
le silence est leur prière’ (http://www.inquisition.ca/livre/sertillanges/vie/vie05_chap3.htm
(geraadpleegd op 8 nov. 2006). Voor de auteur:
http://www.bautz.de/bbkl/r/ravignan_g_x.shtml (idem).
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Enerzijds is alleen zijn vreselijk bar: ‘Daar zijn van die uren ja dagen, die men
doorleeft als in eene verlaten wildernis. Allen zijn weg! Alles is ver!’ (h1). Maar
wanneer hij met collega's bij een feestmaal van het samenzijn zou kunnen genieten,
observeert hij stiekem hun onhandigheid bij het eten van kreeften en trekt hij voor
zichzelf de conclusie dat de gastheren de priesters met hun uitnodiging alleen maar
wilden belachelijk maken (h162).
‘Ik ook zou willen breed gelukkig zijn, genieten van alles wat bestaat,
meedoen aan familiegeluk, byeenkomsten, feesten. Meedoen aan den
blyden roes van 't leven. Reizen, hotels bezoeken, steden en landen afzien,
een prachtig huis bewonen, mij in een koets laten voeren. Deelnemen aan
innige feestmaaltyden[,] overal bij en overal aan zijn. Ik zou veel willen
hebben en ik heb niets.
Ik heb min dan niets. Van dit alles ben ik uitgesloten en ik sta alleen met
eene sombere toekomst voor mij.’ (h186)
Eenmaal ontpopt hij zich zelfs als een heuse pottenbreker, die in gezelschap
doelbewust op een incident lijkt aan te sturen. Met misplaatste vrolijkheid vertelt hij
hoe hij, bij een salonbijeenkomst, de zangeres van dienst publiek in verlegenheid
bracht omdat haar uitspraak van het Frans naar zijn smaak te wensen over liet (h143).
Vrienden bieden in die omstandigheden geen soelaas. Hij verdenkt hen zelfs.
‘Vriendschap, duurzame hechte, beproefde, echte vriendschap onder
mannen of vrouwen[,] daar heb [ik], om wille van myne levenservaring,
moeite om aan te gelooven. Mannen zyn te zelfzuchtig, vrouwen te
ijverzuchtig om duurzaam in vriendschap te kunnen leven. Velen denken
dat ze iemand liefhebben omdat ze hun eigenzelf beminnen ter gelegenheid
van een ander en rond een ander om. Die mensch bevalt hun[.] Zij vinden
in hem de voldoening van een of ander van hun verlangen Zij klampen
zich aan hem vast en meenen of trachten te meenen dat zij minnen. Wat
al onbewuste en bewuste huichelarij wordt met dat woord bedekt.’ (h6)
‘Er zyn een paar vrienden die mij komen vinden, somtyds, maar ik geloof
dat ze mij nemen bij gebrek aan beters.’ (h219)
Caesar Gezelle ziet voor zichzelf dan ook maar één mogelijke houding: hardnekkige
afzondering, met af en toe - zoals blijkt uit het verslag over zijn Lourdesreis - de
beschutting van een klein groepje intimi:
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‘Alles wat ik kan doe[n][,] is te blyven zitten op mynen stok gelyk een
papegaai en weg en weer gaan in myn kamer gelyk een gevangen dier in
zijn kooi.’ (h220)
‘[...] eene voldoening van onder-ons en van gezelligheid. Men gevoelt
zich gedreven door dezelfde geestdrift, gebonden door denzelfden band
van innig Godsgeloof en Mariavereering, men gevoelt zich onder makkers
en vrienden[,] en [men voelt] dat geheel die lange reis zich in diezelfde
kameraderie[,] in ditzelfde vrienden-gevoelen zal ontrollen. Men heeft
algauw zyn eigen persoonlyk reisgroepje uitverkoren en samen gesteld en
nu gaat het den wagon in die voor een dag en eene nacht uw No[ë]'s ark
zal zijn;’ (h209-h210)
‘Byvoorbeeld is er niets dat ik zoo hevig ontzie als te gaan ievers eten
wanneer het niet is bij heel bekende innige vrienden, liefst confraters.’
(h145)
Zijn heimwee naar de geborgenheid van de kinderjaren, naar ‘den gulden
zonverlichten wonnetyd’39 (h20) moeten we hiermee verbinden: alleen in het
afgeschermde wereldje van zielsverwanten weet hij zich veilig. Kwetsbaarheid beter nog: geraaktheid - houdt hem vastgeklemd in een droevig, zelfs naargeestig
isolement. Daardoor loopt hij ook bestendig met de indruk rond dat hij niet bij de
groep hoort of dat de anderen hem niet interessant genoeg vinden.
‘Dat alles roert en leeft. En daartusschen in loop ik, de zwartfrak, met mijn
beetje leven in mijn zak, benauwd van het uit te halen immers om niemand
anders in den weg te loopen.’ (h185-h186)
‘In alle geval, moest ik myn leven beschryven, er zijn geen tien menschen
die 't zouden tot den einden uitlezen.’ (h198)
Voor zichzelf rationaliseert hij die raadselachtige eigenschap waar hij geen blijf mee
weet. Details uit zijn verleden vergroot hij uit en wijst hij aan als verklaring voor
trekken in zijn persoonlijkheid. Typerend is bijvoorbeeld de herinnering aan een
oorvijg, ‘eenen kaakslag’, die hij in zijn vroege schoolleven vanwege ‘zuster
Leocadie’ te verwerken kreeg. Het blijft hem zovele jaren later, buiten alle proportie,
levendig voor ogen staan als zijn eerste ontmoeting met ‘het gruwelyk spook van
het verdriet’:

39

Wonnetyd: zalige tijd.
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‘Ik zette 't natuurlijk aan een huilen maar dat viel me op, die slag, als zoo
wreed, zoo monsterachtig onrechtvaardig, zoo'n krachtmisbruik, een groot
mensch die met haar groote vlakke hand een weerloos kind voor zijn
aanzicht slaat, zoo onmenschelyk scheen het mij dat ik het tot heden toe
niet kan vergeten, ik was alsdan zoowat vier jaar oud.’ (h19)
‘Ten anderen ik bezat een teergevoelig hart, en wat men deed tegen mij
kwetste mij gauw en diep en voor langen tijd. Laat de meesters en
meesteressen streng zijn met hunne kinderen[,] maar niet hard. Strengheid
is tucht, hardheid is mishandeling en een kind dat eenmaal mishandeld
werd[,] vergeet dat nooit meer.’ (h20)
Leven is lijden en somberheid is daar de logische uitkomst van: dat lijkt hem het
basisprincipe in de goddelijke wet van de beproeving. In de orde van de dingen wordt
dat mechanisme naar zijn aanvoelen op dreef gehouden door een dubbele oorzaak:
enerzijds de speling van het lot, dat de mens bestendig treft; anderzijds de
meedogenloze wreedheid waarmee mensen elkanders hart vertrappen.
‘Kruisen en beproevingen krygt men altyd als men ze vraagt; dit is, geloove
ik, een van die gebeden die God nooit onverhoord laat.’ (h37)
‘Als het eene verdriet is uitgezucht[,] hangt het ander reeds boven ons
hoofd gereed om op ons neer te komen.’ (h39)
‘Sommigen schynen ervoor in de wieg gelegd om anderen tot kruis te
dienen. Men zou hun willen goed doen en ze stooten u af. Men gaat er
naartoe met een gevoelig[,] een medelydend hart[,] maar zij leggen het
onder hunnen voet en stampen erop dat het kraakt.’ (h42)
Ongetwijfeld is het voor een deel ook die preoccupatie met het lijden geweest die
hem zoveel schooledities van Gezelles Kerkhofblommen liet bezorgen, werk waar
hij in Mijmeringen geregeld naar verwijst.40

Aankijken tegen de wereld
Dat in het eerste kwart van de twintigste eeuw de tijdsgeest zo ingrijpend was
veranderd, maakte het leven voor Caesar Gezelle niet eenvoudiger. Als priester had
hij, met alle krampachtigheid die hem eigen was, vijfentwintig jaar aangekeken tegen
een Vlaanderen dat mondainer werd en tegen snel

40

Voor die edities: zie o.a. Pauwels 2005: 172 en 241.
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verschuivende normen. Zelfs het priesterambt werd niet langer met de aloude eerbied
en reserves bejegend.
‘De menschen[,] als ze ons zien in den trein zitten[,] gaan haastig voorbij
om ievers el plaats te gaan nemen. Toen wij priester[-]studenten waren te
Leuven[,] wisten we daar ons voordeel uit te trekken wanneer wij met
verlof naar huis trokken. We zetten ons aan het deurgat met onzen
priesterhoed goed zichtbaar en we waren zeker dat we tot het einde van
onze reis het wagenvak voor ons alleen hadden.’ (h163-h164)
‘Maeterlinck heeft ons gestempeld “le plus ignorant des clergés”. Nu, die
groote man zegde dat niet omdat hij meende dat hij waarheid sprak[,] maar
heel eenvoudig omdat hij als anti-clerikaal dien clergé wilde embêteren.
Die menschen zijn zoo breed van opvatting dat ze niet kunnen gerust laten
wat ze verloochenen: ze moeten het plagen, errond draaien gelyk een vlieg
om een paardenrug zoowel en zoolang totdat ze er domheden over
uitkramen. En Maeterlinck is aan zijn eerste domheid niet geborsten.41’
(h163)
De oprukkende secularisatie en de toenemende geloofsafval kon hij nergens plaatsen.
Zo verscheen er in Het Ypersche Volk een bijdrage waarvan er wel geen sporen in
Mijmeringen te vinden zijn, maar die - alleen al aan de reminiscenties te zien - zonder
enige twijfel van de hand van Caesar Gezelle is. Ook daar krijgt Maurice Maeterlinck
lik op stuk:42
‘Maeterlinck, de groote Maeterlinck, zoo groot dat hij Ruusbroec heeft
durven vertalen en niet eens gezien heeft waar de hoofdstukken van
malkander scheidden. Maeterlinck met zijn Europeesche faam, die geen
twee priesters kende op de geheele wereld, late varen in Vlaanderen;
Maeterlinck noemde de vlaamsche priesters “le plus ignorant des clergés.”’
Zoals vele van zijn toenmalige soortgenoten ergerde Caesar Gezelle zich ook nog
eens aan danspartijen en aan de grotere vrijheid in de omgang tussen de seksen;
evengoed aan mode, opkomend autoverkeer en kusttoerisme. We citeerden Buckinx
al, die dit typeerde als ‘warsheid van de mensen en het leven van elke dag, van elke
nieuwigheid’ (René Buckinx 1968: 78-80). Die ‘warsheid’ verwoordt Caesar Gezelle
soms bijzonder plastisch, niet bepaald verlegen om enige overdrijving:

