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‘De voetstukken, daar zij gelijk zijn, werden niet één keer aangepast aan de 
verschillende manieren en materies van de beelden, alsof de maker besliste dat, 
om een definitieve beeltenis te verkrijgen, de meest verscheidene vormen, 
benaderingen doeltreffender zouden zijn dan de herhaalde, min of meer gelukte 
pogingen om in éénzelfde stijl het voorwerp van zijn herschepping op te roepen.’ 
 

Hugo Claus, De verwondering (1962), p. 101-102
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‘Ik ben aan de willekeur overgeleverd. Als er iemand langs komt die vraagt of ik zin heb in 
tafeltennissen, dan ga ik mee, hoe spannend het schrijven op dat moment ook kan zijn. Tijdens 
het tafeltennissen vloek ik, en scheld ik, maar desondanks: ik pingpong. Het is alsof ik niet zo’n 
zwaar gewicht op het schrijven wil leggen. Iedere dag dat ik niet schrijf, voel ik wroeging en spijt. 
Maar ik kan me niet afzonderen. Mensen leggen beslag op me, zij vormen de grootste hindernis 
voor mijn schrijven.’ 

 
Elke keer als ik deze woorden lees, moet ik inwendig grinniken. Het lijkt haast wel alsof Hugo 
Claus het in dit interview uit 1978 eigenlijk over het schrijven van een proefschrift heeft. Ook 
ik heb me de afgelopen vier jaar veelvuldig laten afleiden, of het nu ging om potjes tafeltennis, 
of om schandalig lange lunches. En ook ik ben de afgelopen vier jaar door een voortdurend 
gevoel van wroeging en schuld geplaagd op de momenten dat ik niet zat te schrijven. Ik zou 
echter niet durven te beweren dat mensen de grootste hindernis vormden voor mijn 
schrijfproces. Integendeel: zonder al die mensen was dit boek er simpelweg niet geweest.  

De persoon die zonder twijfel de grootste bijdrage aan dit proefschrift heeft geleverd, is 
mijn promotor Kevin Absillis. Van meet af aan heeft hij mij als een ware mentor begeleid en 
mijn pad geëffend op weg naar de eindstreep. Als geen ander wist hij me telkens weer nieuwe 
moed in te spreken, me de juiste handvaten aan te reiken en me tot hoogten te stuwen die ik 
zelf nooit voor mogelijk had gehouden. Kevin, bedankt voor alle wijsheid, steun, goede adviezen 
en fijne gesprekken. Je hebt mij op alle mogelijke manieren geïnspireerd en gemotiveerd, en ik 
vond het een ware eer om deze tocht samen met jou te maken.  

Voorts wil ik een groot woord van dank uitspreken naar Kris Humbeeck, die zo genereus 
was om het voorzitterschap van mijn doctoraatscommissie op zich te nemen. Ik kijk met 
genoegen terug op onze uitgebreide en geanimeerde gesprekken, die menigmaal leidden tot 
nieuwe inzichten. Het was een waar genoegen om met je samen te werken in het Booncentrum. 
Ook Georges Wildemeersch ben ik zeer erkentelijk voor zijn waardevolle adviezen en 
commentaren, evenals de fijne gesprekken die we op uiteenlopende locaties met elkaar voerden. 
Anja de Feijter, Gwennie Debergh, Sarah van Hoof en Lars Bernaerts dank ik voor hun 
bereidheid om zitting te nemen in mijn jury, en Remco Sleiderink om de rol als juryvoorzitter 
op zich te nemen.  

Voorts dank ik de Universiteit Antwerpen en het Bijzondere Onderzoeksfonds (BOF), 
die dit onderzoek financieel mogelijk hebben gemaakt. Ook ben ik veel dank verschuldigd aan 
Veerle Claus-de Wit en de Koning Boudewijnstichting, die mij toestemming verleenden om het 
Claus-archief in het Letterenhuis te raadplegen. Een zeer welgemeende merci aan de 
medewerkers van het Letterenhuis, in het bijzonder Johan Vanhecke, die me wegwijs maakte 
in het Claus-archief en altijd klaarstond om mijn vragen te beantwoorden. Ook Han van Doorn 
en Radboud Holthuizen verdienen een speciaal woord van dank voor hun hartelijke ontvangst 
in het archief van De Bezige Bij en het aanreiken van bijzondere bronnen. Daarnaast ben ik 



 

 

Dolf Hamming (†) erkentelijk, die me op een nieuw spoor zette en me in contact bracht met 
Han en Radboud.  

Het feit dat ik de afgelopen jaren de Universiteit Antwerpen mijn tweede thuis kon 
noemen, heb ik voor een groot deel te danken aan de strafste collega’s die ik me maar kon 
wensen. In ons gedeelde kantoor was er, naast boeiende vakinhoudelijke discussies, altijd tijd en 
ruimte voor bemoedigende woorden, prettige gesprekken en de nodige humor, al dan niet ten 
koste van deze ‘Hollander’. Valerie, Frauke, Gwennie, Filip, Dennis, Kevin en Kris: ontzettend 
bedankt voor de fantastische tijd. Jullie hebben me op meer wijzen gesteund dan jullie 
waarschijnlijk zelf vermoeden. Eveneens dank aan de overige toppers (Maartje en Matthijs), 
jobstudenten en stagiaires die van het Boon- en Clauscentrum een fijne werkplek maakten. En 
natuurlijk dank aan alle andere (ISLN)collega’s die mijn tijd in Antwerpen op uiteenlopende 
manieren verrijkt hebben. 

In dit dankwoord mogen ook mijn mede-doctorandi niet ontbreken. Naast onze liefde 
voor Harry Potter was het altijd fijn om twijfels, vragen, kennis en succesmomentjes met elkaar 
te delen. Ik kijk met plezier terug op de inspirerende doctorandilunches, gezellige uitjes en 
bloedstollende potjes pingpong. Veel dank aan Anneleen, Edith en Johanna voor het 
organiseren van de lunches, en daarnaast een bijzonder woord van dank aan Ine en Frauke, die 
niet alleen gedeelten van dit proefschrift van commentaar voorzagen, maar bij wie ik ook altijd 
terecht kon. Eveneens veel dank aan mijn andere brothers and sisters in arms: Anna, Annelies, Elli, 
Hanne, Karen, Lisanne en Wouter, het was een voorrecht om dit PhD-avontuur met jullie te 
delen. 

Verder wil ik mijn dank uitspreken naar de mensen en instellingen die me op diverse 
wijzen hebben bijgestaan: Marlou de Bont, Cora Dol, Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, 
Jane Hodson, Dirk van Hulle, Frederik Hulstaert, Jos Joosten, Britt Kennis, Mike Kestemont, 
Hanne Kloots, Jan Lampo, Kris Landuyt, Literatuurmuseum (Den Haag), Sofie Moors, 
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Linde de Potter, Jan Robert, Mark Schaevers, Elies 
Smeyers, Stadsarchief Kortrijk, Stadsbibliotheek Kortrijk, Universitas, Universiteitsbibliotheek 
Antwerpen, Stéphanie Vanasten, Steven Vanpuyvelde, het VRT-archief, Frank Willaert, 
Gertjan Willems en vele, vele anderen.  

Tot slot mag het ironisch heten dat ik een proefschrift over stijl nauwelijks woorden weet 
te vinden om mijn dankbaarheid uit te spreken naar mijn vrienden en (schoon)familie die mij 
de afgelopen vier jaar geweldig gesteund hebben. Bijzondere dank breng ik mijn ouders, die er 
altijd voor mij zijn, en mijn zus Joyce, voor wie ik ongelooflijk veel bewondering koester. Tot 
slot wil ik mijn vrouw Iris bedanken, zonder wie ik dit absoluut niet had kunnen doen. Ondanks 
de vele offers die nodig waren om dit avontuur mogelijk te maken, heeft ze mij onvoorwaardelijk 
gesteund, en wist ze me altijd op de juiste momenten een zetje in de rug te geven, of juist even 
tot rust te laten komen. Iris: veel, héél veel dank voor alles, dit proefschrift draag ik met alle 
liefde op aan jou. 
 

Elsloo, november 2018  
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Tien jaar geleden, op 19 maart 2008, sprak Hugo Claus zijn intussen befaamde laatste woorden 
‘Tetitatutis’ (‘Het is tijd dat het uit is’). Dit heengaan van een van de grootste schrijvers die 
Vlaanderen ooit heeft gekend werd het afgelopen jaar met een keur aan activiteiten herdacht. 
Het ‘Clausjaar’ werd eind februari in het Brusselse Bozar (Paleis voor Schone Kunsten) 
afgetrapt met ‘Hugo Claus, con amore’. Voor deze tentoonstelling stelde filmmaker, auteur en 
Clausliefhebber Marc Didden een persoonlijk en eigenzinnig portret van de multi-kunstenaar 
Claus samen. De expo, die overigens in het najaar naar de Kunsthal in Rotterdam verhuisde 
en daar nog tot half december te bezoeken is, toonde een keur aan archiefbeelden, foto’s en 
kunstwerken van onder anderen Karel Appel, Roger Raveel, Asger Jorn en James Ensor. ‘Con 
amore’ belichtte niet alleen de creatieve veelzijdigheid van Claus, maar gaf ook inkijkjes in het 
privéleven van de ‘Meester’. Zo werden foto’s en schilderijen van Oostende, de plek waar Claus 
zijn eerste kunstenaarsjaren doorbracht, afgewisseld met originele handschriften. Voorts 
werden bezoekers begeleid door Claus’ stem, terwijl verderop de pianoklanken van de door 
Claus bewonderde jazzmuzikant Thelonious Monk door de expositieruimte zweefden.  

Op 17 maart volgde de tentoonstelling ‘Hugo Claus, achter vele maskers’ in het 
Letterenhuis. Hier lag de focus voornamelijk op het archiefmateriaal dat sinds 2015 is 
ondergebracht in de Antwerpse instelling. Voor deze expo liet actrice en gelegenheidscurator 
Hilde van Mieghem zich leiden door de twee hoofdthema’s ‘oorlog’ en ‘liefde’. Bezoekers 
werden uitgenodigd vier cirkelvormig ontworpen ‘eilanden’ te betreden, waarin telkens een 
andere periode uit het leven van de schrijver centraal stond. De eilanden en de overige 
tenstoonstellingsonderdelen, waaronder vitrinekasten en een ingenieus ontworpen tijdslijn, 
illustreerden hoe allerlei facetten uit het persoonlijke leven van Claus hun creatieve weerslag 
vonden in zijn literaire werk.  

In de Antwerpse Bourla-schouwburg organiseerde Behoud de Begeerte op 18 maart, de 
vooravond van Claus’ sterfdag, de tweede editie van ‘Hommage met oesters’, een evenement 
dat qua opzet en stijl herinnerde aan de gelijknamige, tien jaar eerder gehouden 
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‘herdenkingsdienst’. De avond opende met de vijfde Hugo Clauslezing, uitgesproken door de 
Vlaamse auteur Jeroen Olyslaegers. Onder de titel ‘Vergeet niet wie gij zijt’ besprak Olyslaegers 
hoe vormen van nationalisme al te vaak als vrijbrief worden gebruikt om de ogen te sluiten voor 
prangende (globale) problemen. Vervolgens droegen bekende figuren uit het culturele veld 
gedichten voor uit de poëziebloemlezing Nieuwe tekeningen en gedichten (cf. infra) en deelden de 
jonge auteurs Emy Koopman en Lize Spit samen met Yannick Dangre hun leeservaringen met 
Claus’ werk. Kevin Absillis en Clausbiograaf Mark Schaevers voerden een gesprek over het 
leven en werk van Claus en theatermaker-auteur Josse de Pauw besloot de avond met een 
voordracht uit het eerder door hem en Schaevers geproduceerde stuk De versie Claus. Eerder op 
de dag werd in Kortrijk onder toeziend oog van onder anderen Cees Nooteboom een 
geluidswandeling gelanceerd die Clausfans langs bekende plekken uit Claus’ magnum opus Het 
verdriet van België voert. In de gepresenteerde audiotour wisselen telkens fragmenten uit de roman 
af met informatie over de betreffende locaties. Ook zijn er geregeld fragmenten te horen uit 
april 1983, toen Cees Nooteboom samen met Hugo Claus en BRT-radioman Bob de Groof 
Kortrijk bezocht en daarbij de auteur van Het verdriet uitgebreid aan de tand voelde over de link 
tussen werkelijkheid en fictie.   

Nog steeds in het voorjaar zond Radio Klara de driedelige reeks ‘De sporen van Claus’ 
uit, terwijl Radio 1 haar luisteraars liet stemmen op de mooiste zin van de auteur. De keuze viel 
op de regel ‘Het is beter gras te zijn, men kan het maaien, wieden en wild groeit het weer, en 
altijd anders’ uit de dichtbundel Oog om oog (1964), die inmiddels in een ontwerp van Dooreman 
levensgroot op de gevel van het Letterenhuis prijkt. Tom Lanoye speelde in het Antwerpse 
kunstencentrum De Studio vier maandagavonden op rij ceremoniemeester tijdens openbare 
lezingen van Claus’ toneelstukken. Tussendoor vonden nog talloze andere evenementen en 
tentoonstellingen plaats.  
 Voorts zagen diverse publicaties van en over Claus het licht. In het voorjaar verscheen 
Hugo Claus. Familiealbum, waarin Georges Wildemeersch een rijk geïllustreerd beeld schetst van 
Claus tijdens de oorlogsjaren en zijn experimentele periode in Parijs. Uiteraard komt Claus’ 
familie uitgebreid in beeld: Wildemeersch laat onder andere zien hoe het gezin Claus en de vele 
ooms, tantes, neven en nichten de schrijver inspireerden. Paul Claes verzorgde een nieuwe 
editie van het gedicht Het teken van de hamster (1963), dat hij bovendien voorzag van een 
uitgebreide close-reading. Het boek verscheen in april bij de Nijmeegse uitgeverij Vantilt. Ook 
uitgeverij De Bezige Bij investeerde fors: er verschenen nieuwe uitgaven van De Metsiers, Het jaar 
van de kreef, Het verdriet van België, De geruchten en De verwondering – de laatste in een door Kevin 
Absillis en mij verzorgde kritische editie met een uitgebreid nawoord door Absillis. Daarnaast 
gaf Claus’ vaste uitgever twee nieuwe bloemlezingen uit. In de eerste, Nieuwe tekeningen en gedichten, 
bracht de Bij-redacteur Suzanne Holtzer een kleine honderdtal tekeningen bijeen die Claus 
tijdens een ziekenhuisverblijf in 2003 maakte; bij elke tekening selecteerde Holtzer een passend 
gedicht of fragment uit het oeuvre. Van Mark Schaevers verscheen Het verdriet staat niet alleen, 
waarin de auteur als voorproefje op zijn nog te verschijnen biografie verscheidene biografisch 
getinte verhalen en fragmenten bloemleest. 
 De publicaties genereerden de nodige aandacht in de pers: ze vormden voor menig 
recensent een goede gelegenheid om werk van Claus te (her)lezen. Dit gold eveneens voor de 
dichter, essayist en Luikse hoogleraar Erik Spinoy, bij wie de hybride samenstelling van Het 
verdriet staat niet alleen leidde tot een ‘hernieuwde reflectie’ op Claus’ proza. Door de ongewone 
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samenstelling vielen sommige aspecten opeens (sterker) op. Dit gold onder andere voor het 
taalgebruik in Claus’ proza, dat wat Spinoy betreft in een ander daglicht kwam te staan: 
 

Mij frappeerde, meer dan ooit tevoren, de hoekige, moeizame omgang met het Nederlands. 
Claus schrijft een Nederlands met fouten en onhandigheden. De taal lijkt met elke zin opnieuw 
te moeten worden uitgevonden. Zijn hele leven lang lijkt hij bijvoorbeeld niet te hebben geweten 
hoe het adjectief in het Nederlands wordt verbogen. De woordkeuze is soms bepaald ráár. Het 
meest op zijn gemak toont Claus zich waar zijn idioom een echo mag zijn van zijn West-Vlaamse 
moedertaal. (Spinoy 2018) 

 
Ook de Nederlandse criticus en auteur Huub Beurskens zag zich na een hernieuwde 
kennismaking met Claus’ werk gedwongen enkele kritische kanttekeningen te plaatsen. 
Beurskens richtte zijn aandacht op de nieuwe editie van De verwondering, waarover hij op zijn 
weblog Nonnolles meermaals berichtte. In zijn eerste bespreking haalt Beurskens diverse 
inconsistenties en grammaticale fouten uit de roman aan, en stelt hij dat een auteur zijn verteller 
‘functionele consistentiefouten en zelfs taalfouten’ mag laten maken, maar dat dan wel de 
‘functionaliteit daarvan’ door de lezer achterhaald moet kunnen worden. In een volgend 
blogbericht gaat hij specifieker in op de vele fouten die volgens hem de compositie van De 
verwondering in gevaar brengen. Frappant wordt het wanneer Beurskens zegt dat hij niet eens 
gelet heeft op ‘de talrijke taalfouten en rommeligheden’: ‘de allermeeste “vlaamsigheden” 
accepteerde ik toch al braaf voor wat ze waren’, aldus Beurskens (2018b). 