41
42

Geborsten: gebarsten.
‘Les petits Vicaires’ In: Het Ypersche Volk, 15 sept. 1928, jg. 50 nr. 37.
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‘En het kan niet anders of waar Adam en Eva te gaar de rol over den kouter
trekken,43 ontspint er zich algauw een romannetje.’ (h98)
‘De straat ligt anderszins stil. De menschen wandelen gezapig; alle twee
drie minuten vliegt een auto voorbij. 't Is volop zomer en zeeseizoen en
de rijke menschen zitten hunne auto's vol. Ze zitten daarin[,] zomersch en
modieus gekleed[,] voornamelyk de vrouwen. Ze zitten niet[,] ze liggen
half en prijken met hunne naaktheid.’ (h217)
Om ons daar iets plausibels te kunnen bij voorstellen verwijzen we naar een passage
uit een boekje over De Wellevendheid, ‘Goedgekeurd door Z.H. Mgr. Waffelaert,
bisschop van Brugge’:
‘Hoe drukkend de zomerhitte ook zijn moge, nimmer is 't geoorloofd, met
bloote borst, blooten hals en blootsvoets in iemands tegenwoordigheid te
verschijnen.’ (N.N. 1912: 30)44
Caesar Gezelle had daarvan de inleiding verzorgd. Daarin verbond hij de voorschriften
voor de wellevendheid met de behoefte aan ‘vlaamsche beleefdheid’, een streefdoel
waarvoor de Vlamingen volgens hem ‘nog geen vaste vorm en bewoording hebben’.
Het was in zijn ogen ‘een deel van onze taak in de herwording van ons vlaamsche
volk dat wij het opvoeden tot de kennis en het bezit van eene kristelijke vlaamsche
beleefdheid’. Zijn appreciaties van elementen uit de cultuur, in de breedste zin van
het woord, moeten we tegen die achtergrond bekijken.
‘Gisteren avond, bij 't prachtigste weêr dat men zich droomen kan, stond
ik buiten. De maan hing aan den hemel als een gloeiende schyf[,]
verlichtend de geheele aarde met een zacht zilverig licht. De sterren zaten
uit en blonken. 't Zou een avond geweest zijn om van te droomen, was 't
niet geweest van de orgels: de kermisorgels. 't Was te Yper Kattefeeste en
de orgels draaiden. Nu is daar geen gerucht dat ik slechter kan uitstaan
dan het zweren45 van eenen van die groote draaiorgels door zijn zwaarste
pijpen.’ (h102)

43
44

45

Kouter: hoog gelegen weiland (De Bo 1873: 564). “Te gaar den rol over de kouter
trekken” komt neer op samen het werk verrichten, samen de zaken beredderen.
Er circuleerde ook een Franstalige versie. Streuvels vond het boekje naar eigen zeggen
niet terug, maar beweert dat zijn neef de auteur ervan was (Streuvels [1960] 1980: 63
en 77); het lijkt ons niet correct.
Zweren (spottend): uitzwellen, openbarsten.
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Dat alles zou ons in de verleiding kunnen brengen om in hem alleen maar een man
te zien die in zijn schulp kroop, iemand die liever niet in de kijker liep, een ‘koter’
zoals hij zelf zei. Toch geeft Mijmeringen ons bij momenten een ander beeld. In zijn
jonge jaren was Caesar Gezelle iedereen opgevallen door zijn ongewone fysieke
verschijning. Oud-leerlingen beschreven hem als een gestalte die boven de anderen
uitstak, ‘recht gelijk een boom’, met een ‘streusch lijf’ en grote handen, minzaam
maar met een donderende stem (Buckinx 1968: 74-75). Linnebank noemde hem ‘den
goeilijken Goliath’ (Linnebank 1926: 33) en Streuvels sprak van ‘een imposante
verschijning’. Hij bleek op zijn uiterlijk overigens heel erg gesteld. Streuvels' moeder,
Louise Gezelle, had altijd al opgemerkt dat hij veel te ‘preus’, te ijdel was om priester
te worden. En Streuvels getuigt zelf: ‘Gelijk vroeger bleef hij nauwgelet en verzorgd
op zijn nieuwe kleding. Hij droeg de zilveren gespen op de schoenen en miek gaarne
gebruik van de romeinse mantel.’ (Streuvels [1960] 1980: 60) Speliers, die dit gegeven
overneemt, waagt het zelfs om Caesar Gezelle op grond van die bewering als een
‘priesterdandy’ te typeren (Speliers 1994: 97 en 131). Streuvels vertelt dat zijn neef
tijdens de schoolvakanties geregeld priesters ging vervangen in Engeland, dat hij er
participeerde aan het leven van de society en dat hij daarna zelf ‘als gentleman’
terugkeerde. Maar hij voegt eraan toe: ‘Aan vuile en slordige onbeschfote (sic)
priesters had hij een hekel kon ze niet uitstaan.’ (Streuvels [1960] 1980: 63) Het
woord ‘gentleman’ was als typering van Caesar Gezelle overigens in 1909 al gevallen,
en dan nog in een bijdrage van zijn vriend H. Linnebank (Linnebank 1909: 83). Aan
de principes in het boekje over De Wellevendheid moet hij zich bij zoveel
kieskeurigheid hebben kunnen spiegelen. Het bevat overvloedige instructies voor
gedrag, kledij en hygiëne. Het legt uit hoe men beter niet in zijn zakdoek kijkt na het
snuiten van de neus, hoe men de oren moet reinigen - ook de ‘bochtige holten van
dit orgaan’ - en hoe men 's ochtends eerst ‘den wijden’, daarna ‘den fijnen kam’ en
ten slotte ‘de haarborstel’ moet gebruiken als men ‘zijne gezondheid liefheeft en niet
voor smerig te boek wil staan’ (N.N. 1912: 17-21). Het werkje koppelt dat alles terug
naar de christelijke deugdzaamheid en waarschuwt voor ijdelheid:
‘Van pommaden, reukwaters enz. behoeven wij hier nauwelijks te reppen.
Zulke dingen hebben geen nut en hinderen vaak de personen die met u in
aanraking komen. Geen reukjes - dàt is het ideaal! ‘Wie goed wil rieken’
zegt Montaigne, ‘verspreide geen geur, rieke naar niets.’ (N.N. 1912: 18)

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde. Jaargang 2006

455
Passages in Mijmeringen verraden bij Caesar Gezelle een soortgelijke uitgesproken
aandacht voor het uiterlijk van mensen. Toch lijkt hij zich inzake ‘reukwaters’ niet
bepaald aan het voorschrift gehouden te hebben. Op zijn toilettafel heeft hij een fles
parfum staan, die hij blijkbaar geregeld en met genoegdoening gebruikt: als actiepunt
voor zijn verstervingen in de vasten neemt hij zich o.a. voor om ‘den zoetgeurbottel
voor dezen keer op mijn opschiktafel te laten staan’ (h108). Maar hij valt inderdaad
scherp uit tegen clerici die hun kledij verwaarlozen:
‘Zie rondom u[:] ons kleed alléén wekt tegenzin en sommige priesters
hebben er een handje van om zich slordig en onzindelyk aan te kleeden,
hun hoeden vooral zijn soms weerzinwekkend, die kosten te duur om ze
te vervangen en ze worden gedragen tot ze rost zijn lijk haverstroo en
versleten tot op den draad.46 Hoe wilt ge dat men achting hebbe voor iemand
die zichzelf aldus verwaarloost[?]’ (h158-h159)
‘De priester van alhier wil slordig zijn en schiet er zijn gezag bij in. Bij
andere volkeren is de priester een mynheer en wordt als zulks geacht en
aangezien.’ (h159)
En Caesar Gezelle kan vergelijken: hij heeft gereisd en een stuk van de wereld gezien.
Zich wentelend in zelfbeklag schrijft hij wel: ‘Ik zie niemand! Ik reis niet, ik doe
geen bezoeken, ontvang er weinig of geen, ik rijde en ik rots niet’ (h184-h185)47 maar ook op dat vlak blijkt hij erg dubbelzinnig. Reizen noemt hij ‘een noodzakelyk
kwaad’: hij lijkt er niet van te houden. Maar de zomervakantie thuis verveelt hem
en zodra hij bij het station van Ieper een trein hoort fluiten, wil hij ‘'t lustige leven
in’. Dus vertrekt hij maar.
‘Ik heb veel gereisd en heb er klein genot van gehad. Ik zag het reizen
altijd aan voor een noodzakelyk kwaad. [...] Ik woonde niet ver van den
yzerenspoorweg en telkens ik de treinen hoorde schuifelen die
voorbygereden kwamen van de wyde wereld in de wyde wereld, sneed
dat schuifelen als een mes door myn hart en zette het te bloeden van
onvoldaan verlangen om weg en de kooi uit te mogen vliegen en de wielen
van de spoorwagens onder mij te voelen rollen[,] weg en 't lustige leven
in. Maar ik zat gevangen en moest mij wel gedragen in mijn lot, tenzij ik
op reis ging. En daarom ging ik op reis[.]’ (h116)

46
47

Rost: roestkleurig.
Rotsen: (hier als versterkend tautologisme) hard rijden.
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Streuvels hield een stevig lijstje met bestemmingen van hem bij: ‘tochten door
Holland’; ‘Normandië, Bretagne, de Alpen en Pyreneeën; Jersey’; ‘enkele keren naar
Londen’; ‘Engeland’ (Streuvels [1960] 1980, 62-63). ‘Ik zie niemand! Ik reis niet’:
we zouden het nog geloven ook, indien er in hetzelfde handschrift geen passages
stonden die het tegendeel bewijzen:
‘Zekeren keer reisde ik per transatlantiker, namelyk de Royal George, van
Bristol in Engeland naar Québec in Canada.’ (h117)
‘'k Heb nog geweest te Venetië48 dat ik zesmaal moest fooien vooraleer ik
aan de deur van 't hotel gerocht.’ (h119)
‘Wij waren te Cannes in het hotel Belle Vue et des Terrasses. Een hotel
van eersten rang. Maar wij, ik en myn reismaat[,] waren slechts tweede
rang. Wij reisden met eene agencie en dat was al een afsteker!’ (h121)
‘In Amerika zijn de menschen veel verstandiger, daar immers zet men de
reizigers niet met hun gezicht maar met hun rug naar malkander: de banken
kunnen overgekeerd worden en indien men toch lust gevoelt om in
malkanders aangezicht te zitten kijken[,] zoo keert men eenvoudig de
banken.’ (h124)
‘We hebben zoo eenmaal een reisje ondernomen naar Amsterdam met z'n
zessen. Een schilder[,] een bouwmeester, nog een schilder, een
beeldhouwer, een schrijver en ik zei de hond. We hadden al 't geld dat wij
bij malkaar gekregen hadden[,] in dezelfde beurs gesteken en toevertrouwd
aan den schrijver omdat hij zoo slecht kon rekenen. Wy reisden lyk
Rotschilds,49 reden, vaarden, rookten hollandsche sigaren, bezochten
kerken[,] musea en gebouwen [...].’ (h127)
‘Zyt ge al te Lourdes geweest?’ (h207)
‘Ik zal slechts weinig zeggen van de reis zelf en niet vertellen hoe onze
trein - dezelfde trein van Kortryk tot in Lourdes - ons henenvoerde al
slingerend door het heerlyke land van Frankryk.’ (h212)

48
49

'k Heb nog geweest: het is mij nog overkomen.
Rothschild: joods bankiershuis, gesticht door Mayer Amschel Rothschild (1744-1812);
ze financierden talrijke vorsten en staatshoofden o.a. in oorlogskwesties, bij mijnenbouw
en bij de aanleg van spoorwegen. (Grote Winkler Prins Encyclopedie 1979, dl. 20, p.
559-560).
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‘en wat moet ik dan denken van Einsiedlen (sic) en van Scherpenheuvel
en van Oostacker[,] dat is nu te midden van uw eigen koud styfhoofdig
volk; En Ste Anne de Beaupré[,] dat is bij de Canadezen[,] en zooveel
andere Maria-oorden [...]?’ (h216)50
Het ziet er overigens naar uit dat het hem bij momenten wel lukte om, met een
beperkte vriendenkring, van de vrolijkheid onder reisgenoten te genieten:
‘Vlamingen zyn overal dezelfde! Geen dag waren wij te Lourdes of een
van onze groepen had een cafétje ontdekt waar men lekker bier - byna lyk
vlaamsch bier - schonk in groote glazen.
Daar was 't nu allen avonde voor een verbei-byeenkomst51 en ik verzeker
u dat de stemming daar niet mystisch was, niks Fra Angelicos (sic) of
Memlinck's[,] maar alles was er Teniersch en Breugelsch en Brouwersch
en Steensch.52’ (h213)
Het is juist door zijn kennis van andere landen dat hij zo fel fulmineert tegen de
povere kledij van de Vlaamse clerus, zelfs tegen de Vlaamse zeden en gewoonten
als dusdanig:
‘Ik heb in de gelegenheid geweest om de Canadeesche[,] de Amerikaansche
en de Engelsche geestelykheid te zien, ook de Duitsche en de Hollandsche,
maar wat een verschil met de onze! Overal elders zindelykheid[,]
voornaamheid. Fijn uitgeborsteld staan die heeren daar, want heeren zijn
't, in hun laken pak met handschoen[en] en manchetten. Bij ons is het
genoeg dat iemand manchetten draagt om hem te doen aanzien voor een
beslagmaker en een pronker. Nochtans[,] wat is er eenvoudiger dan het
dragen van een paar witte manchetten rondom den arm[?] We dragen wel
een wit bordje rond onzen hals. Maar neen! Men wil niet dat men voornaam
weze[,] alle netheid