Nu zijn Spinoy en Beurskens lang niet de eersten die kanttekeningen plaatsen bij Claus’ 
beheersing van het Nederlands. Sterker nog: het kan een terugkerend refrein in de Clauskritiek 
genoemd worden, zij het dan doorgaans met betrekking tot bijvoorbeeld Het verlangen, Het verdriet 
van België of De geruchten, romans waarin ‘het Vlaams’ een stuk nadrukkelijker aanwezig is dan in 
een betrekkelijk vroeg werk als De verwondering. Niemand minder dan Jeroen Brouwers nam 
bijvoorbeeld pakweg vier decennia geleden al de taal van Het verlangen (1978) op de korrel. In 
zijn stuk ter ere van de honderdvijftigste ‘verjaardag’ van België verklaarde Brouwers op de 
hem kenmerkende schertsende wijze waarom lezers uit Nederland niet langer het 
‘kwakkeltaaltje’ van Vlaamse auteurs als Claus aanvaardden: 
 

Werd het in het eerste kwart van onze eeuw in Nederland nog ‘grappig’ gevonden dat de 
Vlaamse auteur zulk ‘sappig’ ‘Vlaams’ schreef, in het laatste kwart van onze eeuw begint 
Nederland de Vlaamse auteur erop te wijzen dat het uit zou moeten zijn met zijn 
taalprovincialisme. In het laatste kwart van onze eeuw schrijft Hugo Claus zijn roman Het 
verlangen (1978) nog in een mengeling van een aantal Vlaamse dialecten, welke aldus ontstane 
taal in Nederland met de beste wil van de wereld niet wordt begrepen. Vlaanderen is hiermee 
ook in geschrifte teruggekeerd naar de tijd van Ernest Claes en Felix Timmermans en 
Vlaanderen is kwaad nu blijkt dat ‘Holland’ Vlaanderens verhaaltjesliteratuur zowel als 
Vlaanderens kwakkeltaaltje niet meer accepteert. (Brouwers 1994, p. 142-143) 
 

Een van de Nederlanders die het ‘kwakkeltaaltje’ van Claus al eerder ter sprake had gebracht, 
was Willem Frederik Hermans. Twee jaar vóór de column van Brouwers, in januari 1978, 
schreef de bekende Nederlandse auteur een uitvoerige bespreking over Claus’ toneelstuk Jessica!, 
dat op 3 november 1977 zijn première beleefde in Brussel. Hermans, aldaar aanwezig, 
struikelde tijdens de opvoering over de zin ‘Wat ritselt in de schichten van de aarde’. Zich 
afvragend of het wellicht een voor Nederlanders onbekende Vlaamse uitdrukking betrof, besloot 
hij de proef op de som te nemen en een vergelijking te maken tussen de in België uitgegeven 
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toneelversie en de in Nederland gepubliceerde verhaalversie. Op basis hiervan concludeerde 
Hermans dat Claus, ‘een auteur met zoveel ervaring en bovendien een die zo vele betrekkingen 
met Nederland onderhoudt en zo lang in Nederland heeft gewoond, toch nog in grote 
verwarring [blijkt] te verkeren wat zijn ‘Algemeen Beschaafd’ betreft’ (Hermans 1979, p. 110).  

Dit zette kwaad bloed bij Claus, die zich in een interview met de Nederlandse 
interviewster Bibeb (pseudoniem van Elisabeth Maria Lampe-Soutberg) opwond over 
Hermans’ commentaar: 

 
Op de première van Jessica! (het toneelstuk) komt Hermans (W.F.) naar me toe [...]. En dan 
vraagt hij: ‘Wat bedoel jij eigenlijk met de schichten van de aarde. Wat ritselt daar?’ Ik dacht: 
kom je daarom op de première? Later schrijft hij in NRC Handelsblad in een groot artikel dat 
het schachten moet zijn. Kijk, ik voel het als schichten, bevroren bliksem in de aarde. Ik schrijf 
Nederlands met een Vlaamse inslag. Nederlands door Vlaams beïnvloed... dan krijg je een 
rijkere taal. Hermans vindt dat niet. Hij schrijft: ‘Claus heeft het over te-nemen-of-te-laten, in 
plaats van graag-of-niet.’ Maar dat is voor mijn gevoel niet hetzelfde. Volgens Hermans is te 
nemen of te laten een gallicisme. Dat zal me dan een zorg zijn. Ik zou geen het salon mogen 
schrijven omdat in het Frans geen onzijdige zelfstandige naamwoorden bestaan. Nu, wij zeggen 
het salon. Ik schrijf mijn eigen taal, de taal die ik maak. (Bibeb 1978) 
 

Claus zou dit in de aanloop naar zijn meesterwerk Het verdriet van België (1983) alleen maar 
stelliger gaan herhalen. Waar hij het in 1978 nog had over ‘mijn eigen taal’, heette het in 1980 
(naar aanleiding van de door Claus zelf geregisseerde verfilming van Vrijdag): ‘Ik schrijf een eigen 
Claus-taal, het is een literaire taal, Nederlands met Vlaamse invloeden’ (Dull 1980).  
 Het is deze ‘Claus-taal’ die in dit proefschrift centraal zal staan. Hierbij onderzoek ik 
onder andere wat deze Claus-taal precies is, waarom het vrij lang duurde voordat Claus 
hiervoor op de bres sprong en waarom de taal zulke gemengde reacties opriep bij critici, zowel 
in Nederland als in Vlaanderen. Voorts probeer ik te achterhalen welke (mogelijke) functie deze 
‘Claus-taal’ heeft. Vanaf welk moment begon de schrijver zijn Nederlands ‘met een Vlaamse 
inbreng’ doelbewust op te voeren, en welke (mogelijke) effecten beoogde hij hiermee wat betreft 
de betekenis van zijn romans? 
 Bovenstaande vragen zijn mede geïnspireerd door een bijdrage van Bert Bultinck aan 
de thema-aflevering ‘Vlaanderen’ van het (inmiddels opgedoekte) Nederlandse literaire 
tijdschrift Bzzlletin. In zijn artikel ‘Flamands! Encore un effort!’ formuleerde de huidige 
hoofdredacteur van Knack enkele interessante ideeën over de functie en betekenis van ‘het 
Vlaams in Vlaamse romans, essays en poëzie’ (Bultinck 2003, p. 21). Hij opende zijn artikel met 
een verwijzing naar Hermans’ hierboven aangehaalde commentaar op de taal van Claus. 
Volgens Bultinck was Hermans met zijn ‘hoogst irritante, kolonialistisch-arrogante, maar in een 
ideaal geval ook motiverende wijsvinger’ een van de vele spelers in de langdurige discussie over 
het taalgebruik van Vlaamse auteurs. Ondanks de onophoudelijke aandacht in Vlaanderen 
voor ‘taalnormen, dialect en regiolect’ en de vele verhitte discussies over het taalgebruik van 
Vlaamse auteurs is het opvallend stil gebleven in het academische kamp. Volgens Bultinck is 
het zeer opmerkelijk ‘dat er relatief weinig onderzoek is verricht naar het statuut van het Vlaams 
in de Vlaamse literatuur’:  
 

Er zijn hier en daar wel stukken te vinden over het Vlaams van één auteur, er zijn een hoop 
zijdelingse opmerkingen in disparate artikels, maar het onderwerp verdient eigenlijk een heus 
onderzoeksproject, of toch minstens een paar doctoraten. (Bultinck 2003, p. 21-22) 
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Niet zonder gevoel voor overdrijving gaat Bultinck verder en stelt hij dat een ogenschijnlijk 
simpele keuze tussen het standaardtalige, maar duidelijk aan het Frans ontleende ‘punaise’ en 
het puristische ‘duimspijker’ een Vlaams auteur dwingt tot een ‘weloverwogen standpunt ten 
aanzien van de hele geschiedenis van zijn vaderland’: laat hij zich kennen als Vlaming, als Belg, 
als aanhanger van de Groot-Nederlandse gedachte, of maakt het uiteindelijk allemaal niks uit, 
omdat de Nederlandse uitgever ‘die duimspijkers toch in de grachtengordel gooit’ (ibid., p. 22)? 
Het is niet toevallig dat Bultinck het voorbeeld van een punaise en een duimspijker gebruikt. 
Zoals hij zelf aangeeft, is het een discussie die al vroeg in Het verdriet van België wordt gevoerd:  

 
Louis zag zich wegrennen [...], zijn flaporen vingen de wind, zijn oren waarvan Papa zegt dat 
hij ze met punaises tegen zijn schedel zal vastpinnen ’s nachts. Peter zei: ‘Staf, gij met uw Frans 
altijd, zeg liever: duimspijkers. En daarbij, gij zoudt die jongen beter een rekker rond zijn hoofd 
binden ’s nachts, dat zou minder zeer doen, hè, Louis?’ Waarop Pa verongelijkt maar (voor één 
keer triomfantelijk) zei: ‘Rekker, rekker, dat is ook geen schoon Vlaams, vader, ge moet zeggen: 
rubberband of gummiband.’ (Claus 1983, p. 14-15) 
 

Vervolgens snijdt Bultinck twee kwesties aan. In de eerste plaats wijst hij op de expliciet politieke 
laag die onlosmakelijk verbonden is met taalkeuzes van Vlaamse auteurs. Deze invalshoek leent 
zich volgens Bultinck niet alleen voor de eerder geopperde onderzoeksprojecten en doctoraten, 
maar vormt zelfs het ideale vertrekpunt voor een ‘alternatieve Vlaamse literatuurgeschiedenis’ 
(Bultinck 2003, p. 21-22). In deze literatuurgeschiedenis zouden idealiter de Vlaamse literaire 
ontwikkelingen op taalkundige (en taalpolitieke) evoluties betrokken worden, waardoor de 
intensieve wisselwerking tussen de twee polen voor het eerst nauwgezet in beeld kan worden 
gebracht.  

In de tweede plaats suggereert Bultinck dat het door hem voorgestelde onderzoek tot 
meer inzicht kan leiden in de functionaliteit van het Vlaams in Vlaamse literatuur. Volgens 
Bultinck houden namelijk de ‘echte goeie Vlaamse auteurs’, oftewel de schrijvers die zich 
bewust zijn van de effecten van ‘register, dialectgebruik, etc.’, niet alleen rekening met politieke 
en ideologische bijbetekenissen, maar exploiteren ze ook nog eens hun keuzes om extra 
betekenis te genereren in hun werk:  
 

In het beste geval schrijft een auteur, bijvoorbeeld, een roman met exclusief Antwerpse dialogen 
niet omdat hij het Antwerps wil nabootsen, maar omdat hij zich bewust is van de verhouding 
van het Antwerps tot de andere variëteiten van het Nederlands en de semiotische effecten die 
deze verhouding creëert in het raamwerk van de hele roman. (Bultinck 2003, p. 22-23) 
 

In dit proefschrift verken ik hoe Claus, als ‘echte goeie Vlaamse auteur’, een dergelijk talig 
raamwerk in zijn literaire proza construeerde. Hiervoor duik ik eerst in het verleden en laat ik 
zien hoe Claus’ literaire carrière van meet af aan getekend werd door uiteenlopende 
taalkwesties. Daarna zoom ik uit en ga ik na in hoeverre er al onderzoek is verricht naar het 
‘Vlaams’ in Vlaamse literatuur. Hierbij probeer ik – geïnspireerd door Bultinck – voor het eerst 
wat zaken op een rijtje te zetten met betrekking tot de taal- én literatuurgeschiedenis van 
Vlaanderen. Dit historische overzicht vloeit over in een theoretisch luik, waarin ik me verdiep 
in de wereld van de stilistiek: de geijkte discipline om taal in literatuur mee te bestuderen. 
Vervolgens zoek ik Claus weer op en reconstrueer ik de ontstaansgeschiedenis van De 
verwondering, de roman waarin de auteur voor het eerst aan de slag gaat met ‘Vlaamse’ 
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taalregisters. Dit leidt uiteindelijk naar een uitvoerig stilistisch onderzoek van de roman en een 
afrondende analyse van de genese en de (mogelijke) functie van de Claus-taal.  

Dit proefschrift wil daarmee niet alleen een bescheiden academisch sluitstuk vormen van 
een bijzonder rijk Clausjaar, maar ook het startschot luiden van een nieuw onderzoeksterrein, 
dat voor zowel de Clausstudie als de neerlandistiek in het algemeen vruchtbare 
onderzoeksmogelijkheden in het vooruitzicht stelt. 
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I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1 Janus en een eerste Oponthoud 
 
1948, precies zeventig jaar geleden, was een bewogen jaar voor Hugo Claus. Rond april, de 
maand van zijn negentiende verjaardag, begon hij met Jan Walravens ambitieuze plannen te 
smeden voor de oprichting van een jongerentijdschrift. Walravens, de op dat ogenblik 
zevenentwintigjarige journalist van Het Laatste Nieuws en medewerker van De Vlaamse Gids, keek 
al sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog uit naar de in zijn ogen broodnodige 
vernieuwing van de Vlaamse literatuur. In dat kader had hij sinds 1946 verschillende (vergeefse) 
pogingen gedaan om een tijdschrift voor een nieuwe generatie Vlaamse auteurs op te richten 
(Joosten 1994, p. 114). In het voorjaar van 1948 deed zich een ideale gelegenheid voor. Claus, 
die Walravens eind 1947 een exemplaar had gestuurd van zijn in eigen beheer uitgegeven 
dichtbundel Kleine reeks (1947), besloot na vijf maanden radiostilte een tweede brief te sturen 
naar de criticus, om te polsen of hij nog een bespreking van zijn bundel mocht verwachten. 
Bovendien meldde hij dat hij van plan was een tijdschrift voor jongeren op te zetten (ibid.,          
p. 115-116). Dat kwam bijzonder goed uit voor Walravens, temeer omdat Claus een 
aanlokkelijke troefkaart achter de hand had: de Oostendse drukkerij-uitgeverij Carillon van zijn 
vader (Absillis 2005, p. 238-239).  