50

51
52

Einsiedeln is een benedictijnenabdij, het bekendste bedevaartoord in Zwitserland,
gesticht in 943 bij de woning van een vermoord kluizenaar, de H. Meinard. (Grote
Winkler Prins Encyclopedie 1979, dl. 8, p. 157). Scherpenheuvel en Oostakker zijn
Vlaamse Mariabedevaartoorden (Grote Winkler Prins Encyclopedie 1979: resp. dl.
20, 155 en dl. 17, p. 158). Sainte-Anne-de-Beaupré is een pelgrimsoord van de
redemptoristen in Canada, op zo'n 35 km van Québec; de eerste miraculeuze genezing
(Louis Guimond) vond er plaats in 1658 (http://www.ssadb.qc.ca/ - geraadpleegd op
8 nov. 2006).
Verbei-byeenkomst: ontspannende bijeenkomst, avondje onder vrienden.
De kunstschilders Fra Angelico en Hans Memlinc staan bekend om religieuze
onderwerpen; David Teniers, Pieter Brueghel, Adriaan Brouwer en Jan Steen
schilderden integendeel meer wereldlijke taferelen, o.a. herbergscènes.
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is uit den booze. Men moet loopen als een lomperik met groene uitgerafelde
toog, zonder gordel, met den hoed in den nek[,] en men is dan verwonderd
als de eerbied voor de priesterlyke verschyning vermindert daar men ze
zelf met handen en voeten naar buiten drijft.’ (h159)
Of nog:
‘Wij trappen iemand op zynen voet of wij loopen iemand tegen het lyf en
weten nog niet eens hoe ons verontschuldigd. Wat moeten wij zeggen als
we iemand vóór ons willen laten doorgaan, wij weten 't niet, wij hebben
geen woorden om uit te drukken wat de Noord Nederlander uitdrukt met
te zeggen: ga je gang! en we vinden dat belachelyk en bot, omdat we achter
staan in beschaving.
Zekeren dag had ik het ongeluk in eene vergadering van ambtsgenooten[,]
alle[n] Vlamingen, te zeggen dat het Vlaamsche volk en wij daarin
verachterd waren. Mijn gezegde viel als een steen in eenen pappot en er
was iemand in 't gezelschap die zich zoo kwaad maakte dat hij terstond
door zijne hevige[,] ongepaste woorden een levend bewijs gaf van 't gene
ik voorhield.’ (h151)
Hoe vreemd het ook mag klinken, Caesar Gezelle wilde de bekrompenheid van de
Vlaamse situatie op een aantal punten wel degelijk overstijgen. We illustreren dat
met enkele notities over zijn verblijf te Versailles tijdens de eerste wereldoorlog.
Toen maakte hij van de gelegenheid gebruik om concerten te gaan bijwonen in Parijs.
Daar gaf hij speciaal Engelse lessen voor.
‘Onder den oorlog heb ik vier jaar lang byzondere engelsche les gegeven
gedurende de week om des zondags met de opbrengst ervan mijne plaats
te kunnen betalen in een music-hall, maar dan ook een selecte.’ (h67)
‘Daar hadden we de twee beste orkesten van Parys tot één versmolten[,]
de Concerts Colonne-Lamoureux[,]53 en daar vernamen wij van twee tot
vyf uur ['s] namiddags al de beste muziek van de wereld.

53

In 1873, in de nationalistische geest na de Frans-Duitse oorlog, stichtte o.a. Edouard
Colonne, violist en orkestmeester, te Parijs het Nationaal Concert. Op zondag 2 maart
1873 vond de eerste uitvoering plaats met muziek van Mendelssohn, Schumann, Bizet,
Saint-Saëns, Schubert. Camille Saint-Saëns zat zelf aan de piano. Na financiële
moeilijkheden leidde Colonne alleen een nieuwe maatschappij, ‘Les Concerts Colonne’,
nog altijd een begrip in Parijs
(http://www.rtbf.be/rtbf_2000/events/musiq3/sem_pdf/08.pdf - geraadpleegd op 19
dec. 2005). Zowel de ‘concerts Colonne’ als de ‘concerts Lamoureux’ worden gesteund
door de stad Parijs (http://www.musicora.net/Exposants/ExposantsM/MairieDeParis.htm
- geraadpleegd op 27 okt. 2006]). De dirigent Charles Lamoureux stimuleerde o.a. de
liefde voor Richard Wagner
(http://www.svm.be/cgi-bin/dadamail/mail.cgi?flavor=archive&list=maand&id=20041214044754
- geraadpleegd op 27 okt. 2006).

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde. Jaargang 2006

459

Daar heb ik eene opvoeding doorgemaakt met geen school te vergelyken[,]
muziek gaan putten aan de echte bron en daar heb ik mynen smaak
gelouterd.’ (h156)
Daar in Parijs, in de roes van de Franse concertwereld, drong de beperktheid van het
Vlaamse muziekmilieu tot hem door.
‘Dikwyls heeft het mij verwonderd dat men Fransche en Engelsche en
Russische en andere meesters opvoerde en dat er nooit met geen enkel
woord spraak was van onze Vlaamsche meesters. Ze zijn heel eenvoudig
onbekend[.] Tinel en Benoit[,] om maar die twee te noemen[,] op wie wij
groot gaan[,] zijn alsof ze niet bestonden voor dat Parijsche publiek. En
wij loopen er zoo hoog mede op. 't Zyn eenoogigen in het land der blinden
en dit bewyst eens te meer hoe klein en onbeduidend een volkske dat wij
zijn.’ (h157)
Caesar Gezelle liep hoog op met de Fransen en de Franse cultuur: talloze bladzijden
getuigen daarvan. Vooral de gastvrijheid die vluchtelingen in Frankrijk mochten
genieten tijdens de eerste wereldoorlog, heeft, naar hij getuigt, zijn ogen geopend
voor de ware aard van dit land - een inzicht dat hij bij Vlaamsvoelende lotgenoten
mist.
‘Wij[,] die in onzen franschhatenden waanzin zooveel kwaad over de
franschen hadden uitgebracht[,] wy waren nu wel gedwongen tot de
gehaatte (sic) zuiderbuur onzen toevlucht te nemen. En hoe werden wij
daar vriendelyk[,] hartelyk ontvangen! Zóó tegemoetkomende en met
zoveel kieschheid dat wij stonden met het rood der schaamte op onze
wezens54 over al het onzinnige dat wij eenmaal over Frankryk hadden
uitgekraamd.’ (h49)
Het verklaart ook zijn ergernis over het feit dat een strekking binnen de Vlaamse
Beweging naar meer eenheid, zelfs naar versmelting met Nederland streeft.
‘Zij spreken van Vlaamsche grieven en loopen met wijde armen en
uitgestrekter beenen naar Holland en ze wanen dat onze Noorderbroeders
daar zullen gereed staan om ze verwelkomend en liefderijk in

54

Wezen: gezicht.
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hunnen schoot op te nemen. Maakt u geen illusie, jongens, Holland is
gerust in ons[.] Holland is driehonderd jaar vooruit bij ons met zijne
beschaving en wat kan 't hem schelen of die verfoeide - want zij verfoeien
ons - of die verfoeide zuiderburen al voetenslepend achterkomen.’ (h100)
Mijmeringen illustreert zo enerzijds hoe zijn auteur op tal van terreinen kortzichtig
van zich afbeet tegen een verwereldlijking die hij niet langer kon aanzien; anderzijds
ook hoe hij bij momenten verder dan de Vlaamse grenzen probeerde te kijken en
scherp de relativiteit van het eigen wereldje zag. Een synthese van die twee extremen
heeft hij in zijn eigen aard en opvattingen nooit kunnen vinden. In het werk valt er
op geen enkel moment ook maar een begin van evenwicht tussen beide te bespeuren.
Maar bij alle krasse tegenstellingen blijft er één gegeven constant: vanuit zijn
noodlottige ambiguïteit leefde hij in onmin met al wat er rond hem aan het gebeuren
was.
‘Ja[,] de nacht is my lief, liever dan de dag. Ik ben slechts ten halven
opgewassen tegen den strijd voor 't leven, hij hindert en hij bezeert mij.’
(h18)

Caesar Gezelle over kunst en literatuur
Het zal na dat alles niet verwonderen dat de kijk op kunst en literatuur bij deze man
door dezelfde karaktertrekken gekleurd, om niet te zeggen vertekend was. Ook in
zijn artistieke opvattingen lukte het hem niet om de kloof te overbruggen tussen
traditionele vormen en wat wezenlijk nieuw of anders was. Hij bleef zweren bij een
laatromantische, soms sentimentele kunstopvatting. Zelfs katholieke, meer progressief
georiënteerde kunstkenners van omstreeks 1930 moeten zijn invalshoeken en
uitgangspunten als fel gedateerd hebben ervaren.
Dat hij het opneemt tegen de antiklerikale uitspraken van Maurice Maeterlinck (h163),
zoals we al aangaven, ligt in de lijn van de verwachtingen. Emile Zola, de grondlegger
van het naturalisme, wordt natuurlijk evenmin gespaard.
‘Ook wat zien we van zulke vuilschrijvers? Leven ze gelukkig en sterven
ze een zalige dood? Ik wil maar van eenen gewagen, den smerigste van
allen[,] Emile Zola, heeft zichzelf van zijn helsche leven beroofd met zich
te laten doodroken door den kachel, hij met het
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schepsel dat hij zyne vrouw noemde. En zeggen dat er christene katholieke
menschen te vinden zijn di[e] vuiligheid als Zola's romans koopen en lezen
en zeggen dat ze dat moeten kennen, als zou iemand beweren dat hij eenen
geheelen mesthoop moet omkeeren om te vinden of er nog iets in is dat
niet geheel en gansch opgerot is.’ (h46)
Dat hij een van zijn geliefde bedevaarten, naar Lourdes, moest ondernemen in het
gezelschap van een ongelovige spotter die Lourdes van Emile Zola gelezen en zelfs
gesmaakt had, is hem heel zuur opgebroken (h216). In een tweedelig stuk in
Mijmeringen, opgenomen in Het Ypersche volk, is dat een afdoende reden om uit te
vallen tegen de bekrompenheid van zogenaamde ‘vrijdenkers’. Het relaas van Zola's
dood, bij hem een versterkend argument om de Franse auteur moreel af te wijzen, is
overigens tendentieus: het werd immers nooit met zekerheid uitgesloten dat diens
verstikking door koolstofmonoxyde, op 28 september 1902, niet een subtiele vorm
van doodslag of zonder meer een onbegrijpelijk ongeval was.55
Maar ook modernistische stromingen - ‘onze dagen, nu dat de moderne stijl zoo'n
opgang maakt’ (h8) - krijgen er bij Caesar Gezelle van langs. Daarbij hanteert hij,
vanuit het verdedigingsmechanisme van elke literaire centrumpositie, vaak goedkope
argumenten: ‘hoeveel zyn er die schrijven en die niet eens weten eene pen behoorlyk
in hunne hand te houden[?]’ (h8)
‘'k Heb veel moderns gelezen en gezien en gevraagd wie er nu zyn zinnen
verloor[,] ik of de moderne kunstenaars met woord of stift of penseel of
beitel. En ik kreeg voor antwoord dat wij ouderen bij lange niet ootmoedig
genoeg waren; ootmoedig genoeg om te erkennen dat wij, met geheel de
wereld, tot hiertoe op een dwaalspoor waren, dat we van kunst tot op heden
nog niets hebben afgeweten; dat de kunst om zoo te zeggen vóór nu nog
nooit bestaan had, dat een nieuwe