Met het prestigieuze tijdschrift Nouvelle Revue Française voor ogen gingen Claus en 
Walravens in de zomer van 1948 aan de slag met hun jongerenblad. Ze besloten het Janus te 
dopen, verwijzend naar de Romeinse god met de twee gezichten (Joosten 1994, p. 117). Reeds 
in juli rolde de drukproef van Janus’ beginselverklaring van de Carillon-persen. Daarbij kwam 
voor Claus in augustus nog eens het heugelijke feit dat het eerste deel van zijn verhaal 
‘Oponthoud in Kahareh’ was gepubliceerd in het pluralistische literaire jongerentijdschrift 
Arsenaal. Zijn officiële debuut als proza-auteur was een feit (cf. Wildemeersch 2015, p. 47). Het 
was overigens deze publicatie die Walravens definitief overtuigde van Claus’ talent; de bundel 
Kleine reeks had hem maar matig kunnen bekoren (Joosten 1994, p. 125). Van het stuk in Arsenaal 
was hij echter onder de indruk. Op 20 september meldde hij in een brief aan Claus dat hij het 
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‘uitstekend’ vond: ‘Zeker, het is slechts een fragment, de taal ervan loopt mank, sommige details 
zijn gezocht, maar het geheel heeft mij geboeid en blij gemaakt’ (ibid.). Vanaf dat moment zou 
Walravens zich ontpoppen als een fervente promotor en tegelijkertijd kritische mentor van het 
aanstormende talent, wat overigens niet wil zeggen dat Claus – als eigengereide jonge hond – 
altijd braaf aan de hand van zijn raadgever zou lopen. 
 De euforische stemming bleef aanvankelijk aanhouden. In september stuurde 
Walravens een inhoudsopgave van de eerste aflevering van Janus door en een maand later 
werden concrete afspraken gemaakt over de geplande presentatie in Mechelen op 1 december 
(ibid., p. 130). Niets leek de lancering van het gedroomde tijdschrift nog in de weg te staan. Het 
was dan ook een behoorlijke domper toen het Janus-project in de laatste dagen van oktober 
abrupt tot een einde kwam. De oorzaak: Hugo Claus was na een conflict met zijn vader, de 
facto de uitgever van Janus, met slaande deuren vertrokken uit zijn ouderlijk huis (niet voor het 
eerst trouwens). Claus, die eerder die maand nog op de persen van Carillon zijn tweede bundel 
Registreren in honderdvijftig exemplaren had gedrukt, nam zijn intrek in het Hôtel de Londres 
aan de Oostendse zeedijk. Janus was, zonder de productionele en financiële ondersteuning van 
zijn vader, definitief van de baan. Gelukkig had de pas gedebuteerde proza-auteur iets anders 
om naar uit te kijken: de publicatie van zijn eerste roman bij een ‘echte’ uitgeverij. 
 
1.2 Het mislukte debuut bij Unica 
 
De roman waar Claus tussen alle bedrijvigheid rond Janus aan had gewerkt, was op een 
bijzondere manier tot stand gekomen. Het verhaal wil dat Claus ergens in de loop van 1948 
werd benaderd door de negenenveertigjarige Dries Masure, een zelfverklaarde schrijver en 
uitgever die op een steenworp afstand van de Oostendse drukkerij Carillon de boekhandel-
uitgeverij Unica runde en bovendien bevriend was met de familie Claus (Absillis 2008, p. 76-
79). Masure, die in het voorjaar van 1947 was gedebuteerd met zijn roman Flavie (bij zijn eigen 
uitgeverij), had de smaak te pakken gekregen en was naarstig op zoek naar nieuwe romans voor 
zijn uit te bouwen fonds. Zoals Claus later memoriseerde, sprak Masure hem aan in een 
Oostendse havenkroeg met het verzoek een Amerikaans-getinte detective te schrijven. Binnen 
afzienbare tijd – de termijn varieert van drie weken tot anderhalve maand (cf. Raat 1994,             
p. 135) – bezorgde Claus zijn kersverse uitgever een manuscript met de titel De eendenjacht. Dit 
moet ten laatste in oktober zijn geweest, omdat De eendenjacht al in november met veel bombast 
werd aangekondigd in de prospectus van Unica en in het colofon van Masures tweede roman 
Jan (Absillis 2008, p. 89).1 Nog diezelfde maand schreef een zekere Anatole Gkehiere een 
bijzonder lovende bespreking in het studentenblaadje Ons Verbond.  

Het verhaal achter deze bespreking is inmiddels bekend: niemand minder dan Claus 
zelf had, onder de naam van zijn jeugdvriend Anatole Ghekiere, het artikel geschreven om de 
persmolen op gang te helpen (cf. Wildemeersch 2015, p. 192-200). Hoewel Ons Verbond, het 
Vlaams-nationalistische, katholieke studentenblad waar Ghekiere op dat moment redacteur van 
was (Absillis 2008, p. 89), een beperkte reikwijdte had, is het de moeite waard even stil te staan 

                                                
1 De aankondiging in het colofon luidde als volgt: ‘DE EENDENJACHT. Een Verhaal door HUGO CLAUS. Een nieuw 
geluid in de Vlaamse literatuur. Een onderwerp dat hier nooit werd behandeld. In de atmosfeer van een incest-
liefde tussen broer en zuster, en van een vrije liefde: het drama van de eenzamen, van de ontredderden op de 
Metsiers-hoeve. Een hevig, hartstochtelijk boek van een 19-jarige auteur.’ (Wildemeersch 1973, p. 26) 
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bij de bespreking. Claus stipt er namelijk – achter het masker van zijn vriend – diverse 
interessante punten in aan. Zo brengt Claus zijn debuutroman in verband met Het recht van de 
sterkste (1893) van Cyriel Buysse en Abel Gholaers (1944) van Louis Paul Boon, waarmee hij zijn 
werk in een Vlaams naturalistische, maar tegelijkertijd normdoorbrekende traditie plaatst. 
Daarnaast wijst hij op overeenkomsten met internationaal vermaarde en bij uitstek 
modernistische auteurs als Louis-Ferdinand Céline en James Joyce: 

 
En wat dit boek aan intensiteit vooral doet toenemen is een adembenemende, prachtig 
onttakelde, hortende stijl, er is een beweging in Claus’ stijl, die doorheen « DE EENDENJACHT » 
als ebbe en vloed is geworden. Dit versterkt door het exclusieve gebruik van het « monologue 
intérieur » Céline? – Joyce? (Ghekiere 1948, p. 16) 

 
Tot slot merkt ‘Ghekiere’ nog op dat Claus’ sobere stijl niets gemeen heeft met die van William 
Faulkner, maar dat het procedé van de ‘monologue intérieur’, evenals de ‘onmeedogende, 
hallucinérende eenvoud van het drama-zelf’ wel kort de herinnering oproept aan de ‘grote 
Amerikaan’ (ibid.). Claus probeert zichzelf met andere woorden te positioneren in zowel de 
Vlaamse als de internationale literaire canon, wat niet alleen zijn ambitie blootlegt, maar ook 
een interessant spanningsveld creëert dat voortdurend zal terugkeren in (besprekingen van) zijn 
werk.   
 In oktober stuurde Claus het manuscript van De eendenjacht eveneens naar Raymond 
Herreman, met het (zeer beleefde) verzoek of de gerenommeerde criticus en dichter er een 
laatste blik op kon werpen voordat het gedrukt werd bij Unica (Absillis 2008, p. 97). Het was 
niet de eerste keer dat Claus Herreman, die zich graag als ‘beginselvaste en begrijpende mentor’ 
ontfermde over jonge schrijvers (ibid.), teksten toestuurde: al vanaf mei 1945 had Claus hem 
geregeld om advies gevraagd. Pas op 2 februari 1949 kreeg Claus, nadat hij zijn mentor een 
voorzichtige herinnering had gestuurd, een reactie. Herreman was zeer positief en spoorde zijn 
pupil aan het een en ander te verbeteren, zodat de roman nog wat beter tot zijn recht zou 
komen. Zo vond hij het einde wat ‘duister’. Ook met betrekking tot de stijl formuleerde 
Herreman enkele adviezen: 
 

1. Zoals menigeen schijnt gij mij op vele plaatsen Walschap’s schrijftrant te volgen. Niemand 
kan het zo juist als Walschap en in ieder geval is het bij een ander navolging. Ik geloof, dat 
gij die vermenging van directe en indirecte rede, dit over-elkaar-lopen van de volzinnen kunt 
wegwerken zonder de vlotheid van uw verhaal te schaden. 

2. Op vele plaatsen moogt gij uw schriftuur nog wat schaven, de zintekens beter verzorgen.2 
 
Heel wat eerder reageerde Jan Walravens, die in de loop van november het manuscript van De 
eendenjacht voor het eerst onder ogen kreeg. Ook hij was te spreken over het prozadebuut van 
zijn voormalige Janus-kompaan. In zijn brief van 29 november meldt hij dat hij het boek 
‘meesterlijk’ heeft gevonden: ‘zoals gij de eerste waart die een moderne klank in onze poëzie liet 
horen, zo zijt gij de eerste om een modern boek te schrijven’.3 Net als Herreman plaatst hij wel 
wat vraagtekens bij de al te duidelijke invloed van Amerikaanse literatuur (met name William 
Faulkner). Bovendien geeft ook hij stijladvies, zij het wat beknopter dan Herreman: ‘soms maakt 
ge wat al te critiekloos gebruik van wat men de “onsamenhangende zin” zou kunnen noemen’. 

                                                
2 Brief van Raymond Herreman aan Hugo Claus, d.d. 2 februari 1949 (kopie Hugo Clauscentrum). 
3 Brief van Jan Walravens aan Hugo Claus, d.d. 29 november 1948 (kopie Hugo Clauscentrum). 
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Walravens is zo enthousiast, dat hij zijn talentvolle vriend aanspoort zo snel mogelijk aan een 
nieuw boek te beginnen: 
 

gij moet onmiddellijk een doordacht en groots plan van een roman samenstellen en zonder 
dralen aan uw boek beginnen. Gij moet u tijdens de komende maanden uitsluitend geven aan 
het schrijven van dat boek en daarmee deelnemen aan de Leo Krijn-prijs. De handschriften 
moeten, als ik het goed voor heb, tegen Juni binnen zijn. Gij zijt in staat de beste roman van 
hedendaags Vlaanderen te schrijven tussen hier en Juni. Ik overdrijf mijn opinie niet. 

 
Afsluitend drukt Walravens zijn vriend op het hart ‘fier op “De eendenjacht”’ te zijn, en vooral 
te schrijven aan zijn ‘boek voor de Krijn-prijs’, die hij eerder al ‘de voornaamste letterkundige 
prijs van het land’ had genoemd.  
 Claus, ongetwijfeld in zijn sas met deze lofprijzingen, nam het advies van Walravens ter 
harte en begon aan zijn tweede roman, die hij vóór zijn militaire indiensttreding van april 1949 
afgerond wilde hebben (Absillis 2008, p. 104-105). Ondertussen werd de publiciteitscampagne 
voor De eendenjacht in volle gang gezet. De roman, die voor januari 1949 gepland stond, werd 
uitgebreid gepromoot op de Oostendse boekenbeurs van 22 tot 24 januari (ibid., p. 105). Achter 
de schermen wilde het echter niet zo vlotten. De deadline van januari werd niet gehaald. Op 
15 februari ontving Claus een brief van zetter-corrector Omer Luyckx, die namens drukkerij 
Veka uit Knokke meldde dat De eendenjacht ‘volop “in de maak”’ was.4 Nadat Luyckx zijn 
hartelijke felicitaties en complimenten had overgebracht – ‘Het belooft alleszins een veelzijdige 
verrassing te worden voor het lezend publiek’ – meldde hij het volgende: 
 

Veel taal of spelfouten waren er niet in, in acht genomen de schrijfmachine-vergissingen, maar 
ik heb me veroorloofd, hier en daar, sporadisch hoor, een paar woordjes om te zetten, om wille 
van hinderlijke herhalingen van hetzelfde woord. Ook een paar germanismen enz heb ik 
geweerd. 

 
Helaas is Claus’ antwoord niet bewaard gebleven, waardoor het gissen blijft hoe hij op deze 
spontane tekstcorrectie reageerde. Het is wel duidelijk dat de jonge auteur zich inmiddels zorgen 
begon te maken over de publicatie. Hoewel de tekst halverwege februari was gezet, was De 
eendenjacht in maart nog altijd niet verschenen. De mediacampagne ging desalniettemin 
onverminderd door. In het aprilnummer van De Boekhandel, het vakblad voor het Vlaamse 
boekbedrijf, plaatste Masure een advertentie waarin onder andere De eendenjacht werd 
aangekondigd (Absillis 2008, p. 106). Ondanks Masures niet aflatende enthousiasme begon 
Claus te vrezen dat de publicatie langzamerhand een fata morgana dreigde te worden. 
Opnieuw werd de uitgave uitgesteld, vermoedelijk wegens financiële problemen bij Unica (ibid., 
p. 107). Claus besloot het niet langer aan te zien en zelf actie te ondernemen.  
 
1.3 De Leo J. Kryn-prijs 
 
Aangezien het maar niet wilde lukken met zijn tweede roman, hakte Claus de knoop door: hij 
zou De eendenjacht insturen voor de Leo J. Kryn-prijs. Voordat hij tot deze actie overging, polste 
hij voor de zekerheid bij Raymond Herreman, die in de jury zat, of het reglement het wel toeliet 
een reeds aangekondigde roman in te zenden (Absillis 2008, p. 107). Vermoedelijk juichte 

                                                
4 Brief van Omer Luyckx aan Hugo Claus, d.d. 15 februari 1949 (kopie Hugo Clauscentrum). 
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Herreman dit idee toe en suggereerde hij Claus eveneens de titel te veranderen in De Metsiers: 
onder deze titel kwam althans het typoscript omstreeks mei binnen bij de Brusselse 
Uitgeversmaatschappij en Importboekhandel A. Manteau.   
 Zoals al bleek uit Walravens’ brief, was de Leo J. Kryn-prijs niet de eerste de beste 
literaire wedstrijd. De prijs was voor het eerst uitgereikt in 1942 aan De voorstad groeit van de toen 
nog onbekende Louis Paul Boon. Aangezien Boon snel daarop was uitgegroeid tot een van 
Vlaanderens bekendste schrijvers, had de Kryn-prijs alleen nog maar meer prestige verworven. 
In 1946 werd de wedstrijd voor de tweede keer uitgeschreven, maar hoewel er niet minder dan 
vijftig manuscripten werden ingezonden, vond de jury geen enkele roman kwalitatief genoeg 
om bekroond te worden (ibid., p. 237). Toen eind december 1948 de wedstrijd voor de derde 
keer werd aangekondigd, waren de verwachtingen dan ook hooggespannen. Opnieuw werd de 
potentiële winnaar een aanzienlijke beloning in het vooruitzicht gesteld. Niet alleen lonkte het 
prijsgeld van 25.000 frank, de winnaar kreeg ook een contract aangeboden bij Manteau, op dat 
moment de belangrijkste literaire uitgeverij in Vlaanderen. Bovendien was de samenstelling van 
de jury niet bepaald kinderachtig: naast de al genoemde Raymond Herreman bestond deze uit 
de toonaangevende auteur Willem Elsschot, de componist Willem Pelemans, de Luikse 
hoogleraar François Closset en de (relatief ruimdenkende) katholieke schrijver en criticus André 
Demedts (ibid., p. 276-277).  
 Aangezien twee van de elf deelnemende auteurs twee manuscripten instuurden, had de 
jury in totaal dertien romans te beoordelen. Onder die dertien bevond zich het letterlijk in 
elkaar geknutselde manuscript De Kapellekensbaan van de eerste Kryn-prijslaureaat Boon, dat 
uitgeefster Angèle Manteau in een eerdere versie had afgekeurd voor publicatie (ibid., p. 278-
279). Hoewel Boons inzending in principe niet in strijd was met het (tamelijk vage) reglement 
uit 1942, besloot Manteau het uit te sluiten van de wedstrijd (ibid., p. 279). Er bleven dus nog 
elf concurrenten over voor Claus. Nu was het zo dat de juryleden lang niet aan alle 
manuscripten toekwamen: vermoedelijk las alleen Willem Pelemans alle twaalf inzendingen. 
Elsschot beoordeelde slechts vijf romans, waaronder De Metsiers, die allesbehalve goed in de 
smaak viel: ‘Het verhaal heeft volgens mij generlei litteraire waarde en is zeer zeker niet geschikt 
om in boekvorm uitgegeven te worden. Het is gewild ordinair en zo rommelig dat men 
onmogelijk uit de personnages kan wijs worden’ (ibid., p. 280).  
 Ondanks dit uitgesproken negatieve oordeel van Elsschot werd De Metsiers uiteindelijk 
als winnaar uitgeroepen, waarschijnlijk door toedoen van Pelemans – die Claus’ roman met 
drie andere werken op zijn shortlist had gezet – en vooral Herreman, die als gezegd al in 
november 1948 onder de indruk was geraakt van Claus’ roman en alle gelegenheden aangreep 
om zijn pupil een steuntje in de rug te geven. Op 21 januari 1950 ontving Claus per telegram 
het bericht van Angèle Manteau dat De Metsiers in de prijzen gevallen was. Drie dagen later 
volgde een brief waarin de uitgeefster Claus nogmaals feliciteerde en hem meedeelde dat de 
uitgave gepland stond voor het najaar.5 Ook stuurde Manteau een persbericht uit dat massaal 
werd opgepikt in de landelijke media. Terwijl de meeste kranten vrijwel letterlijk het persbericht 
overnamen, verscheen in Het Laatste Nieuws van 25 januari een uitgebreider artikel, compleet 
met een biografische beschrijving van het nieuw ontdekte wonderkind. Het was – niet 
verrassend – Jan Walravens die met dit artikel al (ver) vóór de verschijning van De Metsiers de 

                                                
5 Brief van Angèle Manteau aan Hugo Claus, d.d. 24 januari 1950 (kopie Hugo Clauscentrum). 
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nodige buzz op gang bracht (ibid., p. 292). Net als Herreman zette Walravens duidelijk alle 
zeilen bij om zoveel mogelijk momentum voor zijn vriend te creëren. 
 
1.4 Avant-première in het Nieuw Vlaams Tijdschrift 
 
Herreman deed zelfs nog een extra duit in het zakje. Reeds in september 1949 maakte hij de 
bekende auteur Herman Teirlinck, tevens directeur van het Nieuw Vlaams Tijdschrift, attent op 
Claus’ toen nog getitelde roman De eendenjacht (Absillis 2008, p. 295-296). Nieuwsgierig 
geworden door Herremans aanbeveling nodigde Teirlinck Claus per brief uit voor de 
eerstvolgende redactievergadering van het Nieuw Vlaams Tijdschrift. Claus, die niet aanwezig kon 
zijn op de vergadering, stuurde Teirlinck enige tijd later een (extra) exemplaar van zijn 
typoscript toe. Na wat discussie tussen Teirlinck en redactiesecretaris Hubert Lampo, die 
vraagtekens plaatste bij de naar plagiaat neigende Amerikaanse invloeden, werd besloten Claus’ 
roman onder de titel De Metsiers of de eendenjacht integraal op te nemen in het Nieuw Vlaams 
Tijdschrift (vanaf nu ook NVT). Aangezien Angèle Manteau erop stond dat de NVT-versie vóór 
de boekpublicatie zou verschijnen, werd er enige vaart achter de tijdschriftpublicatie gezet 
(ibid., p. 298-299). Het eerste deel van De Metsiers of de eendenjacht verscheen in het juninummer, 
het tweede deel werd opgenomen in het septembernummer (ibid., p. 299). 
 De voorpublicatie genereerde al enige aandacht in de pers. Hubert Lampo beoordeelde 
de roman in de Volksgazet als volgt: 
 

Hij [Claus] huldigt hier een hard en brutaal realisme en zijn stijl blijkt van een onthutsende 
directheid zoals bij Walschap en Boon, zonder dat we echter van een rechtstreekse beïnvloeding 
van die hoek uit kunnen gewagen. Wat nochtans niet betekent, dat we voor de volstrekte 
originaliteit van deze roman instaan. Als debuut in zijn genre moge hij in het Vlaamse land 
sensatie verwekken, wie evenwel op de hoogte is van het hedendaags Amerikaans proza, voelt 
zich toch ietwat onbehaaglijk gestemd door de indruk hier met een virtuoos geklutst mengsel 
van William Faulkner’s beroemde «monologue intérieur» en Erskine Caldwell’s stijl en 
toestanden te doen te hebben. (Lampo 1950) 

 
Ondanks deze wat vileine kanttekening sloot Lampo positief af en sprak hij de wens uit dat ‘een 
talentvol prozaïst als Hugo Claus spoedig geheel zichzelve moge vinden’. Een andere 
bespreking verscheen in het decembernummer van het Nieuw Vlaams Tijdschrift. Onder de 
veelzeggende titel ‘Invloed of verwantschap’ wijst de socialistische auteur, criticus en NVT-
redacteur Piet van Aken – net als Lampo – op de evidente verwantschap met William Faulkner, 
met name door de monologue intérieur en het opvoeren van afwisselende ik-vertellers. Volgens 
Van Aken doet dit echter niets af aan de kwaliteit, temeer omdat inspiratie ‘gemeengoed is voor 
alle artisten ter wereld’ (Van Aken 1950, p. 443). Stijlnavolging is met andere woorden inherent 
aan literatuur, een standpunt dat Van Aken aan de hand van onder anderen Maurice Gilliams, 
Gerard Walschap en Louis Paul Boon verdedigt: 
 

Wordt “Het gevecht met de nachtegalen” kleiner omdat het baadt in een atmosfeer die verwant 
is met die van “Le grand Meaulnes”?... Wordt Walschap kleiner omdat hij niet de enige noch 
de eerste geweest is om te schrijven zoals de mensen spreken? Wordt Boon kleiner omdat zijn 
stijl aan deze van Celine herinnert? (Van Aken 1950, p. 443-444) 

 



CLAUS’ DEBUUT ALS TEKEN AAN DE WAND 

 33 

De discussie over stijlinvloeden zou, zoals we zullen zien, na de publicatie bij Manteau alleen 
maar toenemen. Wat betreft deze publicatie dreigde het in eerste instantie op eenzelfde flop als 
Unica uit te draaien. Als gezegd mikte Manteau op het najaar van 1950. Op 8 juli 1950 plaatste 
de uitgeefster, nog volgens schema, een bestelling bij de Boek- en Steendrukkerij De IJsel in 
Deventer (Absillis 2008, p. 322-323). Hierna liep de planning echter in de soep. Zoals Angèle 
Manteau in een brief van 12 oktober aan Claus schreef, had het drukproces vertraging 
opgelopen wegens ‘een ongeval op de drukkerij waarbij een deel van het zetsel vernield werd’.6 
Hierdoor kon ze nu pas het eerste deel van de drukproef aan Claus bezorgen. Het tweede deel 
volgde een week later (ibid., p. 323). Aangezien ze inmiddels serieus achterlagen op schema, 
maande Manteau haar auteur aan zo snel mogelijk de gecorrigeerde drukproeven retour te 
zenden. Dit gebeurde echter niet. Wat bleek: Claus had in de tussentijd zijn Oostendse 
hotelkamer verruild voor een kunstenaarsbestaan in Parijs, wat hij pas in november aan zijn 
uitgeefster meedeelde (ibid.). Om verdere vertraging te voorkomen stelde Manteau op 3 
november voor dat het corrigeren van de drukproeven op de uitgeverij gebeurde en dat ook de 
revisieproef zorgvuldig zou worden nagelezen op de kantoren te Brussel. Vermoedelijk 
protesteerde Claus niet tegen dit voorstel: hij ontving in elk geval op 22 februari 1951 het 
heugelijke bericht dat zijn roman eindelijk gereed was (ibid.). 
 
1.5 ‘Je ziet er zelf geen klaar in’: redactieperikelen 
 
Het redactieproces bij Manteau heeft geen tastbare sporen achtergelaten: er is (vooralsnog) geen 
manuscript of typoscript opgedoken. Toch is het mogelijk het een en ander te reconstrueren op 
basis van de NVT-versie en de Manteau-boekuitgave. Voorzichtige voorzetten werden reeds 
gegeven door G.F.H. Raat en Kevin Absillis. In een bijdrage over het vroege proza van Claus 
merkt Raat op dat er tussen de tijdschriftversie in het NVT, de boekuitgave bij Manteau en de 
tweede druk (1958) bij Claus’ nieuwe uitgeverij De Bezige Bij slechts ‘minimale verschillen’ 
bestaan, die verklaard kunnen worden door ‘slordigheden bij het zetten’ (Raat 1994, p. 147). 
Absillis gaat uitgebreider in op de kwestie en stelt dat op het eerste oog inderdaad alleen 
‘minimale verschillen’ opvallen, maar dat bij een nadere beschouwing discrepanties naar voren 
komen die veeleer duiden op ‘taalkundige en stilistische verbeteringen’ (Absillis 2008, p. 309). 
Vervolgens licht Absillis enkele voorbeelden uit en stelt hij dat het meestal gallicismen betreft 
die in de Manteau-uitgave werden vernederlandst. Zo is de frase ‘kwam hem vervoegen’ uit het 
NVT in de Manteau-versie veranderd in ‘kwam zich bij hem voegen’ (ibid.). Absillis vermoedt 
dan ook dat bij uitgeverij Manteau, waar alles op alles werd gezet om de boeken zoveel mogelijk 
aan te passen aan de Noord-Nederlandse smaak, een stuk strenger naar de taal werd gekeken 
dan bij het Nieuw Vlaams Tijdschrift. Zoals ik nog uitgebreid zal toelichten in § 2.3.15, hing dit 
beleid van Manteau samen met de toenmalige opinie in Vlaanderen die het spreken en schrijven 
van Algemeen Beschaafd Nederlands als na te streven norm propageerde. Uitgeverijen huurden 
bijvoorbeeld zonder schroom Nederlandse correctoren in om de teksten van Vlaamse auteurs 
te laten zuiveren van on-Nederlandse taalelementen. Dit getuigde niet alleen van ‘goede smaak, 
van opvoedkundige verantwoordelijkheid en zin voor beschaving’ (Absillis 2009a, p. 258), maar 

                                                
6 Brief van Angèle Manteau aan Hugo Claus, d.d. 12 oktober 1950 (kopie Hugo Clauscentrum). 
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verhoogde ook de kansen op succes boven de Moerdijk, iets wat Manteau maar al te goed 
besefte. 

Zoals ik al zei, betreft het in het geval van Raat en Absillis slechts voorzichtige aanzetten, 
en lag een uitgebreid onderzoek niet binnen de strekking of opzet van hun meer institutioneel 
gerichte bijdragen. Mijn onderzoek daarentegen zal zich voornamelijk toespitsen op talige 
aangelegenheden, waardoor het voor de hand ligt dat ik hier wat dieper inga op de redactionele 
kwestie. Hiervoor heb ik systematisch de varianten uit het NVT en de Manteau-uitgave (M) met 
elkaar vergeleken. 

Even recapitulerend: het manuscript van De eendenjacht werd rond februari 1949 voor de 
eerste keer “geredigeerd” door de Vlaamse drukker-corrector Omer Luyckx, die hinderlijke 
woordherhalingen en een ‘paar germanismen enz’ uit de tekst haalde. Van deze spontane 
redactie zijn geen sporen bewaard gebleven. Vervolgens werd de tekst omstreeks mei 1950 
onder handen genomen door de redactie van het Nieuw Vlaams Tijdschrift. Ook van deze 
redactieronde resteert geen tastbaar materiaal, behalve dan de door Claus gecorrigeerde 
drukproef van het tweede, in het septembernummer verschenen deel.7  

Er is nog iets interessants aan de hand met dit document: de laatste acht pagina’s zijn in 
tweevoud opgenomen. Bij een nadere beschouwing blijkt het om twee verschillende versies te 
gaan: de dubbele pagina’s zijn afkomstig uit een (slechts gedeeltelijk bewaard gebleven) tweede 
drukproef. Op deze bladzijden, die qua zetsel nagenoeg overeenstemmen met de uiteindelijke 
NVT-publicatie, zijn Claus’ correcties van de eerste proef integraal verwerkt. Wel zijn er op twee 
pagina’s nog wat nieuwe revisies aangebracht. In tegenstelling tot de eerste proef, waarop de 
correcties met Claus’ gebruikelijke zwarte kroontjespen zijn aangegeven, betreft het hier 
wijzigingen in een blauwe balpen en in een handschrift dat naar mijn mening van Herman 
Teirlinck is. Daarnaast zijn in blauwe balpen en potlood wat laatste aanwijzingen genoteerd 
voor de drukker, vermoedelijk afkomstig van Hubert Lampo, die ook het ‘fiat’ op de proef 
schreef (Afb. 1; Afb. 2). Het betekent in ieder geval dat er twee drukproeven zijn geweest voordat 
de finale NVT-versie naar de drukker ging. Wat betreft de eerste, door Claus gecontroleerde 
proef, gaat het vrijwel uitsluitend om verbeteringen van evidente zetfouten en aanwijzingen 
voor de drukker (cf. Absillis 2008, p. 299). 