55

Met zijn echtgenote, het ‘schepsel’ zoals Caesar Gezelle haar noemt, was Zola net uit vakantie
teruggekeerd. Een bediende had geprobeerd om vooraf hun slaapkamer wat op te warmen,
maar omwille van problemen met de schoorsteen had hij het vuur weer laten doven. Hij
contacteerde de schoorsteenveger en liet de kachel veiligheidshalve uit. 's Nachts werden
Zola en zijn vrouw misselijk, maar ze sliepen weer in of vielen in zwijm. 's Ochtends moesten
knecht en schoorsteenveger de kamerdeur forceren. Zola was overleden; zijn vrouw ademde
nog zwak, werd naar het ziekenhuis gebracht en overleefde het incident. Zola had vijanden,
o.a. door zijn rol in de Dreyfus-affaire. Geruchten over zelfmoord, maar ook over een
moordcomplot, circuleerden natuurlijk onmiddellijk. De plotselinge verstopping van een
nog maar pas schoongemaakte en goed functionerende schoorsteen zorgde voor veel
onopgeloste vragen. Op 13 januari 1903 werd de ‘ongevalversie’ door de onderzoeksrechter
evenwel officieel aanvaard (Mitterand 2002: 795-801).
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kunstera, de nieuwe kunstera aan 't beginnen was en dat de geschiedenis
der kunst nu eerst een aanvang aan 't nemen was met de modernen.’ (h13)
‘Voor mij staan boven alle modernen[,] cubisten[,] dadaïsten[,] futuristen,
vrije dichters, en vrye bouwers, nog altijd de wetten van de oude kunst
die eenvoudig was en nederig[,] fier wel maar niet hoogmoedig. Kom[,]
ik geef den geheelen modernen Rommel cadeau voor een doekje[,] het
kleinste van Van Dyck, voor een paar strofen van Dante of Gezelle, voor
een profeet van Michel Angelo.’ (h14)
‘Rommel’ staat ondubbelzinnig met een ironisch bedoelde hoofdletter geschreven:
de meeste eigentijdse kunst is in zijn ogen waardeloos. De lotgevallen van de moderne
architectuur, die ‘vrye bouwers’ naar wie hij verwijst, fungeren daarbij als het
materiële symbool van wat er fout aan het lopen is. Hij komt er meer dan eens op
terug.
‘daar zyn ook nog de moderne bouwmeesters met den na[ï]even Huib
Hoste aan hun hoofd die 't niet vermag een gebouw uit den grond te doen
ryzen of 't scheurt aan allen kante aan stukken, [...].’ (h59)
De Brugse architect Huib Hoste (1881-1957) had een romantische aanvangsperiode
gekend. In die stijl had hij, ongetwijfeld met instemming van Caesar Gezelle zelf,
in 1909 te Brugge de bovenverdieping van het Gezellehuis gebouwd (Devyt 1980:
336).56 Maar na de wereldoorlog en zijn verblijf in Nederland stapte hij over op de
modernistische stijl, in het spoor van Theo van Doesburg en De Stijl.57 Dat gaf in het
traditionele Vlaanderen zo zijn problemen. Vooreerst vond men zijn voornaam al te
Nederlands:
‘O die artisten! als prototype moge dienen Huib Hoste. Huibrecht is niet
artistiek genoeg[,] het moet Huib zijn[,] Huib tout court. Michelangelo
teekende nochtans niet Mich.[,] maar hij zette gebouwen die er bleven
staan zonder scheuren en hij zou geen monsters gemaakt hebben gelyk de
kerk en de pastory van Zonnebeke.’ (h66)
Tussen 1921 en 1924 bouwde Hoste te Zonnebeke, in baksteen en gewapend beton,
de Onze-Lieve-Vrouwkerk, feitelijk de eerste modernistische kerk van België. De
controverse was bijzonder fel. Tot overmaat van ramp vonden
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Gezelles geboortehuis uit de Rolweg staat in Gezelle 1918 (foto tegenover p. 8) trouwens
met die bovenverdieping afgebeeld.
Voor leven en werk van Hoste verwijzen we naar Heynickx 2001.
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enkele aangeschoten kijklustigen de dood toen ze op 12 april 1924, wanneer de kerk
bijna af was, in de ophaalbak van de bouwvakkers klommen en de kabel knakte (Pil
1962: 333-338). Caesar Gezelle, die toen zijn bediening in Ieper had, heeft de
discussies en perikelen in de naburige parochie met belangstelling gevolgd. ‘Monsters’
noemt hij de gebouwen. Maar giftig wordt het pas echt wanneer hij alludeert op
gebouwen die ‘scheuren’. Hoste had in 1926, in de Brugse binnenstad, de
verbouwingen van een school in de Zilverstraat geleid, eigendom van de zusters
Josephinen. Bij de instorting daarvan, op 19 november 1926, lieten vier arbeiders
het leven. Dat was nauwelijks een jaar vóór Mijmeringen tot stand kwam.58
Caesar Gezelle vindt modernistische kunst pretentieus. De geringste bekendheid die
jongeren verwerven, doet hij als ijdelheid van de hand. Hij zet zich af tegen het
‘wankleed van ingewikkelde duitschdoende zinnen’, volgens hem een nodeloze
camouflage van onmacht. ‘Hollen bombast van uitlandsche bewoording’ is in zijn
ogen slechts het ‘arlekynsche kleed voor het nevelachtige van de gedachte’. Het heeft
volgens hem allemaal maar één doel: ‘eenvoudige stof toch een uitzicht van
moeilykheid te geven’:
‘En vooral op onze dagen, nu dat de moderne stijl zoo'n opgang maakt,
wat doen de schrijvers hun best om groot en geleerd te doen met eenen
uithaal van vreemde stadhuiswoorden. [...] En zoo zyn er velen
tegenwoordig: nu dat zelfverheerlykende complicatie de
zelfverloochenende eenvoud vervangen heeft[,] houden ze eraan om dingen
te schrijven waar ze de eerste zijn om niet uit wijs te worden.’ (h8)
Vanuit die optiek heeft hij het, ondanks romantische trekken in zijn kunstbeleving,
moeilijk met de manier waarop sommige kunstenaars zichzelf als begenadigd
profileren. Slechts een bescheiden ‘poeta faber’-mentaliteit lijkt hem gerechtvaardigd.
‘Nihil sub sole novi!59 Onder de zon is alles oud en 't oudste van al is nog
dat er immer nieuwigheden komen: de scheppingen der

58

59

Het incident had voor Hoste noodlottige gevolgen: zware financiële problemen voor zijn
gezin, verlies van zijn leerstoel in Ter Kameren, beschuldiging van onvrijwillige doodslag,
in eerste aanleg een bijzonder hoge boete en een voorwaardelijke gevangenisstraf. Na
uitgebreide expertise vond men zijn tekeningen en bestek onvoldoende technisch uitgewerkt,
maar ook de fouten van de aannemer bleken zeer ernstig. Na een tegenexpertise door o.a.
Victor Horta werd het verdict over architect Hoste door het Hof van Beroep te Gent in 1928
afgezwakt. Al te laat, in 1936, werd hij in ere hersteld (De Winter 2005: 144-145).
Nihil sub sole novi: niets nieuws onder de zon.
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menschen[,] zei Schaepman reeds,60 verrijzen en vergaan, 't is, ten anderen,
het gemeene lot van alles wat menschelyk, wat sterfelyk is.’ (h12)
‘En wat is het dat de schrijvers en de kunstenaars in 't algemeen zoo hoog
moet verheffen boven hunne medemenschen: zijn zy meer of beter dan
een flinke boer of een ambachtsman die zynen stiel kent[?] Zij kunnen
eene bladzijde volschrijven die leesbaar is of een blad volkrabbelen met
muzieknoten of een doek volschilderen of een beeld boetseeren[.] Maar
wat is dat alles om er zoo fier mede te zijn[?] Welk recht geeft u dat om
seffens uw haar te laten lang groeien en een Rubenshoed te dragen en een
wijde panenbroek[?] Er zijn veel ambachtslieden zoo bekwaam als gij en
bekwamer[,] en zij maken al dat beslag niet.61
Ik hoor u al roepen van “de goddelyke gave van de po[ë]sie” en van de
“hemelsche inspiratie” en van de “feu sacré”. Maar, mensch, als men vyftig
jaar oud geworden is[,] heeft men lang genoeg geleefd om te weten dat
dit allemaal bluf is en blaai.62’ (h65)
Dat sommige auteurs bereid zijn om met hun portret in een overzicht te prijken, kan
er bij hem niet in. Geregeld trekt hij van leer tegen Vlaamsche weelde: een keus van
zestig koppen uit onze letterkunde uit 1925 (Pissens 1925).
‘Onlangs nog heb ik zulk een boek gezien waarin niet minder dan 60
vlaamsche koppen byeen stonden en dat heet: Vlaamsche weelde. Hoe
kittelen mijne vingers om de drie letters dom voor die koppen te zetten en
Vlaamsche weelde te vervangen door Vlaamsche ydelheid. Maar 'k wed
dat de zestig gekopten mij dat man voor man zouden kwalyk nemen.
Vlaamsche weelde! Heeremyntijd!’ (h131)
‘Als myn timmerman eene kas[t] of als mijn smid een slot maakt[,] dan
plakken die menschen daar hun portret niet op: zij doen hun werk

60
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Dr. H.J.A.M. Schaepman (1844-1903): Nederlands katholiek priester,
seminarieprofessor en politicus. Als bezield religieus dichter huldigde hij het
romantische poëzieconcept van Willem Bilderdijk en van Isaäc da Costa's tijdzangen.
Zijn retorische stijl, o.a. in Aya Sofia (1886), werd door Willem Kloos op de korrel
genomen. Uit dat dichtwerk, meer bepaald uit ‘De Puinen’, komt het citaat: ‘Daar vaart
langs heel de wereld / Een woeste doodsorkaan, / De scheppingen der menschen /
Verrijzen en vergaan’ (Schaepman 1886: 19).
Pane: fluweel. Beslag: omhaal.
Bluf en blaai: holle frasen, ijdele woorden.
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en gaan er dan van door; maar dat kunnen de breinmenschen of
intellectuelen niet: [...].’ (h132)
Vernieuwende literaire stromingen en figuren wekken zijn argwaan en spot op.
‘Dat noemt zich “de Jongeren” en gooit al het oude overboord. En dat
denkt zich iets nieuws onder de zon. En ocharme[,] 't is naäperij[,] 't is
opgewarmde kost.’ (h9)
Er is weinig kans dat Caesar Gezelle met ‘de Jongeren’ de activistische groep van
Jong Vlaanderen bedoelt, die tijdens de eerste wereldoorlog de Vlaamse Beweging
wilde radicaliseren en die streefde naar een onafhankelijk Vlaanderen (Nieuwe
Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, 1998: 1581-1583). Zijn kritiek gaat
ondubbelzinnig over een literaire beweging. In dat geval komen er drie andere bladen
en/of literaire groepen in aanmerking.
Jong Vlaanderen was tussen januari 1900 en juli 1902 de titel van een ‘katholiek
Vlaamschgezind Maandblad en Halfmaandblad’ dat te Gent verscheen onder de
hoofdredactie van René de Clercq en Alfons Sevens. Daarvóór bestond er een
veertiendaags studententijdschrift met dezelfde naam, verschenen tussen 29 september
1889 en 23 maart 1890 en gesticht door o.a. August Vermeylen en Lodewijk de Raet
(Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, 1998: 1580-1581). Dat laatste was
een poging tot voortzetting van het ‘algemeen maandelijks cultuurtijdschrift’ Jong
Vlaanderen, opgericht en uitgegeven door Pol de Mont tussen januari 1881 en
december 1882. Het blad wilde politieke en ideologische meningsverschillen buiten
beschouwing laten om zich vooral te richten op de artistieke kwaliteiten in kunst en
literatuur. In die zin was het een voorloper van Van Nu en Straks (Nieuwe
Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, 1998: 1580). Vooral de open geest tegenover
andersdenkenden lijkt ons een doorslaggevende reden om aan te nemen dat Caesar
Gezelle wel degelijk dit initiatief viseert.
Mogelijk alludeert zijn term ‘de Jongeren’ in die zin ook op een werk van E.
d'Oliveira: De jongere generatie. Gesprekken met vertegenwoordigers van de nieuwere
richting in onze literatuur: tevens een enquête naar enkele beginselen in ons nationaal
leven (d'Oliveira 1920).63 In dat boek kwamen