                                                
7 De drukproef, die wordt bewaard in het Letterenhuis (C 2756 / H (7)), is gedateerd op 11 augustus 1950. 



CLAUS’ DEBUUT ALS TEKEN AAN DE WAND 

 35 

      

 
Op pagina 37 gaat het om een interessanter geval: daar heeft Claus door middel van een 
strookje papier, vermoedelijk afkomstig uit het typoscript, een weggevallen stukje tekst 
toegevoegd (Afb. 3). Het gaat om een passage uit het einde van het verhaal, waar Ana Metsiers 
in een gesprek verwikkeld is met haar halfbroer Bennie, die in dit hoofdstuk als verteller 
fungeert. De toegevoegde tekst is cursief gezet:  

 
– Bennie, als je iets doet voor mij, iets dat ik je zal vragen… je houdt van mij, hé? 
– Ja, zeg ik. 
– Dan gaan wij naar Brussel overmorgen. 
– Het is niet waar, zeg ik. 
– Ja, zeker. En ik zal mijn geld en het geld van de Moeder meenemen. Er is twintig duizend 
frank in haar kleerkast en de sleutel ligt in het kistje van de nachttafel. 
 

De ingevoegde passage is keurig terechtgekomen in het NVT (op pagina 37), maar ontbreekt in 
de boekuitgave. Het is opmerkelijk dat deze fout nooit hersteld werd – ook niet in de nieuwste 
uitgave (cf. Claus 2018a, p. 128-129) –, waardoor Ana tot de dag van vandaag op nogal 
merkwaardige wijze haar eigen vraag beantwoordt. Het versterkt in ieder geval Absillis’ 

Afb. 2 – Tweede NVT-drukproef met correcties en zet-  
 aanwijzingen, vermoedelijk van Teirlinck en 

Lampo (Collectie Letterenhuis, Antwerpen) 

Afb. 1 – Eerste NVT-drukproef met correcties van Claus 
 (Collectie Letterenhuis, Antwerpen) 
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vermoeden dat de in Parijs residerende Claus nooit zelf de drukproef van Manteau heeft 
gecorrigeerd.8  
 

 
     Afb. 3 – Pagina 37 met ingevoegde passage  

     (Collectie Letterenhuis, Antwerpen) 
 
Bij mijn vergelijking heb ik me voornamelijk gericht op de eerder door Absillis gesuggereerde 
‘taalkundige en stilistische verbeteringen’. Ik heb met andere woorden niet gelet op varianten in 
hoofdlettergebruik, aanhalingstekens, samenstellingen, interpunctie of verbeteringen van 
evidente fouten (‘wordt ik’ ® ‘word ik’; ‘hoe vindt je’ ® ‘hoe vind je’ etc.). Hierbij zijn enkele 
gevallen waarbij het lastig in te schatten is of het taalkundige verbeteringen of inhoudelijke (al 
dan niet door Claus zelf gesuggereerde) correcties betreft. Een voorbeeld is de frase ‘de groeven, 
die van zijn neusvleugels vertrekken’ (NVT, p. 1247), die in de Manteau-versie (p. 59) terechtkwam 
als ‘die van zijn neusvleugels uitgaan’. Daarnaast zijn er enkele varianten die alleen in het NVT 
voorkomen, wat lijkt te suggereren dat Claus, alvorens hij het typoscript naar Herman Teirlinck 
stuurde, nog wat laatste wijzigingen aanbracht.9 De lijst met alle taalkundige en stilistische 
verschillen tussen de NVT- en de Manteau-versie heb ik opgenomen als Bijlage 1 (p. 369-371). 
In wat volgt wil ik een aantal tendensen uitlichten en ingaan op enkele interessante varianten.  

                                                
8 Er is nog een variant die deze hypothese ondersteunt: op bladzijde 23 van de drukproef heeft Claus het bijwoord 
‘vreeslijk’ gewijzigd in ‘vreselijk’. Ook deze correctie is doorgevoerd in het NVT, maar niet in de Manteau-uitgave, 
waar op pagina 135 nog steeds ‘vreeslijk’ staat. 
9 In sommige gevallen is het ook mogelijk dat de zetter van het NVT wat steken liet vallen, die vervolgens niet 
werden opgemerkt tijdens het corrigeren van de drukproef.  
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In het NVT staan diverse infinitieven zonder te, een verschijnsel dat kenmerkend is voor het 
taalgebruik van Vlamingen (cf. Van Nierop 1962, p. 161-162). In het openingsfragment staat 
bijvoorbeeld de zin: ‘En dan Bennie beginnen zoeken (NVT, p. 1220). In de Manteau-versie 
werd deze passage gewijzigd in het grammaticaal correcte ‘En dan Bennie beginnen te zoeken’ 
(M, p. 8).10 Een andere frequent voorkomende variant berust op verschillen in voorzetselgebruik, 
eveneens een ‘Vlaams’ kenmerk (Permentier & Schutz 2015, p. 42-43). Enkele voorbeelden:  
 

NVT, p. 1221: uitdrukking in Bennie’s gezicht ® M, p. 11: uitdrukking op Bennie’s gezicht 
NVT, p. 1240: toen wij van zijn zuster begonnen ® M, p. 46: toen wij over zijn zuster begonnen 
NVT, p. 1258: omdat hij bang was van mij ® M, p. 80: omdat hij bang was voor mij 
 

Dit heeft zelfs een interessante variant opgeleverd in de slotzin van de roman. Terwijl de 
dramatische gebeurtenissen in het NVT abrupt worden afgebroken door Ana’s gedachte ‘En 
morgenmiddag moet ik bij Mevrouw Sassen’, wordt De Metsiers in alle latere versies afgesloten 
met ‘En morgenmiddag moet ik naar Mevrouw Sassen’.  

Zoals Absillis aangaf, werden er voorts bij Manteau diverse gallicismen uit de tekst 
verwijderd. Naast het al aangehaalde ‘kwam hem vervoegen’ en rechtstreeks uit het Frans 
ontleende woorden, zoals ‘pavillon’ (veranderd in ‘paviljoen’), gaat het om uitdrukkingen die 
stuk voor stuk als frequente ‘taalfouten’ werden aangeduid in naslagwerken als Onkruid onder de 
tarwe. Proeve van taalzuivering van Hippoliet Meert, een taalverzorger van het eerste uur die nog 
uitvoerig geïntroduceerd zal worden in het volgende hoofdstuk. De frase ‘dingen waar wij ons 
toch nooit aan verwachten’, afgeleid van het Franse s’attendre à (Meert 1941, p. 196), werd 
bijvoorbeeld gewijzigd in ‘dingen die wij toch nooit verwachten’ (M, p. 22). Hetzelfde is het 
geval bij ‘Hij houdt er aan de leider te zijn’ (NVT, p. 39), dat veranderde in ‘Hij is er op gesteld 
de leider te zijn’ (M, p. 163).11 Naast deze Franse invloeden werden nog verschillende 
dialectische of typisch Vlaamse elementen weggepoetst in de Manteau-uitgave. Het gaat hierbij 
onder meer om het wijzigen van persoonlijke voornaamwoorden (‘ik en haar zullen’ ® ‘ik en zij 
zullen’) en het vervangen van Zuid-Nederlandse woorden door de Algemeen Nederlandse 
variant (zich ergens mee moeien ® zich ergens mee bemoeien; iemand gerust laten ® iemand met 
rust laten; ‘je waart’ ® ‘je was’).  
 Tot slot wil ik kort ingaan op een interessante casus. Het betreft een passage uit het einde 
van de roman, waar Ana reflecteert op haar aanstaande abortus. In het NVT luidt de gedachte 
van Ana als volgt: 
 

                                                
10 Dit is overigens niet overal consistent aangepast: zo staat op pagina 17 van de Manteau-uitgave nog de volgende 
zin: ‘Jules, die sedert hij bekeerd is geen geweer meer in zijn handen durft nemen’. Het is wellicht niet toevallig dat 
Maarten van Nierop, een Nederlandse taalkundige die met name in de jaren zestig faam verwierf als taalverzorger 
(waarover meer in het volgende hoofdstuk) diverse voorbeelden met het werkwoord ‘beginnen’ aanhaalt: ‘om te 
kennen te geven dat een handeling van een zeker ogenblik af plaats had, plaats heeft of zal plaats hebben, gebruikt 
men beginnen + te + onbepaalde wijs: “Ik begon me juist af te vragen, of ik me niet vergiste”. […] Het wordt anders 
wanneer “beginnen” onvervoegd blijft en met een vorm van het hulpwoord zijn verbonden wordt. Dan zeggen 
Vlamingen vaak: “ik ben me juist beginnen afvragen; ben je weer beginnen knoeien? het is juist beginnen 
sneeuwen; de kinderen zijn beginnen spelen”. In al die zinnen behoort te tussen beginnen en de daarmee verbonden 
infinitief’ (Van Nierop 1962, p. 161). 
11 Meert schrijft het volgende over de constructie ‘houden aan’ (afgeleid van tenir à): ‘Dit is [...] een der meest 
voorkomende gallicismen; het wordt in Zuid-Nederland gebezigd voor: prijs hechten aan, genegenheid koesteren voor, 
verslingerd zijn op iets’ (Meert 1941, p. 208). 
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Ziek in een bed liggen en af en toe opstaan, en het leven zachtjes uit uw lichaam laten vloeien, 
tot er niets meer dan een lege reuzenholte in mijn buik is, onder mijn maag. (NVT, p. 18) 

 
Het gaat hier om het woordje ‘uw’ (uit uw lichaam laten vloeien), dat herinnert aan bepaalde 
passages uit Louis Paul Boons De Kapellekensbaan (1953), waarin de verteller Boontje voortdurend 
in de ge-vorm schrijft en daardoor een kritische afstand tot zichzelf creëert én een meer 
universele lading aan de beschrijving toevoegt.12 Hoewel in een ‘vernederlandste’ vorm 
hetzelfde effect behouden had kunnen blijven door de ‘uw’ te vervangen door ‘je’, werd het in 
de Manteau-versie veranderd in ‘mijn’, waardoor de vernederlandsing in dit geval – hoe 
genuanceerd dan ook – eveneens leidde tot een inhoudelijke verschuiving. 

Dergelijke delicate kwesties terzijde schuivend kan geconcludeerd worden dat de 
redactie bij Manteau – zoals Absillis al suggereerde – geresulteerd heeft in een significante, zij 
het gematigde vernederlandsing: ondanks de hoeveelheid aan correcties zijn er uiteindelijk nog 
veel Vlaamse elementen bewaard gebleven. Dit werd ook opgemerkt door diverse recensenten, 
zoals we in de volgende paragraaf zullen zien. 
 
1.6 Typisch Vlaams? 
 
Over het algemeen was de kritiek lovend: vrijwel alle critici, zowel in Vlaanderen als in 
Nederland, waren onder de indruk van De Metsiers. Verschillende recensenten spraken hun 
bewondering uit voor de stilistische vaardigheid van de jonge auteur. Zo schrijft P.H. Ritter jr., 
een Nederlandse docent, redacteur, schrijver en criticus die zijn opgang maakte in het 
interbellum (Rutten 2018, p. 7-8), waarderend over het ‘meesterschap van den stilist Claus’: 
‘Het is wonderbaarlijk hoe hij slechts in enkele volzinnen een sfeer volkomen doet spreken’ 
(Ritter 1951, p. 146). Een vergelijkbare mening komen we tegen in de bespreking van André 
Demedts, die als jurylid van de Kryn-prijs al goed vertrouwd was met de roman. Als 
rechtgeaarde katholiek kon Demedts niet anders dan De Metsiers op morele gronden 
veroordelen, maar hij had wel waardering voor de stijl, die hij ‘raak en sober’ noemt: ‘recht op 
de man af, zonder nutteloze versiering; en toch persoonlijk en indrukwekkend’ (Demedts 1951, 
p. 240). Ook de Nederlandse schrijfster en criticus Emmy van Lokhorst looft Claus’ stijl: volgens 
haar heeft de auteur door zijn verteltechniek ‘een hoogst-directe dynamische kracht ontwikkeld, 
waarin het detailwerk, de beschrijvingen zijn opgenomen in de gang van het verhaal’ (Van 
Lokhorst 1952). De Nederlandse schrijver en criticus H.A. Gomperts gaat in op de opvallende 
vertelstijl in De Metsiers. Hij wijst erop dat de structuur met afwisselende ik-vertellers geen 
‘oorspronkelijk procédé’ is, maar dat Claus dit wel met meesterschap hanteert, ‘omdat hij niet 
toegeeft aan de verleiding om de verteltrant sterk te variëren – hetgeen afbreuk zou doen aan de 
eenheid van de stijl – terwijl hij toch de visie voldoende nuanceert om de verschillende karakters 
te kenschetsen’ (Gomperts 1951). 
 Hiermee staat Gomperts regelrecht tegenover onder anderen Paul Rodenko, die de 
consequente vertelstijl juist als een van de grootste zwaktes in de roman beschouwt. Volgens de 

                                                
12 Zie bijvoorbeeld de volgende passage: ‘Zie ge gaat naar een meeting waarin men u de komende maatschappij – 
na deze van de atoomsplitsing – afschildert en belooft, en ge zijt gelukkig gelijk een kind met sinterklaas, maar 
onderweg naar huis schiet de rijgkoorde van uw schoen kapot en ge vloekt van gotverhier en gotver-een-eindeke-
verder.’ (Boon 2018, p. 16). Over het gebruik van de ge-vorm bij andere (Vlaamse) auteurs, zie De Wispelaere 
1992, p. 27-50. 
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Nederlandse criticus en dichter heeft Claus de fout gemaakt zich te laten inspireren door twee 
verschillende technieken. Enerzijds heeft Claus getracht de directe monologue intérieur van 
James Joyce na te volgen, terwijl hij anderzijds gereconstrueerde pseudo-vertellingen invoert, 
die ervoor zorgen dat de personages ‘als het ware in tweeën [worden] gescheurd’: ‘ze leven in 
de onmiddellijkheid van het hier en nu èn ze zien zichzelf op een afstand’ (Rodenko 1951,           
p. 366). Als gevolg vertonen de personages volgens Rodenko niet de minste psychologische 
nuancering en uiten ze zich allemaal op identieke wijze: ‘Of Mon dan wel de achterlijke Bennie 
een landschap ziet, beiden drukken zij hun gewaarwording in dezelfde taal, dezelfde syntaxis 
uit’ (ibid.). Ook de Nederlandse dichter, schrijver en criticus Jan Greshoff is niet overtuigd van 
de vertelstructuur in De Metsiers: er bestaat geen ‘innerlijk, natuurlijk verband’ tussen wat de 
personages zijn en wat ze voorstellen, ‘tussen hun aard en hun uitspraak’ (Greshoff 1951). Net 
als Rodenko wijst hij op Bennie, de onderontwikkelde en amper geschoolde jongen die volgens 
Greshoff de rol van de ‘Zuivere Dwaas’ speelt, maar vervolgens wel zeer ‘boekig’ spreekt, wat 
totaal niet overeenstemt met zijn karakter. Rodenko en Greshoff lijken met andere woorden 
een zekere vorm van ‘stilistisch realisme’ te missen. Hoewel Greshoff het niet expliciet 
verwoordt, komt zijn verlangen naar een meer authentieke verteltrant vermoedelijk voort uit 
de realistische inslag van de roman, die hij in het begin van zijn bespreking wegzet als 
clichématig: ‘De familie, die zich buiten de dorpsgemeenschap gesloten heeft, de algemeen 
befaamde “felle driften”, welke men van oudsher en omderwille van het dramatisch effect aan 
de boeren, inzonderheid aan de Vlaamse toekent; – dat alles is ons reeds tot vervelens toe 
voorgeschoteld’ (ibid.).  
 Greshoff is niet de enige die wijst op de inhoudelijke overeenkomsten met romans uit 
het Vlaamse realisme: de schrijver, dichter en medeoprichter van het Nieuw Vlaams Tijdschrift 
Maurice Roelants stelt dat Claus – ondanks evidente invloeden van de Amerikaanse roman – 
het Vlaams naturalisme en realisme voortzet, ‘naar de wijze van Cyriel Buysse, Gerard 
Walschap, Lode Zielens’ (Roelants 1951). De al eerdergenoemde Emmy van Lokhorst moet 
vooral denken aan Herman Teirlincks roman Maria Speermalie (1940), waarin eveneens ‘het 
boerenland met zijn primitieve bewoners wordt geschilderd’ en zich een vergelijkbare intrige 
afspeelt (Van Lokhorst 1952). Anton van Duinkerken doet er nog een schepje bovenop en 
bestempelt De Metsiers als een onvervalste ‘Vlaamse dorpsroman’: ‘In de ontwikkeling van het 
Vlaamse dorpsverhaal sedert Hendrik Conscience is dit een vertelsel, geschreven door een 
negentienjarige, bijna verbijsterend’ (Van Duinkerken 1951).  

Het is deze zelfde Van Duinkerken die F. Bordewijk aanhaalt in zijn recensie voor het 
Utrechts Nieuwblad. Concreet verwijst Bordewijk naar Van Duinkerkens stuk ‘De schoonheid in 
de Nederlandse letteren’ uit 1947, waarin de Nederlandse essayist en literair-historicus het 
archetype van de Vlaming als ‘typische verteller’ als volgt onder woorden brengt: ‘Vlaanderen 
is blijkbaar meer dan N. Nederland het vaderland van geboren vertellers’.13 Volgens Bordewijk 
is dit nog steeds van toepassing: ter illustratie verwijst hij naar Floere het fluwijn (1950), de pas 
verschenen novelle van Ernest Claes die hij afzet tegen De Metsiers. Volgens Bordewijk kan het 
verschil tussen de werken van Claes en Claus haast niet groter zijn: 

 
 

                                                
13 Van Duinkerken komt tot een vergelijkbare conclusie in de inleiding bij zijn bundel Vlamingen, waarin hij 
vierentwintig eerder geschreven dagbladartikelen over Vlaamse schrijvers bundelde (cf. Van Duinkerken 1960). 
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Houdt Claes zich aan de typisch Vlaamse taal, met haar rijkdom van sappige woorden, Hugo 
Claus gaat in De Metsiers (Manteau, Brussel) een gans andere weg. Het opmerkelijkste in de 
min of meer filmische, korte roman van deze schrijver, eerst 19 jaar oud, vond ik een vrijwel 
volkomen aanpassing aan wat men “algemeen beschaafd” noemt, wat hij zover doorvoert dat 
zelfs het ruwe, vrijgevochten boerengezin van De Metsiers en wie daarmee in aanraking komt, 
algemeen beschaafd Nederlands spreekt. Dit nu doet vreemd aan. Blijkbaar steunt het op het 
beginsel los te komen van elk Vlaams dialect, en als zodanig sluit het zich aan bij de belangrijke 
taalbeweging die wij daar thans meemaken. Maar juist waar de schrijver zijn personen sprekend 
opvoert, schiet hij in zijn overtuigingskracht te kort door een overmaat aan toepassing van dat 
beginsel. (Bordewijk 1951) 
 

Niet verrassend is Bordewijk, net als Greshoff en Rodenko, dan ook teleurgesteld door het feit 
dat alle personages in dezelfde stijl vertellen. Hoewel hij meent ‘toch wel enige poging van de 
schrijver te bespeuren om wat meer afwisseling te brengen’, is Claus tekort geschoten in zijn 
verteltrant, aldus Bordewijk. 
 
1.7 Besluit 
 
We stuiten hier op een aantal interessante zaken. Zoals uit diverse besprekingen bleek, roept De 
Metsiers op inhoudelijke gronden reminiscenties op van ‘typisch Vlaamse’ romans met een 
realistische of naturalistische inslag: er wordt onder anderen gerefereerd aan Buysse, Teirlinck 
en Walschap, nota bene ook door Claus zelf in zijn onder pseudoniem geschreven recensie. 
Stilistisch gezien wordt Claus’ debuutroman echter niet of nauwelijks in deze Vlaamse 
romantraditie geplaatst. Herreman en Lampo verwijzen weliswaar kort naar parallellen met 
Boons en Walschaps directe stijl, maar Claus wordt in geen enkele recensie gekarakteriseerd als 
een typisch Vlaamse schrijver op basis van zijn taal. Er is eerder sprake van het 
tegenovergestelde: recensenten wijzen op het sobere karakter van de stijl en Bordewijk noemt 
het zelfs regelrecht ‘algemeen beschaafd’. 

De wijze waarop de eenvoudige, boerse en ‘typisch Vlaamse’ personages spreken komt 
op veel recensenten over als artificieel. De personages drukken zich in hun ogen uit in een haast 
identieke, ‘boekige’ taal, ongeacht hun persoonlijkheid, achtergrond of mentale capaciteiten. 
Zoals de vergelijking tussen het Nieuw Vlaams Tijdschrift en de eerste druk bij Manteau uitwees, 
spelen redactionele ingrepen hierin een betrekkelijk kleine rol. Er werden weliswaar – in diverse 
fasen – gallicismen en dialectische invloeden weggepoetst, maar het is niet zo dat de taal 
ingrijpend werd aangepast. Alles wijst erop dat Claus’ debuutroman van meet af aan in een 
‘boekig’, algemeen Nederlands was gesteld.  

Een mogelijke verklaring hiervoor kwamen we al tegen in de bespreking van Bordewijk. 
Hij suggereerde dat het haast radicaal doorgevoerde algemeen beschaafd Nederlands in de 
roman terug te leiden is op een ‘belangrijke taalbeweging’ in Vlaanderen. Zoals we in het 
volgende hoofdstuk zullen zien, is Bordewijks hypothese zeer aannemelijk: in de vroege jaren 
vijftig werden in Vlaanderen namelijk grote inspanningen geleverd om het Algemeen Beschaafd 
Nederlands zo breed mogelijk te promoten. Vlaamse schrijvers, en bij uitbreiding Vlaamse 
uitgevers, critici en andere spelers uit het literaire veld, speelden hierin een belangrijke 
(voortrekkers)rol.  

Ik zou zelf nog een tweede hypothese willen toevoegen. Het is namelijk ook mogelijk dat 
Claus ervan afzag zijn personages een realistische, sterk spreektalige en dialectisch beïnvloede 
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taal in de mond te leggen, omdat hij hiermee riskeerde dat zijn roman – al helemaal in 
combinatie met de inhoud – weggezet zou worden als prototypische Vlaamse streekliteratuur; 
een genre waar hij als experimentele, modernistische en internationaal georiënteerde schrijver 
liever niet mee geassocieerd wenste te worden.  

Het moge in ieder geval duidelijk zijn dat ik in deze proloog diverse thema’s heb 
geïntroduceerd die voortdurend zullen terugkeren in de rest van mijn verhaal. Concreet gaat 
het dan bijvoorbeeld om de positionering van Claus als typisch Vlaamse auteur (of juist niet), 
stijlovereenkomsten met andere Vlaamse auteurs, redactiepraktijken, Claus’ eigen 
(taal)poëticale opvattingen, de sociolinguïstische en taalpolitieke context in Vlaanderen en tot 
slot belangrijke concepten als authenticiteit en identiteit. Hoog tijd dus om met deze thema’s 
aan de slag te gaan, te beginnen met de stand van zaken in de Clausstudie en in breder opzicht 
het onderzoek naar taal in Vlaamse literatuur. 
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II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 Opzet 
 
Zoals ik aan het eind van de inleiding aangaf, zal dit hoofdstuk beginnen met een kort overzicht 
van de Clausstudie. Het mag geen verrassing heten dat ik me hierbij vooral richt op de mate 
waarin en de wijze waarop de taal in Claus’ proza reeds bestudeerd is. Spoiler alert: het betreft 
nog vrij onontgonnen gebied. Nu lijkt dit niet uniek te zijn voor de Clausstudie: ook de taal van 
andere Vlaamse auteurs is nog niet vaak onder de loep genomen. Althans, niet op een 
wetenschappelijke manier (cf. Bultinck 2003). Wel zijn er al talloze besprekingen, discussies en 
bijvoorbeeld cursiefjes aan het onderwerp gewijd. Je zou zelfs kunnen zeggen dat sinds de 
‘geboorte’ van de moderne Vlaamse literatuur – gemakshalve beginnend bij In ’t wonderjaer 
(1837) van Hendrik Conscience – de taal van Vlaamse auteurs onafgebroken het onderwerp is 
geweest van talloze discussies. Hoewel het de vraag is in hoeverre deze bespiegelingen door 
mogen gaan voor “echte” wetenschappelijke studies, geven ze een goed beeld van de wijze 
waarop de taal in Vlaamse literatuur door de tijd heen is geëvalueerd en bestudeerd. In het 
tweede deel van dit hoofdstuk ga ik dieper in op deze studies.  
 
2.2 De Clausstudie 
 
De Clausstudie bestaat dit ‘Clausjaar’ op de kop af zeven decennia. Dat heet, als we beginnen 
te rekenen vanaf de eerste bespreking over De eendenjacht (cf. Wildemeersch & Debergh 1999,    
p. 1), die als gezegd door niemand minder dan Claus zelf geschreven werd. Na deze gefingeerde 
recensie zou een niet-aflatende stroom aan reacties en studies op gang komen, die al snel 
resulteerde in een indrukwekkend en voor Vlaamse normen uniek ‘spiegeloeuvre’ (cf. Raat 
1999). 
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2.2.1 ‘Gaten hakken in het Corpus Clausianum’ 

De academische receptie, waarmee de tweede fase van de canonisering aanbrak (cf. Zijp 2007, 
p. 48; cf. Van Renssen 2013, p. 256), kwam in de vroege jaren zestig op gang. In 1962 
publiceerde Theo Govaart Het geclausuleerde beest (Govaart 1962), een literair-kritische 
opstellenbundel over het werk van F. Bordewijk en Hugo Claus. De bundel, die uitvoeriger aan 
bod zal komen in § 5.3, markeerde het begin van een Freudiaans geïnspireerde, oedipale 
benadering van Claus’ oeuvre (De Geest 1999, p. 10; cf. Humbeeck 1987, p. 367; Beeks 2013, 
p. 61). Twee jaar later, in 1964, verscheen Hugo Claus. Een poreuze man van steen (De Roey 1964), 
een ‘soort journalistiek patchwork’ van citaten uit interviews, recensies en het literaire werk van 
Claus (De Geest 1999, p. 9). Het was de eerste studie waarin diverse biografische gegevens over 
de auteur bij elkaar werden gebracht.  

De oedipale invalshoek kreeg in de loop van de jaren zestig een fervente promotor in de 
persoon van Jean Weisgerber, de Brusselse hoogleraar die zowel in het Frans als in het 
Nederlands over Claus publiceerde. Belangrijke vroege wapenfeiten vormden zijn uitgebreide 
artikel over De verwondering (Weisgerber 1967; zie § 5.3) en de studie Hugo Claus. Experiment en 
traditie (Weisgerber 1970). In deze meer autonomistische, tekstgerichte bijdragen plaatst 
Weisgerber Claus tegen een experimentele en modernistische achtergrond. Daarnaast gaat hij 
in op de rijke intertekstualiteit in Claus’ werk, met bijzondere aandacht voor de Oedipusmythe 
en de vegetatiemythen die de Schotse antropoloog James George Frazer vanaf het eind van de 
negentiende eeuw begon te verzamelen in The Golden Bough. A Study in Magic and Religion, een 
duizelingwekkende encyclopedische studie over mythen en religies van over de hele wereld (cf. 
Debergh 2014, p. 158). Vanaf dat moment beginnen de oedipale en de intertekstuele 
benadering steeds meer met elkaar te versmelten en gaat de Oedipusmythe gelden als een van 
de belangrijkste interteksten in het oeuvre van Claus. Oedipus staat eveneens centraal in – 
nomen est omen – Hugo Claus of Oedipus in het paradijs, waarin Georges Wildemeersch naast 
vegetatiemythen en klassieke mythen ingaat op christelijke interteksten (Wildemeersch 1973).  
De definitieve bezegeling van Claus als intertekstueel schrijver komt met De mot zit in de mythe. 
In dit proefschrift, waarvan de gelijknamige handelseditie in 1984 verschijnt bij De Bezige Bij, 
onderzoekt Paul Claes hoe Claus in zijn fenoteksten talloze elementen en motieven uit klassieke 
architeksten verwerkt (Claes 1984a). De Leuvense classicus doet dit nog eens dunnetjes over in 
zijn studie Claus-reading (Claes 1984b). In datzelfde jaar verschijnt tevens het proefschrift van 
Georges Wildemeersch onder de titel De snelschrijver onder de linde (Wildemeersch 1984), dat 
volledig toegespitst is op Freud en Frazer.  

Het vroege onderzoek, geïnspireerd door de close readings uit het New Criticism en 
inzichten uit het Franse structuralisme – met name de door Julia Kristeva geïntroduceerde 
theorie over intertekstualiteit –, benaderde Claus’ teksten kortom als op zichzelf staande staaltjes 
van modernistische schriftuur. Ondanks de onmiskenbare meerwaarde van deze vroege studies 
kwam er mettertijd kritiek. Zo plaatste Kris Humbeeck eind jaren tachtig kanttekeningen bij de 
vrij eenzijdige benaderingen. In diverse bijdragen toonde hij aan hoe in de Clausstudie van 
meet af aan de toon was bepaald door exegeten als Claes, Weisgerber en Wildemeersch, die 
‘onverdroten “hun” gat [hakten] in het Corpus Clausianum, op zoek naar de Gouden 
Interpretatie’ (Humbeeck 1987, p. 368-369). Teksten werden onvermijdelijk gereduceerd tot 
een semantische, schriftuurlijke eenheid, waardoor de diversiteit en de weerbarstigheid van 
Claus’ werk stelselmatig buiten beeld werd gehouden (Humbeeck 1987 & 1989). Humbeeck 
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stelde dan ook een meer poststructuralistische en tegelijkertijd literatuursociologische 
benadering voor, waarbij voortdurend de politiekhistorische, ideologische en maatschappelijke 
context betrokken zou worden. Ook Bert Vanheste (1994) en Dirk de Geest (1999) leverden 
kritiek op de dominante oedipaal, intertekstueel en structuralistisch gedreven benaderingen. Zo 
toonde De Geest in zijn proefschrift Onbewoonbare huizen zijn de woorden (De Geest 1986) aan hoe 
Claus’ experimentele poëzie uit paal en perk (1955) zich juist onttrekt aan hermeneutische 
duidingen.  