63

Het werk ([1913] 2e dr. 1920) volgde op ‘De mannen van tachtig [...]’: d'Oliveira [z.j.] 3e
dr. 1913.
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onder meer Cyriel Buysse en Karel van de Woestijne aan bod. Laatstgenoemde
verklaarde daarin bijvoorbeeld dat hij op zondag vaak aarzelde of hij de kerk of het
aanpalende museum zou binnenstappen, waarbij hij meestal voor het laatste koos
(d'Oliveira 1920: 41-42). Hij betoonde bovendien sympathie voor socialistische kunst
(d'Oliveira 1920: 45) en typeerde zichzelf als maker van ‘individualistische poëzie’
(d'Oliveira 1920: 47). Cyriel Buysse prees dan weer ‘het lyrisme in een boek als
Germinal’ van Zola en noemde zich een bewonderaar van Maeterlinck (d'Oliveira
1920: 72). Het kan, gezien onze opmerkingen van hierboven, Caesar Gezelle
onmogelijk aangenaam in de oren geklonken hebben. Overigens stond hij met die
opvatting niet alleen. Ook zijn vriend pater H. Linnebank had het tegen dezelfde
twee schrijvers al opgenomen (Linnebank 1907: 56-71 en 137-144). Van de Woestijne
kreeg van hem op het einde van een recensie zelfs de raad om een citaat van Thomas
a Kempis te overwegen en om een gebed van de heilige Augustinus te bidden. Buysse
kreeg voor zijn roman 'n Leeuw van Vlaanderen kritiek ‘omdat hij zijn aard
verloochent, wijl Hollandsch trachtend te schrijven.’ De auteur werd ‘onvolksche immers kleurlooze, vage, suffe - wijze van praten’ verweten.
Het vermoeden dat Caesar Gezelle met die ‘jongeren’ wel degelijk de initiatieven
van Pol de Mont en van Van Nu en Straks op de korrel neemt, wordt nog versterkt
door de associatie met de Tachtigers, die daar in de tekst van Mijmeringen
onmiddellijk op volgt.
‘Dat hebben wij reeds gezien: dat hebben Kloos en Van Deyssel gedaan
in Holland[;] en dat ook was copie want de engelschen Byron en Shelley
en Keats hadden het hun voorgedaan en de jonge Duitschers Stürmer und
Dränger. Al dezen hebben ook al hun voorgangers op den paardjesmolen
van hunnen genialen spot doen draaien totdat ze zelf[,] oud en uit de mode
geraakt[,] wegzinken in de vergetelheid, versterven in de koele meren des
doods.’ (h9)
Willem Kloos (1859-1938) verwees in zijn programmatische ‘Inleiding’ op de uitgave
van Jacques Perks gedichten (1882) expliciet naar het voorbeeld van Engelse
romantici: Leigh Hunt (‘Poetry is imaginative passion’), Wordsworth, Shelley
(Defence of Poetry), Keats, Tennyson, Swinburne, Rossetti (Stolk 1999: 25-26). Dat
literaire huldebetoon wordt door Caesar Gezelle nogal goedkoop als epigonisme van
de hand gedaan. Zijn allusie op Frederik van Eedens roman Van de koele meren des
doods (1900) is zelfs ongepast: uitgerekend dit boek probeerde - o.a. vanuit een
kritische opstelling
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tegenover de naturalistische tijdsgeest - een lans te breken voor geestelijk evenwicht
door versterving en Godsvertrouwen. Maar het was natuurlijk niet dogmatisch inzake
geloofsopvatting en dat volstond blijkbaar.
Al eerder trouwens, in de biografie van zijn oom, was hij tegen dezelfde literaire
bewegingen zwaar uitgevallen:
‘In de letterwereld, zooals er in Noord-Nederland een Jong-Holland was,
bestond er in Zuid-Nederland een Jong-Vlaanderen. Kloos, in zijn
Litteratuurgeschiedenis, Van Deyssel in zijne Opstellen, gaven den wagen
eenen harden duw in de nieuwe richting en kegelden in 't voorbijloopen
al de oude bonzen omver. In Vlaanderen ging het, minder geweldig, juist
denzelfden gang. Van Nu en Straks nam de leiding op: de anderen volgden
en het kwam zóó ver dat ze de ouden in hunne vaart meesleepten.’ (Gezelle
1918: 253-254)
In Mijmeringen beweert hij zelfs dat Gezelles gedicht ‘Nihil’ specifiek tegen literaire
nieuwlichters was gericht en dat hij dat ook persoonlijk uit de mond van de dichter
vernomen heeft.
‘Te zynen tijde, als hij in 't volle van zijn werkkracht was, te midden zyne
tweede dichtperiode, daagden er ook jongeren op die het hoofd omhoog
staken en riepen: [“]recedant vetera, nova sint omnia![”] Weg met het
oude, leve het nieuwe!
[Hij citeert “Nihil”.]
Zij, die jongeren voor wie dit gedicht is, hebben 't nooit geweten. Ze zijn
voortgevaren met hun hoofd omleegewaarts, alles omver gooiend op
hunnen weg totdat ze[,] zelf ouderen geworden[,] uit de baan der jongere
geslachten neergesmakt werden en lagen te vergaan in 't zand der
vergetendheid. En terwijl de oude vinder over hen alzoo aan 't dichten
was[,] hieven zij hem in de lucht als hun groote vóórtrekker, ze huldigen
hem als de eerste, de coryphee hunner jonge school en zwoeren erbij dat
hij hun heer ende meester was. Zoo goed weet ik dat dit gedicht tegen hen
en voornamelyk tegen een onder hen gericht was, omdat ik het uit des
dichters eigen mond vernomen heb.’ (h10-h12)64
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‘Nihil’: Boets 1982: 84-85. In voetnoot noemt Boets Van Nu en Straks als mogelijk
doelwit. Mijmeringen lijkt dat te bevestigen; ‘hun hoofd omleegewaarts’ verwijst naar
v. 29 van het gedicht. Over wie Caesar Gezelle met die ‘ene’ op het oog heeft, hebben
we geen uitsluitsel.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde. Jaargang 2006

468
Ook het Nederlandse Roeping (1922), met de ondertitel Maandschrift voor Schoonheid
en nochtans van katholieke signatuur, kan bij hem niet op clementie rekenen.
‘“Zoo zullen wij eenmaal schrijven!” zeide mij een oude, die zyn sporen
had verdiend op 't veld van de letterkunst: “zoo zullen wij eenmaal
schrijven!” en hij toonde my eene bladzyde uit Roeping. En in
verbolgenheid om al 't onzinnige daarin bevat, schreeuwde ik[: “]Neen!
duizendmaal neen![”]’ (h9)
Zonder veel zin voor nuancering, genadeloos en bitter zelfs, maakt Caesar Gezelle
in zijn manuscript figuren af bij wie hij amper in de schaduw kan staan.
‘Daar is Wies Moens en daar is geheel de kliek van de modernisten in de
letterkunde[,] die ootmoedig beweren dat er vóór hen nooit iets goed
geleverd werd op kunstgebied, immers zij staan niet alléén, [...] daar zyn
ook nog de moderne bouwmeesters [...], daar zijn schynt het ook nog de
moderne of modernistische muzikanten, immers de ziekte is aanstekelyk
en heeft zich voortgezet gelyk eene besmetting.’ (h59)
‘anderen met Wies Moens vinden dat alles wat ik nog kan is behoorlijk
scanderen, dat is omdat ik geen moderne verzen maak.’ (h77)
‘Dit alles hadden we sinds lang moeten zien en bekennen, in alle
nederigheid hadden wij onze pen moeten neerleggen, want, volgens het
woord van eenen der woordvoerders van het modernisme in de kunst, wat
vermochten wij nog, tenzij behoorlyk scanderen.’ (h13)
Claes en Timmermans neemt hij zwaar onder vuur.
‘Daar is Ernest Claes die zoo juist zijn voeten in de sporen zet door
Streuvels achtergelaten, dat men geen spoor meer zien kan en iedereen
denkt dat het eigen en oorspronkelyk is. Maar Claes is met Timmermans
een van de beschermelingen van De Standaard en de Standaard als ze 't
eenmaal voor iemand heeft[,] ze zwygt er niet meer van. Mij is de liefste
van allen nog Timmermans.’ (h59)
‘Een van die Standaardlievelingen is Timmermans. Ik wil niet zeggen dat
deze de liefde van de Standaard niet dubbel en dwars verdient, maar had
ik niet teveel eerbied voor de menschen die dit ooit zullen lezen, ik zou
zeggen dat Timmermans geen sch... kan laten of 't staat erin.’ (h113)
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Hij trekt nog harder van leer tegen Warden Oom (Edward Vermeulen), die hij alweer
als een epigoon van Streuvels beschouwt, en vooral tegen Cyriel Verschaeve:
‘Warden Oom doet hem na van verre en in 't lagere: ik weet niet of de man
zich niet voor een genie aanziet, in elk geval schryft hij veel en 't houdt
hoe langer hoe minder aan zyn ribben65. Zijn produkten hebben ten anderen
nooit veel beteekend. Daar is Verschave66 die er met al zijne macht naar
streeft om door te gaan voor een der machtigste denkers zyner eeuw en
aller eeuwen. Zijn gebaar is weidsch en theatraal, zijne haren zyn lang tot
op zyn schouders, zijne oogen schieten vlammen ten minste op zijn
portretten, hij schryft niet[,] hij beitelt in het graniet, hij roept niet [-] hij
lundert,67 kortom een Jacob van Maerlants kop met de hersenen van Dante
en Goethe dooreengeslagen.’ (h58)
Het is alsof Caesar Gezelle niet verdraagt dat een kunstenaar boven de middelmaat
uitgroeit; en juist dat maakt duidelijk hoe zwaar zijn beperkt talent en zijn psychische
problematiek zijn oordelend vermogen hebben gehypothekeerd. Hij treedt bij de
volgende passage bijvoorbeeld niet in detail, maar dat hier enige jaloersheid speelt
valt niet te ontkennen:
‘Op zekeren namiddag bracht ik een bezoek aan eenen van onze meest
bekende Vlaamsche schryvers. Wij waren verscheidene jaren studiematen
geweest en ik wilde hem eens terugzien. Wel, van 't oogenblik toen ik
binnentrad tot op het ander oogenblik dat ik het huis verliet[,] staakten de
bezoeken niet. Het is mij niet eens mogelyk geweest met dien mensch een
stond alléén te zyn. 't Was een onafgebroken stoet aanbidders die daar
kwamen liggen op hunnen buik voor den Meester en wierook branden. 't
Was weerstootelyk, 't was afgodisch en 't afzichtelykste van alles was dat
de Meester zich bakelde in die bewondering, zich verkneukelde aan die
vergoding en zat gelyk een Bouddha op zijnen hurk, in zynen leunstoel
welgevallig te snuiven aan dien wierook van mindere kwaliteit. De jongere
kalveren van Mozes loopen met het woord “Meester” op den top van hunne
tong en met hun wierookvat zwaaien ze en zoeken of wiens neus zij het
het eerst en het hardst zullen gaan platslaan.’ (h61-62)68
65
66
67
68

Het houdt aan zijn ribben: het houdt steek.
De priester-schrijver Cyriel Verschaeve (1874-1949).
Lunderen: weergalmen (De Bo 1873: 657).
Mogelijk heeft Caesar Gezelle het opnieuw over Cyriel Verschaeve (1874-1949), die
hij enkele jaren in het grootseminarie te Brugge had gekend. Er is weinig kans dat
deze ‘studiemaat’ iemand uit zijn Leuvense studententijd is, aangezien hij het heeft
over ‘verscheidene’ jaren: hij was maar twee academiejaren in Leuven. Mocht dat toch
zo zijn, dan moeten we de betrokkene wellicht zoeken onder de leden van het ‘Taalen Letterlievend Studentengenootschap Met Tijd en Vlijt’ (Annuaire 1900: 183-184;
Annuaire 1901: 206-207). Komen als ‘schrijver’ dan mogelijk in aanmerking: Lodewijk
Dosfel, eventueel ook O.K. De Laey, in mindere mate A. Walgrave en Lodewijk De
Wolf. De Wolf kende hij in 1894 al als klasgenoot in de retorica van het Brugse
Sint-Lodewijkscollege (Geldhof 1972: 65). Vanaf 1911 was De Wolf onderpastoor te
Beselare, nabij Ieper.
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Geregeld verwijst hij ter staving van zijn inzichten naar het buitenland: de literaire
appreciaties van onze naburen zijn volgens hem beter gedoseerd. Zelfs het belang
van Guido Gezelle lijkt hij in internationaal perspectief te relativeren - ongetwijfeld
een verrassend accent.
‘Zij zijn meer de grootheid gewend aldaar en schatten de waarde van hunne
mannen volgens een juister maatstaf. Wij gaan seffens tot het uiterste.
Rodenbach is een genie[,] hoewel slechts in belofte[.] Van Gezelle maken
wij eene wereldberoemdheid en hoeveel menschen zouden er zijn in ons
eigen klein landeke die Gezelle kennen, en hem kennen zooals hij is. Wij
zyn een zoo klein volkske met zoo kleine gedachten.’ (h60)
Voor de rest stelt hij vooral artistieke onkunde vast, in stand gehouden door
onrechtmatige praktijken en kleingeestige connecties in kringen van literaire kritiek.
‘aan 't hoofd van die moderne zotternij staan deftige mannen[,] ernstige
Norbertynerpaters en Dominicanen[,] en slaan malkander den neus plat
met het wierookvat der wederzydsche aanbidding en vergoding. Zij stellen
zich aan de spits, zyzelf, en omdat ze vooraan staan gaan ze zich inbeelden
dat ze alles overheerschen en dat van hen uitgaat alles wat nog eenigzins
den naam van wysgeerigheid, woord of dichtkunst verdient.’ (h8-h9)
Over wie heeft hij het? Zoals altijd bij hem blijft de bewering vaag. In Vlaamsche
weelde, het boek waar hij zich zo over opwond, vinden we de West-Vlaamse
dominicaan Jules Laurentius Callewaert (1886-1964), strijdend flamingant, actief in
tal van literaire bladen en in het bisdom niet bepaald gegeerd (Pissens 1925: 50;
Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging 1998: 679-681). Het is niet
ondenkbaar dat het o.a. om hem gaat. Mogelijk denkt Caesar Gezelle ook aan de
dominicaan Georges Rutten (1875-1952): die stelde zich tegenover de Kerk wel
loyaal op en liet zich in
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met de Vlaamse emancipatiestrijd, maar hij stond dan weer heel wantrouwig tegenover
de door Caesar Gezelle zo geliefde Frans Van Cauwelaert (Nieuwe Encyclopedie
van de Vlaamse Beweging 1998: 2676).69 Tot de mogelijkheden behoort ook de
oorlogsvrijwilliger Carlos van Sante (1896-1947), tijdens de eerste wereldoorlog
actief in de Frontbeweging, daarna gedeserteerd uit het Belgisch leger, propagandist
voor het activisme in bezet gebied en in 1921 bij verstek ter dood veroordeeld. Hij
werd bij de dominicanen ingekleed in 1919 en werd in 1926 priester gewijd (Nieuwe
Encyclopedie van de Vlaamse Beweging 1998: 2693-2694). Te Tongerlo was er
vroeger de literair geïnteresseerde norbertijn Servaes (Domien) Daems geweest
(1838-1903), die Guido Gezelle had geparodieerd; hij was loyaal Belgisch, maar hij
had als voorzitter van de Koninklijke Vlaamse Academie op 27 juni 1900 een lezing
gehouden waarin hij de Belgische revolutie van 1830 op taalvlak een catastrofe had
genoemd. Daems was in 1927 al lang overleden, maar we moeten er rekening mee
houden dat Caesar Gezelle in 1900 student te Leuven was en dat hij als bestuurslid
van het genootschap Met Tijd en Vlijt goed op de hoogte moet zijn geweest van
diverse stromingen in het toenmalige denken over de Vlaamse taal (De Schutter
2001: 10-18; Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging 1998: 840-841). De
lezing van Daems was ook verschenen in de Verslagen en Mededelingen van de
Koninklijke Vlaamse Academie (1900: 437-470). Een andere niet onbelangrijke
norbertijn omstreeks 1927 was natuurlijk Paul (Emiel) Valvekens (1897-1944): die
was op kritiek van de kerkelijke overheid gestuit toen hij aan Averbode's Weekblad
een meer culturele en wetenschappelijke inhoud had willen verlenen. Dat had
overigens geleid tot de stichting, samen met Gerard Walschap, van het tijdschrift
Hooger Leven (Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging 1998: 3142). Ook
via de Brugse uitgeverij Excelsior, waar hij enkele van zijn eigen publicaties had
laten verschijnen (Gezelle 1923e; Gezelle 1923b: Gezelle 1924a) kan Caesar Gezelle
met ‘Norbertynerpaters en Dominicanen’ in contact gekomen zijn. Daar werkten
mee: de norbertijnenbroeder Renaat Vincke uit Tongerlo (pseudoniem A. O'Flanders)
(1877-1963), actief in o.a. Biekorf

69

Frans Van Cauwelaert (1880-1961) was burgemeester van Antwerpen van 1921 tot 1932.
Net als Stijn Streuvels, die soms lezingen had gegeven voor het Leuvense
studentengenootschap Met Tijd en Vlijt, kende Caesar Gezelle hem al van in Leuven, waar
hij behoorde tot de ‘markantste studententypen’ (Streuvels [1960] 1980: 60). De ledenlijst
van het studentengenootschap vermeldt, hoewel zonder voornaam, het lidmaatschap van
‘Van Cauwelaert’ in het academiejaar 1899-1900. Caesar Gezelle, toen voor het tweede jaar
in Leuven, was er bestuurslid onder het voorzitterschap van professor P. Alberdingk Thijm
(Annuaire 1901: 205 en 207). Voor Van Cauwelaert had hij grote sympathie.
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en Dietsche Warande en Belfort (Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging
1998: 3300-3301) maar ook de al vermelde activistische dominicaan Carlos Van
Sante (1896-1947) en de dominicaan Jozef Theodoor Arts (1864-1934) (Vanden
Abeele 2002: 124-125).
Mijmeringen laat zien hoe literatuur en literaire kritiek op Caesar Gezelle als een
chaos en als een bedreiging moeten zijn overgekomen. Het was een woud waar hij
geen veilige weg of eigen nest in vond.
Gezien de melancholische gevoeligheid die hem eigen was - dat ‘teergevoelig hart’
dat hij zichzelf toedicht (h20) - verwondert het niet dat hij heel diep getroffen kon
worden door het beluisteren van muziek. Veel méér dan het lezen van literatuur lijken
muzikale ervaringen hem te hebben geraakt en hebben ze, zelfs op een overweldigende
manier, positieve emotie bij hem losgemaakt. Dat blijkt duidelijk uit de passages
over zijn wekelijkse bezoeken aan de Parijse concerten tijdens de oorlog of uit de
herinnering aan muzikale ervaringen in zijn kindertijd.
‘Er is voorzeker geen dieper genot uit te denken, dan dat van muziek
wanneer men ze begint te begrijpen en te doorvoelen. Ik herinner mij nog
heel goed op eenen namiddag, dat men de R[é]demption gaf van C.
Fran[c]k.70 Ik was zoo geroerd door het aria van den Aartsengel dat mijne
oogen vol tranen sprongen tot myne groote beschaamdheid. Maar ik zag
dat anderen zoozeer en nog meer ontroerd waren dan ik, onder andere was
daar een jongeheer die zyne armen zwaaide op den rythme van de muziek
en nu en dan eens rechtsprong om zyn geestdrift lucht te geven.
Een mynheer die neffens mij zat, had mijn zwemmende oogen gezien en
de moeite die ik deed om de tranen niet te laten bollen. Beleefd zoals alle
franschen zijn tikte hij op mijn arm en fluisterde[:]
“Monsieur l'abbé, ces émotions sont trop fortes pour nous[”]. En hij
verdween en ik ook.’ (h68)
‘Het hooren van sommige brokken muziek pakt me zoo machtig aan dat
ik erbij myne tranen niet meer weerhouden kan in zoo verre dat ik er soms
over beschaamd sta. Van kindsgebeente af ben ik voor het

70

César Auguste Franck (1822-1890): toondichter en organist, werd geboren te Luik
maar verbleef vooral te Parijs. Hij had een grote invloed op de jonge Franse
componisten van zijn tijd. Rédemption, poème symphonique de Edouard Blau is een
werk voor mezzosopraan, vrouwenkoor, gemengd koor, declamatie en orkest. Het
kwam tot stand omstreeks 1871/74 (Glastra van Loon 1992: 227).
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zoetluidende zoo gevoelig geweest, het zingen van een harmonium, drong
door myne ziel als het gezang van een engel: dat opeenvolgen van die
harmonisch samenluidende tonen hield me in een toestand van stille
zielverrukking, ik volgde de melodie en liet me wiegen op het rijzen en
dalen van den zang en was gelukkig.’ (h155)
Wellicht vertoonde hij in zekere mate ‘het syndroom van Stendhal’, het verschijnsel
waarbij een intense artistieke waarneming een gevoelig persoon ongemeen fel
ontroert.71 Maar we zouden niet met Caesar Gezelle te maken hebben als hij in een
andere passage niet opnieuw voorbehoud aantekende tegen het milieu van muziek
en musici, nu omdat de muzikant ‘onder alle artisten’ ‘het laagst’ staat en vaak
‘oppervlakkig’ is:
‘Zijne kunst neemt hem te geheel en al in beslag, hij heeft noch tijd noch
gelegenheid meer om zich veelzijdig te ontwikkelen.’ (h66)
Gelukkig ziet hij uitzonderingen: de componisten overklassen de uitvoerders naar
zijn mening ruimschoots. Paradoxaal genoeg echter prijst hij hen vooral... wanneer
ze ook tekst hebben geproduceerd.
‘Iemand die waarlyk groot Componist is[,] kan niet anders zijn dan een
ontwikkeld mensch. Berlioz byvoorbeeld heeft mij ten zeerste geboeid
met zijn Soirées d'Orchestre en hetgeen andere[n] schrijven over muziek
of kunst in 't algemeen[,] is gewoonlyk van de hoogste cultuur. Maar ik
spreek niet van den toondichter, ik heb het slechts over den uitvoerder[,]
den musicus.’ (h67)72
Even heeft Caesar Gezelle overwogen om zich een radio aan te schaffen, maar
uiteindelijk deed hij dat niet. Radio's waren duur, vond hij, en priesters moeten zich
een en ander kunnen ontzeggen. En opnieuw, om zijn eigen onbeslistheid af te
wentelen, ‘troostte’ hij zichzelf met de gedachte dat een radio misschien snel verveelt.