Andere alternatieve leesstrategieën lieten niet lang op zich wachten. Uiteenlopende 
aanpakken werden gedemonstreerd in Het teken van de ram, het in 1994 door Georges 
Wildemeersch opgerichte ‘vakblad voor Clausliefhebbers’ dat poogde het werk van Claus ‘zo 
ondogmatisch en zo veelzijdig mogelijk’ te benaderen (cf. Raat 2000a, p. 175). Het aanvankelijk 
als jaarboek bedoelde vakblad bestond uit een aantal vaste rubrieken, waarin per aflevering 
werd ingegaan op de productie van Claus uit een bepaalde periode.14 Een eerste vaste rubriek 
was de doorlopende beschrijvende bibliografie van afzonderlijk verschenen werken, verzorgd 
door Clauskenner en -verzamelaar Gert Jan Hemmink. In het verlengde hiervan verscheen in 
2004 het rijk geïllustreerde Voor twaalf lezers en een snurkende recensent (Jacobs e.a. 2004), waarin een 
volledig bibliografisch overzicht werd geboden van alle verschillende drukken en uitgaven die 
tot dan toe waren verschenen. Een tweede aspect dat centraal stond in Het teken van de ram was 
de biografie, die voornamelijk aan bod kwam in de doorlopende ‘Kroniek’-rubriek van 
hoofdredacteur Georges Wildemeersch. Ook deze biografische benadering kreeg een vervolg, 
onder andere in het sinds kort van de grond komende onderzoek naar de relatie tussen Claus’ 
leven en werk. Zo verscheen in 2015 Hugo Claus. De jonge jaren (Wildemeersch 2015), met veel 
aandacht voor de invloed van de Tweede Wereldoorlog op het werk van Claus, een thema dat 
overigens ook prominent aan bod kwam in Humbeeck & Fuhrmann 2017. Recentelijk 
publiceerde Wildemeersch Hugo Claus. Familiealbum (Wildemeersch 2018), ongeveer gelijktijdig 
met de als voorproefje op de officiële Clausbiografie gepresenteerde bundel Het verdriet staat niet 
alleen (Schaevers 2018) van Mark Schaevers, die al kort aan bod kwam in de proloog.  

Voorts breidde de focus zich in allerlei losse artikelen en bijdragen uit met 
uiteenlopende, maar vaak op de een of andere manier met het poststructuralisme en 
postmodernisme verband houdende thema’s, terwijl ook nog altijd de vroege traditie doorwerkt 
(cf. Goedegebuure 1997; Raat 1997 & 2000b; Claes 2015 & 2018). Voorbeelden van nieuwe 
thema’s zijn het carnavaleske (Sintobin 2011), het groteske (Vanasten 2006 & 2014), 
traumatheorie (Sintobin 2012), gender (Van Thienen 2003; Lech 2013; Lech & Klein 2014), 
maatschappelijk engagement (Beeks 2013; Absillis, Beeks, Lembrechts & Wildemeersch 2013) 
en de verwerking van populaire verhaalgenres (De Potter 2017). Methodologisch is de 
Clausstudie navenant verrijkt, bijvoorbeeld met cognitieve narratologie (Bernaerts 2011), 
institutioneel onderzoek (Absillis 2008), receptieonderzoek (Van Renssen 2013), 
editiewetenschap (Wildemeersch 2001 & 2008a & 2008b & 2009; Vanhoutte 2005; Jacobs 
2007) en vertaalwetenschap – met onderzoek naar door Claus vervaardigde vertalingen 
(Naaijkens 2008; Vanasten 2008) alsook naar vertalingen van Claus’ eigen werk naar andere 
talen (Klimaszewska 1995; Henn 1997; Jacobs 2008; Smeyers 2017). Ook verschenen diverse 

                                                
14 Het teken van de ram, waarvan de eerste twee afleveringen (respectievelijk uit 1994 en 1996) voorzien waren van 
de ondertitel ‘Jaarboek voor de Claus-studie’, zou vanaf de derde aflevering uit 2000 verschijnen met de ondertitel 
‘Bijdragen aan de Claus-studie’; het vierde en laatste nummer verscheen in 2005. 
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themanummers van tijdschriften, met nog recentelijk een themanummer van Spiegel der Letteren 
(2016) en Zacht Lawijd (2018) over het Clausarchief dat in 2015 werd ondergebracht in het 
Letterenhuis en voor het eerst beschikbaar werd gesteld voor onderzoek (zie § 5.3). 

Naast een evidente ‘vervrouwelijking’ van de Clausstudie, gezien de proefschriften die 
in de afgelopen vijftien jaar verdedigd werden (Vanasten 2005; Debergh 2006; Beeks 2013; 
Lech 2013; De Potter 2017),15 is er nog een andere trend zichtbaar: de aandacht is gaandeweg 
verschoven van hoofdzakelijk poëzie naar proza (cf. De Potter 2017, p. 6).  

 
2.2.2 ‘Wie schrijft de eerste studie over taal en stijl?’ 

Ondanks de indrukwekkende omvang van Claus’ ‘spiegeloeuvre’ zijn er nog altijd thema’s die 
niet of nauwelijks systematisch onderzocht zijn. Diverse lacunes en blinde vlekken werden al 
gesignaleerd in het overzichtswerk Hugo Claus. “Wat bekommert zich de leeuw om de vlooien in zijn 
vacht” (Wildemeersch & Debergh 1999), waarin enkele onderzoekers de stand van zaken 
opmaakten van vijftig jaar Clausstudie. Dirk de Geest, die een overzicht bood op het vlak van 
poëzie, pleitte bijvoorbeeld voor een wetenschappelijk verantwoorde uitgave van Claus’ poëzie, 
waarin varianten op een systematische wijze met elkaar vergeleken kunnen worden. Verder 
wees hij op het feit dat er nog nauwelijks onderzoek is verricht naar de ‘specifieke stilistische en 
retorische eigenschappen van Claus’ poëzie’ (De Geest 1999, p. 14). Het verdient volgens De 
Geest dan ook aanbeveling om, aansluitend op de theorie van Mikhail Bakhtin, de ‘hoogst 
functionele “polyfonie” van Claus’ lyriek aan een nader onderzoek te onderwerpen’: 

 
Meer dan eens klinken in een en hetzelfde vers diverse stemmen tegelijk door, van de meest 
erudiete citatendoctor tot de niet minder relevante stem van de goegemeente, die schaamteloos 
clichés debiteert en schlagers meezingt. Ook dat is – en zelfs bij uitstek – een cruciale 
intertekstuele component van Claus’ oeuvre.’ (De Geest 1999, p. 17) 
 

Een vergelijkbare lacune observeert G.F.H. Raat met betrekking tot het proza-onderzoek: 
 

Hoezeer het tekstinterne en intertekstuele onderzoek ook heeft gebloeid, ook hier blijft nog iets te 
wensen over. Er is bijvoorbeeld opmerkelijk weinig aandacht geschonken aan de taal en de stijl 
van Claus’ proza. Toch is dit een onderwerp dat zich opdringt bij een auteur die dikwijls primair 
als een dichter wordt beschouwd. Echter, een onderzoekstraditie ontbreekt. (Raat 1999, p. 34) 

 
Een jaar later zou Raat het nog stelliger herhalen door zich hardop af te vragen: ‘Wie schrijft 
de eerste studie over taal en stijl van [Claus’] proza?’ (Raat 2000a, p. 181).  

Voor beide ‘stand-opmakers’ staat het buiten kijf: de Clausstudie is gebaat bij een 
diepgaand onderzoek naar de taal en stijl, het liefst zelfs over de genregrenzen heen. Toch kun 
je Claus’ literaire taal op zich bezwaarlijk een blinde vlek noemen. Of, anders geformuleerd, de 
linguïstische en retorische aspecten van Claus’ werk zijn al door diverse onderzoekers aan de 
orde gesteld (cf. Weisgerber 1972; Humbeeck 1989; Debergh 2006; Bernaerts 2011; Absillis 
2013a; De Potter 2017). In deze studies staat de taal van Claus echter niet centraal: de aandacht 
voor talige aspecten komt veeleer voort uit de belangstelling voor aanverwante thema’s.  

 

                                                
15 Hierbij dien ik tevens te verwijzen naar het nog lopende promotieonderzoek van Elies Smeyers aan de Université 
catholique de Louvain/Universiteit Gent naar de Franse vertalingen van Claus’ toneelwerk. 
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Alleen de Leuvense taalkundige en taalverzorger Guido Geerts, die als zelfbenoemde ‘Vlaamse 
Nederlander’ onder andere bekendheid verwierf als medewerker van de Van Dale, de ANS en 
jurylid van het Groot Dictee der Nederlandse Taal (De Vries 1996), heeft zich in drie bijdragen 
nader over de kwestie gebogen. In zijn eerste artikel, ‘Hugo Claus en de taal van België’, schetst 
Geerts de ontwikkelingen die geleid hebben tot Claus’ taalgebruik in Het verdriet van België (1983). 
Hij vertrekt vanuit de volgende premisse: 

 
In alle opzichten gefascineerd door het verschijnsel taal, met al zijn rijkdommen, net als Gezelle 
of Streuvels, maar als twintigste-eeuwer veel minder gebonden aan de Westvlaamse 
gemeenschap, ongetwijfeld ook gekweld door de problemen van de talige variatie waarmee hij 
geconfronteerd wordt als hij zijn streek verlaat, heeft Claus zich als schrijver zeker zoveel bezig 
gehouden met zijn instrument als met zijn thema’s. (Geerts 1986, p. 23) 
 

Over de wijze waarop Claus zich precies heeft beziggehouden met zijn ‘instrument’, formuleert 
Geerts vervolgens enige hypothesen. Geerts merkt op dat critici vanaf het toneelstuk Vrijdag 
(1969) expliciet ingaan op de ‘Vlaamse’ taal in Claus’ werk en dat deze kwestie pas vanaf de 
publicatie van Het verlangen (1978) volop in de belangstelling is komen te staan (ibid., p. 23). Toch 
heeft Claus volgens Geerts ‘ongetwijfeld al veel vroeger’ met taal- en registerkeuzes geworsteld. 
Zo vermoedt hij dat Claus’ relatie met de Nederlandse Elly Overzier en de omgang met onder 
anderen Karel Appel, Simon Vinkenoog, Remco Campert en Harry Mulisch een eerste 
belangrijke invloed is geweest (ibid.).16 Voorts speelt volgens Geerts Claus’ complexe 
verhouding met Vlaanderen een niet te onderschatten rol, evenals het feit dat zijn teksten in 
Nederland werden uitgegeven. Een interessant punt waar Geerts vervolgens op wijst is de ietwat 
gewrongen positie die Claus inneemt ten aanzien van zijn Vlaamse voorgangers enerzijds, en 
internationaal vermaarde ‘dialectschrijvers’ als William Faulkner anderzijds: 

 
Claus heeft natuurlijk in de beginjaren ook geweten dat Zielens, Streuvels, Claes, Timmermans, 
en andere voorgangers in Nederland niet beschouwd werden als ‘Belgen die Nederlands 
schreven, maar als dialectschrijvers’ onveranderlijk als ‘sappig geprezen’ [...]. En dat is zeker 
niet de positie die hij voor zichzelf in de literatuur ambieert. Anderzijds is er zijn Amerikaanse 
voorbeeld Faulkner, van wie hij misschien wel vroeger al geweten heeft wat hij erover zegt in 
1978: ‘het taalgebruik van Faulkner is typisch zuidelijk. Dat is niet zijn charme, dat is Faulkners 
kracht’ [...]. Allicht dat Claus daar allemaal over getobd heeft. (Geerts 1986, p. 23) 
 

Geerts heeft deze stuk voor stuk interessante hypotheses uitsluitend gedestilleerd uit interviews 
en recensies, met name over Vrijdag – zowel het toneelstuk als de film uit 1980 – en het op Omtrent 
Deedee gebaseerde toneelstuk Interieur (1971). Deze focus mag niet verrassen: in deze 
toneelstukken plaatst Claus, aldus Geerts, voor het eerst een duidelijk van het dialect herleide 
‘kunsttaal’ op de voorgrond, die de nodige commentaren ontlokte aan recensenten. Geerts 
merkt op dat Claus in eerste instantie maar lastig tot een heldere definitie komt van zijn 
taalexperiment: ‘Bastaardtaal, kunsttaal, Nederlandse toneeltaal, dialect: hij weet nog niet 
precies hoe hij zijn taal moet noemen’ (ibid., p. 29). Tot slot beweert Geerts nog dat met Het 
verlangen ‘het grote experiment’ om de gekunstelde toneeltaal op papier levensvatbaar te krijgen 

                                                
16 Cf. Wildemeersch 2018, p. 154: ‘Toen Hugo Elly Overzier leerde kennen, merkte Jan Burssens op, werd zijn 
aura van verfijnde man groter. Vanaf die tijd ruilde hij zijn dialect in voor “Hollands”. Voordien had Claus zijn 
vriend geregeld verweten dat hij geen dialect sprak, maar Burssens was helemaal niet in het dialect opgevoed, 
gewoon omdat zijn vader tegen dialecten was.’ 
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is begonnen. Het is volgens Geerts de vraag hoe deze taal enerzijds ‘voldoende leesbaar en 
begrijpelijk kan zijn (met het oog op de verspreiding uiteraard) en anderzijds zo levend dat ze 
de muziek van de grote verhalen kan vertolken’ (ibid., p. 30).  
 In de twee bijdragen die een jaar later in respectievelijk Ons Erfdeel (Geerts 1987a) en 
Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (Geerts 1987b) 
verschijnen, gaat Geerts meer tekstgericht te werk, met Het verdriet van België als casestudy. Op 
basis van lexicale analyses en uitspraken van personages komt Geerts tot de bevinding dat het 
van het Algemeen Nederlands afwijkende taalgebruik in Claus’ magnum opus vernuftig 
georkestreerd is (Geerts 1987a, p. 562). Zo bevat de tekst van personages veel meer ‘Vlaamse’ 
woorden (barbarismen, archaïsmen, provincialismen etc.) dan de grotendeels in het 
Standaardnederlands gestelde vertellerstekst. Ook hieraan verbindt hij een hypothese: 

 
Deze [Vlaamse] woorden bepalen in hoge mate de totale indruk die de taal van de roman in 
zijn geheel bij de lezer achterlaat. Dat is een gevolg van het feit dat ze, juist doordat ze in een 
Nederlandse tekst voorkomen, gemarkeerd zijn. Ze vallen op, hebben behalve hun referentiële 
functie (datgene oproepen dat ze noemen) ook een stilistische functie: ze zijn er om de sfeer te 
bepalen, om de sociale omstandigheden op te roepen waarin ze ‘normaal’ (ongemarkeerd) 
voorkomen. In sociolinguïstische termen zou men ervan kunnen zeggen dat ze door het 
onderwerp van het verhaal opgedrongen worden. Sociolinguïsten spreken in dit verband van 
code switching: wie bijv. op latere leeftijd in de grote stad een verhaal vertelt over haar 
jeugdervaringen in een dorp wordt er a.h.w. toe gedwongen termen uit dat dorp van haar jeugd, 
die zij anders nooit meer gebruikt, te verkiezen boven de ‘normale’. [...] De situatie van een 
schrijver als Claus is in hoge mate te vergelijken met die van de zoëven geïntroduceerde 
vertelster. Doordat hij zijn verhaal niet alleen maar wilde vertellen, maar dat ook nog schriftelijk 
wilde doen en wel zo, dat niet alleen zijn dorpsgenoten het konden begrijpen moest hij ten slotte 
wel uitkomen bij de methode die hij in Het Verdriet van België gekozen heeft. (Geerts 1987a, p. 558) 
 

Het is interessant dat Geerts hier met ‘code switching’, een begrip uit de sociolinguïstiek, Claus’ 
taalkeuzes verklaart. In het volgende hoofdstuk zal ik illustreren dat inzichten uit de 
sociolinguïstiek ook op andere manieren ingezet kunnen worden bij onderzoek naar taal in 
literatuur.  