71

72

Genoemd naar de Franse schrijver Stendhal (pseudoniem van Henri Beyle, 1783-1842). Bij
zijn bezoek aan Firenze raakte hij door de schoonheid van de stad bijzonder fel geëmotioneerd.
Ook Feuerbach en Rilke hadden dergelijke ervaringen (Wirtz 2000: 430-431).
(Louis-)Hector Berlioz (1803-1869) was de belangrijkste componist van de Franse
romantiek, meester in de orkestratietechniek en grondlegger van de programmatische
symfonie. Hij is o.a. bekend om zijn Symphonie Phantastique. Om geld in het laatje
te krijgen schreef Berlioz na 1832 (opmerkelijke) opstellen in bladen en tijdschriften.
Veel van die ‘scherpe, geestige of bijzonder knappe kronieken’ werden gebundeld.
Les Soirées d'Orchestre dateert van 1852 (Glastra van Loon 1992: 84).
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‘Er is geen mensch die 't kan denken hoezeer ik de muziek liefheb: ook
de simpelste melodie weerklinkt in mij als een geluid uit den hemel. En
nu heb ik nooit geen muziek meer: mijne middelen laten 't mij niet toe om
een radio post in te richten en daarbij vind ik dat priesters nu juist niet
moeten genieten van al de moderne comfort en luxe. Ik zou er, geloove
ik, den helft van mijne dagen naar zitten te luisteren en onbekwaam zijn
om nog ernstig werk te verrichten.
Maar 't verveelt nogal gauw schynt het, in vele huizen heb ik gezien dat
de radio het zwijgen opgelegd was, en dat is een sterke troost voor die
geen radiopost bezit.’ (h68-h69).

De beleving van zijn eigen schrijverschap
Bovenstaande beschouwingen ten spijt kunnen we ons niet onttrekken aan de
vaststelling dat Caesar Gezelle het met zijn schrijverschap bijzonder goed heeft
gemeend. Hij was eerlijk in zijn bedoelingen en sterk gedreven. Conform aan de
kerkelijke inzichten en in het voetspoor van zijn oom zag hij schrijven en verkondigen
als een onderdeel van zijn roeping, als een religieuze opdracht. Hij leefde van het
ideaal om als mens, als priester én als literator voort te bouwen aan het goddelijke
scheppingsplan waar hij in geloofde. Zijn lichtend voorbeeld daarbij was God zelf,
de opperste Kunstenaar die Zijn wezen in de schepping had gelegd. In zijn bijtende
tekst over de artistieke portretten van zijn tijdgenoten schrijft hij:
‘Het schoonste portret dat ik ooit zag van eenen kunstenaar - laat die nu
een bevoorrecht mensch zijn - was het beeld van zijne ziel geslagen op en
stralend uit zijn kunstwerk, zoo teekende immers God zelf zijn werk toen
Hij de wereld schiep, Hij zette er zyn portret niet bij maar liet zijn wezen
stralen[,] klaar voor alwie het maar bekyken wil uit ieder wonderwerk dat
uit zijne scheppende handen kwam. Hij bracht voort en 't geen hij
voortbracht droeg den stempel van zijn goddelyk almachtig beeld en hij
had de hulp van portretten niet noodig.’ (h133)73

73

Het concept van de scheppende God als ‘wondere Kunstenaar’ was geen unicum en
vinden we geregeld terug in het oeuvre van zijn oom. We verwijzen o.a. naar het
gedicht ‘De waterspegel’ in Vlaemsche Dichtoefeningen (Boets 1980: 132-135): God
maakte de waterspiegel, een fascinerend element, dat het beeld weerkaatst van al het
andere dat ooit geschapen is; daartoe behoren ook het gezicht en de ziel van de mens,
‘geprent met uw zegel’ (v. 76 en 82) (Van Iseghem 1993: 347 e.v.).
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Als auteur wilde hij zich bij het creatieve plan van de schepping enthousiast en actief
inschakelen. Aan de zeldzame vreugdevolle momenten van zijn eigen kunstenaarschap
geeft hij dan ook gestalte door de aanwending van bijbelse metaforiek.
‘Eene van de diepste genietingen die een mensch ondervinden kan[,] is
de vreugde aan het voortbrengen. De moeder[,] zegt de H. Schrift[,]
eenmaal dat haar kind geboren is[,] verheugt zich omdat er nu een mensch
is waar er geen was. Dezelfde vreugde gevoelt elke voortbrenger[,] elke
kunstenaar[,] elke schrijver wanneer zijn gewrocht daar levend onder zijne
oogen ligt: zijn voortbrengsel[,] zijn geesteskind. Er is iets meer dat er te
voren niet was; hij heeft iets in het bestaan[,] in het leven geroepen; hij is
vader, genitor!74’ (h238)
De tragiek van zijn werk en persoonlijkheid was dat hij enerzijds niet over het talent
beschikte om die diepere aspiraties en dus dat aspect van zijn religieuze roeping waar
te maken; anderzijds, en misschien vooral, dat hij zich daar blijkens Mijmeringen
omstreeks 1927-1928 bijzonder scherp bewust van geworden was. Bij de aanvang
van ‘Schrijven!’ lezen we:
‘Wat moet het een genoegelyk ambacht zijn voor die werkelyk kan
schryven: voor wie iets te zeggen heeft en dat kan zeggen en daarna
zwijgen.’ (h8)
Het vervolg van de tekst maakt duidelijk dat het in dit geval om het werk van anderen
gaat, maar door de verwoording lijkt het wel een verzuchting over zijn eigen situatie.
Meer directe uitlatingen daarover vinden we trouwens ook:
‘Ik ben er ten volle van overtuigd, zooals my eens een engelschman
voorspelde, dat ik nooit meer zal worden dan een van de minor stars[,]
eene middelslag schrijver[,] met een fransch woord [“]une médiocrité[”]:
Afgunst draag ik niemand toe en ik kan het heel goed verdragen dat de
zon in het water schingt75: en daarom kan ik zoo koel en bezadigd mijn
eigenzelf ontleden en beschrijven.’ (h78)

74

75

Genitor: schepper, levenschenker. De bijbelpassage waar hij naar verwijst, luidt:
‘Wanneer de vrouw gaat baren is zij bedroefd omdat haar uur gekomen is; maar wanneer
zij het kindje ter wereld heeft gebracht, denkt zij niet meer aan de pijn, van blijdschap
dat er een mens ter wereld is gekomen’ (Joh. 16:21).
Schingt: W.-VI. uitspraak van ‘schijnt’.
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Wie Mijmeringen doorneemt, heeft alle reden om vooral aan die laatste bewering te
twijfelen. Maar het is duidelijk dat het besef van zijn middelmatigheid hem dwarszat.
Niets menselijks was hem vreemd en het verlangen naar enige officiële erkenning
leefde bij hem wel degelijk.
‘Zeker er is een groot genot aan, te zien een boek, uw boek, zyn weg door
de wereld banen: het eenige loon van den schrijver is toch dat men hem
leze, dat men zijne boeken aan stukken leze, gelyk Conscience's, en ik
moet lachen met schrijvers die beweren dat ze aan hun eigenzelf alleen
genoeg hebben. Waarom schrijven ze dan?
Maar laagheden doen, schoonspreken om ievers vereerd of geprezen te
worden, dan laat ik voor anderen. Myn werk ga zijnen weg, onder de hoede
van God, en die 't niet lezen wil late 't liggen.’ (h78)
Wanneer hij van zijn eigen oeuvre de balans opmaakt, is de toon bitter.
‘Ik heb geschreven en veel geschreven en nu en dan, heel zelden, heb ik
het ook aleens beproefd om aan den fortuinboom te schudden om te zien
of er geen van die gouden appels op myn hoofd zouden vallen. Maar
vruchteloos. Niet de minste erkenning, ook van vrienden niet. Een paar
voorbeelden. Ik gaf eene bundel novellen uit bij den Standaardboekhandel.
Om te beginnen werden die allerslechtst uitgegeven, gedrukt met tal van
stoorende zetfouten en op macaronpapier.76 Wel de Standaard zelf heeft
er nooit reclaam willen voor maken terwijl haar kolommen geheele dagen
volstaan over Timmermans, Claes, V. Cauwelaert77 en anderen. Het boek
ligt dood te gaan, begraven op de zolders van den Standaard. Niemand
vraagt ernaar omdat het onbekend is en die 't lezen[,] lezen 't gaarne.’ (h75)
In 1912 had men hem vereerd met het ridderschap in de Leopoldsorde - reden voor
nogal wat ironie bij zijn tegenstanders. Bij hun spot betrokken ze ook de kruisweg,
een gebedsoefening die Caesar Gezelle na aan het hart lag en waarover hij later een
publicatie zou samenstellen. Het heeft hem diep gegriefd.78

76
77

78

Makarons zijn koekjes van meel en suiker die op ouwel worden vastgebakken;
‘macaronpapier’: papier van slechte kwaliteit, zo broos als ouwel.
Blijkens een verder volgende passage wordt hier niet de Vlaamse dichter, romancier
en essayist August Van Cauwelaert bedoeld (1885-1945), maar wel opnieuw diens
oudere broer, de katholieke politicus Frans Van Cauwelaert (1880-1961).
Vanuit zijn nadrukkelijke aandacht voor alle vormen van lijden lag de gebedsoefening van
de kruisweg Caesar Gezelle na aan het hart. Hij wijdde er in 1924 een klein werk aan (Gezelle
1924a). Het jaar van publicatie, waarover onzekerheid bestond, valt met zekerheid te
achterhalen via de inventaris van de Brugse uitgeverij Excelsior (Vanden Abeele 2002: 131).
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‘Gelukkig ben ik niet eerzuchtig genoeg om te zoeken naar
onderscheidingen. Niet dat ik er veel heb moeten weigeren binst mijn
leven. Eenmaal is mij een ridderkruis overgekomen en 't werd me door de
eenen verweten dat het veel te vroeg kwam, en een ander, ziende mij
zekeren dag den kruisweg gaan, haalde mij over den hekel bij mijne
ambtgenooten leeraars, met te zeggen dat ik zeker aan het overwegen was
geweest hoe wij nu met twe[e]ën[,] Christus en ik[,] onverdiend ons kruis
te dragen hadden. Zeer vernuftig, als men ziet79, maar zeer teekenend ook
voor zekere toestanden in een menschenleven. Buiten dit bewijs van de
koninklyke gunst, waarvan de koning zelf nooit iets heeft afgeweten, is
mij nooit de minste vereering te beurt gevallen[;] integendeel[,] veel
vernedering had ik uit te staan en de critiek[,] ook de scherpste[,] bleef
mij niet gespaard.’ (h74)
‘Veel geluk beleef ik aan myne uitgaven niet, en zoo is het geweest van
den beginne af.’ (h77)
‘Dat is het lot van wie boeken uitgeeft zonder voor het geluk geboren te
zijn.’ (h77)
Van zijn meest succesvolle werk, het ‘machtig oorlogsboek’ over De dood van Yper
(Eeckhout 1925: 187), maakte hij eigenhandig en enthousiast de Franse vertaling,
La mort d'Ypres. Hij kreeg die evenwel nergens geplaatst (Pauwels 2005: 335). Een
passage over dat werk in Mijmeringen maakt duidelijk hoe groot zijn euforie moet
zijn geweest - en hoe gering zijn realiteitszin.
‘De Dood van Yper[,] door mij geschreven en uitgegeven by L.J. Veen,
Amsterdam, onder den oorlog80[,] was wat men noemt [‘]un succès de
librairie[’]. Het boek verkocht vlot. Zekeren dag steek ik in mijn hoofd
van een exemplaar aan den koning te sturen. 't Was in de Yzerdagen en
dat verklaart myne geestdrift. Ik geef dus aan Veen een welgestyleerd
briefje van hulde om bij het boek te steken by 't opsturen. 'k Heb nooit
geen antwoord gekregen. De uitgever wel, die kreeg een bloempje over
de mooie uitgaaf en ik mocht myne vingeren likken. Naderhand schreef
ik naar een van de ministers om uitleg en ik kreeg voor antwoord: ‘'t is
aan mij niet Zijne Majesteit lessen van beleefdheid te geven.

79
80

Als men ziet: zoals men kan zien.
Gezelle 1916.
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Ik gaf in één jaar vier boeken uit
Vlaamsche Verhalen
Vier letterkundige lessen
Voor ons misprezen moedertaal
Herbloei81
En ik bekwam juist zooveel bijval als had ik met mijn hand op mijne hesp
geslagen.’ (h75-h76)
Ervaringen uit 1927, het jaar waarin hij aan zijn ‘publicatie’ Mijmeringen begon,
bekwamen hem niet beter.
‘Dit jaar gaf ik twee boeken uit: Solitudo of acht dagen bij de Trappisten
en Uit 't Land en 't Leven van Guido Gezelle.82 't Eerste maakt goed zynen
weg[,] al wordt errond gezwegen gelyk vermoord. Ik heb er eene enkele
recensie van gezien of twee in brusselsche bladen, en eene heb ik moeten
zelf afbedelen in een plaatselyk weekblad.83 Het tweede kan in België in
den handel niet komen omdat het in Holland uitgegeven is en ik er den
prijs niet van ken. Driemaal heb ik reeds geschreven naar den uitgever te
Amsterdam en driemaal geeft hij me de eer van de zotten[:] hij antwoordt
niet, geen woord.’ (h76-h77)
Ook over het matige succes van zijn poëziebundels doet hij zijn beklag. Hij verteerde
nooit de zware kritiek op zijn eerste dichtbundel Primula Veris: de Nederlandse
dichteres en essayiste Maria Viola, medeoprichtster van het katholieke blad Van
onzen tijd (1900-1929), heeft zijn debuut ‘duchtig in stukken getrokken’, schrijft hij.
‘Een tweede verzenbundel Leli[ë]n van Dalen werd bekroond en werd
uitverkocht - maar hij beleefde ook zijn avontuur: myne eigene familieleden
vonden hem zoo flauw dat ze mij hun presentexemplaren eenvoudig
terugschonken.’ (h77)

81

82
83

De werken verschenen inderdaad allemaal in 1923 maar twee titels zijn niet exact - de
zoveelste illustratie van de bedenkelijke manier waarop Caesar Gezelle met citaten en
verwijzingen omsprong. Het gaat respectievelijk om Gezelle 1923c; Gezelle 1923b, Gezelle
1923d en Gezelle 1923a.
Gezelle 1927a en Gezelle 1927b.
Wellicht heeft hij het hier over L.D.W. 1927, verschenen in de septemberaflevering
van Biekorf. Ook dat versterkt weer de datering van het manuscript.
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Toen zijn bundel Herbloei verscheen, kreeg hij naar eigen zeggen de kritiek te slikken
dat die titel te ‘pretentieus’ was omdat zijn werk niet eens een ‘bloei’ had gekend:
‘In elk geval is Herbloei geen succes maar een tegenvaller en het boek
moet den uitgever als lood op zijnen zolder en op zijne maag liggen.’ (h77)
Mijmeringen bewijst op verschillende plaatsen dat Caesar Gezelle - ook al had hij
zich neergelegd bij het inzicht dat hij maar ‘eene middelslag schrijver’ was - om zich
heen op de duur een soort banvloek of samenzwering is gaan vermoeden, die het
mogelijk maakte alle geldende normen van kwaliteit en objectiviteit bij de beoordeling
van zijn werk systematisch te negeren.
‘Er schijnt eene soort conspiration du silence te bestaan voor zekere boeken
terwyl andere[,] al hielden ze ook nog zooveel dwaasheid in en waren ze
nog zoo slecht geschreven, seffens al de klokken van de letterkundige
critiek in hun voordeel doen aan 't luiden gaan. Als ik wil dat een van
mijne boeken voor de tooglade van eenen boekwinkel komt[,] moet ik het
er zelf naartoedragen en dan blyft dat daar liggen[,] weken achtereen[,] al
zyne kleur te verschieten in het dag- en zonnelicht.’ (h76)
‘Maar wat ik niet dulden kan is de cenakelgeest[,] de clique geest waarmede
sommige vooral jonge schrijvanten behebd84 zijn en die maakt dat ze zich
blind staren op hun eigen persoonlykheid en op vele van hunne
cenakelgenooten en blind, ongenadig onziende85 blyven voor alles wat
daarbuiten omgaat. Hors de la clique point de salut86, dat is hunne leus.
Wat ik niet verdraag is dat ze malkander doodrooken met slechten wierook
en dat doen ze met het ernstigste gebaar van de wereld.’ (h79)
‘Over mijne geschriften schynt eene doemenis te hangen die ze nooit laat
boven komen. Eene soort samenzwering van den zwygenden eede, zwygt
ze morsdood.’ (h187)87

84
85
86
87

Lees: behept.
Ongenadig onziende: onvoorstelbaar blind.
Buiten het kliekje valt geen heil te verwachten.
Met ‘den zwijgende eede’ bedoelt hij hier een geheime samenzwering zonder meer.
Maar hij alludeert natuurlijk op het romantische geheime genootschap ‘De Swighenden
Eede’, dat omstreeks 1880 ontstond uit een vriendengroep rond Hugo Verriest. De
Vlaamse studentenbeweging dreigde de flamingante jongeren te onttrekken aan de
invloed van de clerus. De bisschoppen waren verontrust dat er een intellectuele generatie
zou opgroeien die zich inzake Vlaamse actie niet meer zou voegen naar de kerkelijke
standpunten. Uitgerekend toen, in 1878, behaalden de liberalen op nationaal vlak de
meerderheid - met o.a. de schoolstrijd als gevolg. De bisschop van Brugge, mgr. Faict,
wilde de katholieke krachten daarom bundelen en ‘splintergroepen’ opdoeken. Veel
Vlaamsgezinde priesters werden ‘bewaakt’. ‘De Swighenden Eede’ was een geheim
verbond tegen die maatregel: het bestond o.a. uit priesters die weigerden de
Vlaamsgezinde collegejeugd aan haar lot over te laten. Over de activiteiten weten we
weinig, tenzij dat de groep eigenaar en bezieler was van De Vlaamsche Vlagge (Nieuwe
Encyclopedie van de Vlaamse Beweging 1998: 2929-2930).
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Van die gedachte leek hij niet meer af te brengen. Aan Karel Jonckheere, die hij
overigens nooit heeft ontmoet, schreef hij op 15 april 1928:
‘Mijne laatste voortbrengsels liggen zooals gij zegt in het duister omdat
ik wars ben van reclame: als mijne schriften hunnen eigenen weg banen
dan eerst zal ik begrepen worden. Anders niet. [...] Om heden ten dage
bijval te hebben moet men deel uitmaken van een kapelletje, een cenakel.
Ik zou daar lang kunnen over praten maar 't is beter van niet. Ik houd me
tevreden met mijn aandeel.’ (Jonckheere 1986: 52)88

Het ‘fatum’ van zijn manuscript
Volhouden, ondanks zulke inzichten, en toch aan een nieuwe publicatie werken, dat
is wat Caesar Gezelle in de ‘wintermaanden’ van 1927 (h78) en in de loop van 1928
heeft geprobeerd. Het gesukkel met zijn gezondheid, de felle aanvallen van reuma
en de ongerustheid over een mogelijke aandoening van Parkinson, hebben hem
opgejaagd en aangezet om Mijmeringen voor een deel ook te concipiëren als een
soort geestelijk testament. Maar intussen had hij alle reden om te twijfelen aan het
lot dat dit nieuwe boek beschoren zou zijn. Hij heeft van meet af aan beseft dat alle
zin voor synthese in zijn plan ontbrak en dat het geheel, ondanks een ambitieus
openingsstuk misschien, een samenraapsel - een caleidoscoop - van fragmenten zou
blijven.
‘En nu ben ik er weer een aan 't schrijven[;] wat zal zijn fatum zijn? Zal
het ook blijven liggen gelyk een rotsblok in den bergstroom of zal het
meevlotten op de borrelende waters en zyn weg maken[?]

88

Karel Jonckheere, in legerdienst bij de lansiers, lag in het militair hospitaal van
Oostende omdat hij van zijn paard was gevallen. Omdat hij in die periode evenwel
ook ‘geus’ aan het worden was, had zijn bezorgde zus - mede door toedoen van een
studiegenote uit Brielen bij Ieper - geprobeerd om hem met de priester-schrijver Caesar
Gezelle in contact te brengen.
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Chi lo sa?89 Hoe het ook zij, ik heb toch het genot van het te schrijven en
samen te stellen en 't gaat zoo wel gedurende de wintermaanden als het
vuur jaagt in den kachel, om te zitten gebogen over 't glad papier en te
laten het innigste van zijn eigenzelf door de pen langs de regels loopen,
terwyl alles stil is rondom u, en gij om zoo te zeggen het spreken hoort
van uw eigen hart.’ (h78)
Noodlottige receptie kon hij, na zijn vroegere ervaringen, verwachten. Het is ons
niet eens bekend of hij dit als afgewerkt beschouwde en of hij hiermee drukkers heeft
benaderd. Maar de troost voor zichzelf, in geval van zware kritiek of van karig succes,
had hij opnieuw van bij zijn eerste intentie in de tekst ingebouwd: uiteindelijk zou
dit werk hem in staat stellen ‘het innigste van zijn eigenzelf’ aan het gewillige en
bevriende papier toe te vertrouwen.
‘Nu ik ben dus zonder vrienden, althans zonder innige vertrouwde vrienden,
aan niemand ooit spreke ik van mijn inwendig[,] mijn zieleleven en daarom
heb ik zoo'n behoefte aan mededeeling dat ik het zou uitroepen tegen de
blinde muren. Dit blad papier weze mij zoo'n blinde muur, het zal luisteren
en mij ten minste niet verklappen!’ (h70)
Bij zijn gemijmer over het blanke papier bekent hij dat hij, zoals iedereen, zijn eigen
‘bedekte [...] geheime ellende’ meedraagt. Het werk dat hij aan het samenstellen was,
mocht dat voor een deel naar buiten brengen.
‘Want wondere onverwachte dingen zouden wij vernemen[,] konden wij
lezen als in een open boek, in het open gemoed van elkendeen.’ (h71)
Mijmeringen laat de lezer van vandaag toe, juist omwille van het persoonlijke gehalte
van de reflecties, om in dat ‘open boek’ van Caesar Gezelle vrij te grasduinen. Het
manuscript openbaart iets méér van de psychologie van zijn auteur, over wie veel
krasse beweringen tot op heden meestal uit de mond van derden kwamen. Het verstrekt
ons interne informatie over de culturele begrenzing en de vaak aparte legitimering
van artistieke voorkeur in de conservatief-katholieke milieus tijdens het interbellum.
Bovendien illustreert Mijmeringen, op zijn eigen manier, nog maar eens hoe de
zogenaamde ‘West-Vlaamse school’ in die jaren glansloos ten einde liep; de

89

Chi lo sa?: It. Wie weet?
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laatste poëzieprojecten van Eugeen van Oye, waarover we vroeger publiceerden,
kwamen overigens maar een drietal jaren eerder tot stand (Van Iseghem 1999; Van
Iseghem 2002).
Die laatste vaststelling is wellicht het grootste ‘fatum’ dat dit werk getroffen heeft.
Als dusdanig is deze verzameling teksten, hoe weinig literair ook, geen onbelangrijke
bron voor de Nederlandse literatuurstudie.
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