Voor nu wil ik nog kort stilstaan bij Geerts’ poging om de ‘componenten van de 
taalideologie van de Seynaeves en hun omgeving’ op een rijtje te zetten (Geerts 1987b, p. 3). 
Aan de hand van een hele reeks geciteerde passages uit Het verdriet van België tracht Geerts te 
bepalen hoe Louis Seynaeve en de overige personages uit Claus’ meesterwerk zich verhouden 
tot het dialect, het schoon-Vlaams en bijvoorbeeld het Frans en – in het verlengde daarvan – 
Vlaanderen, België, Nederland en Frankrijk.  
 Geerts schuift in zijn drie afzonderlijke bijdragen boeiende hypotheses naar voren, met 
name over Claus’ verhouding tot Vlaamse en internationale (streek)auteurs, zijn experiment 
met het op papier weergeven van Vlaamse spreektaal en de stilistische en ideologische functie 
van de gemarkeerde Vlaamse woorden in Claus’ proza. Desondanks komt Geerts nauwelijks 
tot een methode om deze onderwerpen systematisch te onderzoeken: in elke bijdrage kiest de 
taalkundige voor een andere benadering, die in de praktijk vaak neerkomt op een inventarisatie 
van lexicale vormen of een parafrase van aangehaalde citaten. Uit het vervolg van dit hoofdstuk 
zal blijken dat dit geen ongebruikelijke manier is om onderzoek te doen naar het taalgebruik 
van Vlaamse auteurs. 
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2.3 Het ‘Vlaams’ in Vlaamse literatuur: stand van zaken 
 
Zoals ik al kort aangaf in de inleiding bij dit hoofdstuk, moet het hiernavolgende overzicht 
primair worden opgevat als een poging om voor het eerst wat zaken op een rijtje te zetten. Het 
is dus niet de bedoeling een volledig overzicht te geven van alle bijdragen die ooit over de taal 
in Vlaamse literatuur zijn verschenen: dat zou een (ambitieus) onderzoeksproject op zichzelf 
vormen. Wel wil ik enkele interessante studies uitlichten. Met deze opzet probeer ik meerdere 
vliegen in één klap te slaan. Ten eerste dient het overzicht om scherper in beeld te krijgen op 
wat voor manieren taal in Vlaamse literatuur reeds onderzocht is. Is er sprake van bepaalde 
trends? Wat voor soort inzichten leveren de studies op? Welke elementen of aanpakken zijn 
mogelijk nuttig voor mijn eigen onderzoek naar Claus? In de tweede plaats dient dit min of 
meer chronologische overzicht als een bredere context om mijn onderzoek naar Claus beter te 
kunnen plaatsen. Tegen de achtergrond van de taalstudies tekent zich namelijk – zij het 
rudimentair – de geschiedenis van de Vlaamse literatuur af. Tegelijkertijd geven de studies meer 
inzicht in enkele culturele, taalpolitieke en taalideologische ontwikkelingen die al dan niet direct 
een impact hebben gehad op de genese en de kritische ontvangst van Claus’ proza. Zo hoop ik 
op basis van dit overzicht duidelijker te krijgen waarom de taal en stijl van Claus met bepaalde 
Vlaamse canonieke auteurs in verband is gebracht. Verder kan het helpen meer inzicht te 
krijgen in bepaalde poëticale keuzes die Claus maakte, bijvoorbeeld wat betreft de inzet van 
dialectische taalregisters.  

Uit pragmatisch oogpunt heb ik het overzicht na de eerste vroege periode beperkt tot enkele 
hoofdfiguren uit de Vlaamse canon. Hierbij heb ik me laten leiden door de volgende drie 
criteria: 1) over de auteur in kwestie is ten minste één taalonderzoek gepubliceerd; 2) de auteur 
is op regelmatige basis, bijvoorbeeld in de literaire kritiek, gekwalificeerd als een ‘typisch 
Vlaamse’ schrijver; en 3) de auteur treedt frequent op als referentiepunt in kritieken over het 
proza van Claus. Het moge duidelijk zijn dat de selectie ondanks deze criteria nog steeds lacunes 
bevat. Desalniettemin hoop ik met deze inleiding, die ik zal afronden met enkele 
onderzoeksvragen, de contouren van de overige hoofdstukken zo helder mogelijk uit te tekenen. 

 
2.3.1 Vive la Flandre! 

Om een goed beeld te krijgen van de vroegste ‘taalstudies’ dien ik kort stil te staan bij de 
taalpolitieke geschiedenis van Vlaanderen. Ik zou ervoor kunnen kiezen om te beginnen bij de 
Val van Antwerpen uit 1585, die het einde inluidde van de bestuurlijke eenheid tussen de 
Nederlanden, waardoor de twee gebieden – ook talig gezien – uit elkaar begonnen te groeien. 
Ik zou hierbij kunnen ingaan op het feit dat het Zuiden grotendeels geïsoleerd bleef van de 
ontwikkeling van het Nederlands en bovendien voortdurend onder gezag van vreemde 
mogendheden kwam te staan (respectievelijk Spanje, Oostenrijk en Frankrijk). Of ik zou kunnen 
uitleggen hoe het Frans tegen het einde van de achttiende eeuw definitief de officiële taal dreigde 
te worden, totdat Willem I de Zuidelijke Nederlanden in 1815 bij zijn koninkrijk inlijfde en 
kortstondig het Nederlands als officiële voertaal instelde. Ik begin echter in 1830, het moment 
dat in het Zuiden de protesten tegen Willem I een kookpunt bereikten en uiteindelijk 
uitmondden in de Belgische Opstand. Na allerlei rommelig verlopen schermutselingen werd op 
26 augustus een Voorlopig Bewind geïnstalleerd, dat op 4 oktober 1830 de onafhankelijkheid 
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van België uitriep (Suffeleers 1979; Willemyns & Daniëls 2003; Van der Sijs 2004; Blom & 
Lamberts 2008; Reynebeau 2009).   

Na deze mijlpaal moest de piepjonge staat op zoek naar een eigen identiteit. Een 
belangrijk ijkpunt was het haast mythische verleden van het Graafschap Vlaanderen, dat vanaf 
ruwweg de middeleeuwen tot de Val van Antwerpen in heel Europa vermaard was geweest 
vanwege zijn welvarende steden, financiële voorspoed en culturele rijkdom. Veel Belgen, 
inclusief niet-Vlamingen, beschouwden de jonge soevereine staat België als de ware erfgenaam 
van dit eens zo machtige Vlaanderen. Er verschenen dan ook de nodige werken over belangrijke 
episodes uit de Vlaamse geschiedenis, niet alleen geschiedkundige studies, zoals L’Histoire de la 
Flandre (1828) door Jules van Praet, maar ook een hele keur aan (historische) literaire romans 
(Nachtergaele 2005, p. 29). Het eerste Vlaamse ‘epos’, dat zelfs al voor het 
onafhankelijkheidsjaar verscheen, was Le gueux de mer ou La Belgique sous le duc d’Albe (1827) van 
de naar Vlaanderen geëmigreerde Parijzenaar Henri-Guillaume Moke, waarin een Vlaamse 
opstand uit de zestiende eeuw vergeleken wordt met de opstand tegen de Spaanse hertog Alva 
uit het begin van de Tachtigjarige Oorlog, toen de Lage Landen nog gezamenlijk ten strijde 
trokken (ibid.; cf. Van den Berg & Couttenier 2009, p. 400; Weisgerber 1964, p. 14). Andere 
voorbeelden van na 1830 zijn Le Ruwart. Chronique flamande du XIIIe siècle (1837) van de Waal 
Maurice-Augustin Maurage, La cour du duc Jean IV. Chronique brabançonne, 1418-1421 (1837) van 
de Vlaamse auteur Jules de Saint-Genois en het bekende, maar pas in 1867 verschenen La 
Légende et les Aventures héroïques, joyeuses et glorieuses d’Ulenspiegel et de Lamme Goedzak au pays de Flandres 
et ailleurs van de Brusselse journalist Charles de Coster, over de perikelen van de Vlaamse 
volksheld Tijl Uilenspiegel (Nachtergaele 2005, p. 29). 

Zoals de titels illustreren, werd het vroege Belgische proza exclusief in het Frans 
geschreven, hoewel De Coster in zijn Tijl Uilenspiegel het Frans meermaals vermengt met Vlaams 
idioom (Van den Berg & Couttenier 2009, p. 299; cf. Van de Poel 2003, p. 30). In principe was 
op basis van de liberale grondwet uit 1831 het gebruik van ‘de in België gesproken talen’ vrij, 
maar in de praktijk had deze bepaling de hegemonie van het Frans alleen nog maar sterker in 
de hand gewerkt (Willemyns & Daniëls 2003, p. 208). Frans, onder andere de taal van de 
verlichting en de moderniteit, had veel meer prestige dan de volkstaal, ‘een amalgaam van 
dialecten zonder een begin van codificatie, dat bovendien de sporen droeg van jarenlange 
Franstalige dominantie’ (Absillis 2009a, p. 75).17 Het was dan ook niet verwonderlijk dat Frans 
de voor de hand liggende keuze was als het ging om het schrijven van literatuur, ook voor 
Vlamingen: een verdediging van de Vlaamse volkstaal, cultuur en literatuur had in het Frans 
simpelweg meer draagkracht, reikwijdte en effect (cf. Van den Berg & Couttenier 2009, p. 147).  
 

2.3.2 De Vlaamse Beweging 

De Franstalige tendens was een doorn in het oog van Vlamingen die niet alleen pleitten voor 
een literatuur in de volkstaal, maar ook liever zagen dat deze volkstaal, die volgens hen net zo 
goed deel uitmaakte van het roemrijke Vlaamse verleden, een volwaardige plaats kreeg naast 

                                                
17 De taalkundigen Gijsbert Rutten en Rik Vosters stelden vrij recent dit wijdverspreide idee bij: ze toonden op 
basis van diverse spelling- en grammaticagidsen aan dat er in de achttiende eeuw en vroege negentiende eeuw wel 
degelijk sprake was van een zekere normatieve traditie in het Zuiden en dat het Nederlands in het Zuiden dus 
meer gesystematiseerd was dan over het algemeen wordt aangenomen (Rutten & Vosters 2010). 
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het Frans, om te voorkomen dat België volledig zou verfransen.18 Nog sterker, vele flaminganten 
waren van mening dat het Nederlands de eigenlijke taal van België was (cf. Wils 1998, p. 863).19 
Deze vroegste leden van de Vlaamse Beweging waren in de eerste plaats ‘taalminnaars en 
letterkundigen’ (Willemyns & Haeseryn 1998, p. 2932-2933) die zich in hun vrije tijd – naast 
hun ambt als leraar, priester of bijvoorbeeld ambtenaar – toelegden op het schrijven en/of 
bestuderen van literatuur, taal en (vaderlandse) geschiedenis. Zo werden er, onder andere in 
navolging van de Duitse gebroeders Grimm, volksverhalen verzameld en was er veel aandacht 
voor (Vlaamse) dialecten.  

Een van de grootste frustraties waar de flaminganten mee te kampen hadden, was het 
zogenaamde abominabele niveau van het Nederlands zoals het door het grootste deel van de 
Vlamingen werd gesproken en (in veel minder gevallen) geschreven. Door de jarenlange 
dominantie van het Frans waren de meeste Vlamingen slechts oppervlakkig in contact gekomen 
met het Nederlands, waardoor de taal in België veeleer een ‘uit het Frans vertaald of in Frans 
gedacht Nederlands’ was (Willemyns & Haeseryn 1998, p. 2933). De meeste Vlamingen hadden 
niet of nauwelijks onderwijs in het Nederlands gevolgd en voelden zich dus vaak behoorlijk 
onzeker als ze zich moesten uitdrukken in het Nederlands zoals dat in het Noorden in de 
zeventiende en achttiende eeuw was gestandaardiseerd. Het Nederlands leek weliswaar op de 
Vlaamse dialecten die overal werden gesproken, maar het was een de facto vreemde taal die de 
Vlamingen zich op de een of andere manier eigen moesten maken (Van Hoof 2013, p. 62). Ook 
de geletterde bovenlaag die in enige mate vertrouwd was met het Noord-Nederlands, kon 
aanvankelijk veel beter met het Frans uit de voeten, en dit gold in eerste instantie ook voor veel 
leden van de Vlaamse Beweging zelf. 

De taal waar de flaminganten zo hard voor ijverden, leek in Vlaanderen dus nog verre 
van geschikt om zoiets ingewikkelds en ‘verhevens’ als literair proza mee te schrijven, een genre 
dat zich pas in een ‘rijper’ stadium van de Vlaamse letterkunde ten volle kon gaan ontwikkelen, 
zo was de idee (cf. Van den Berg & Couttenier 2009, p. 396). Het Nederlands was in het begin 
van de negentiende eeuw dan ook alleen te vinden in volksboeken, religieuze boeken, 
periodieken en almanakken. De volksboeken, die vaak als school- en leesboeken werden 
gebruikt, bevatten reisverhalen, kluchtige vertelsels, stichtelijke verhalen, al dan niet 
avontuurlijke verhalen en beschouwingen over bijvoorbeeld toverkunst en geneeskunde 
(Weisgerber 1964, p. 10-11). De boeken waren doorgaans in een vertellende stijl gesteld (ibid., 
p. 11) en werden verder gekenmerkt door een eenvoudig, begrijpelijk taalgebruik, al dan niet 
aangevuld met (dialectische) spreektaal om authenticiteit en/of humor toe te voegen aan de 
volkse verhalen (Van den Berg & Couttenier 2009, p. 169).  

Een bekend voorbeeld van een volksverhaal uit deze vroegere periode is Jozef Cannaerts 
‘Het avond-partytje, of die niet verliezen wilt, mag niet meê-spelen’, dat verscheen in de Gentse 
                                                
18 Naast de culture erfenis van het Vlaams vormde het grote aantal Nederlandstaligen in België een andere 
belangrijke reden om te ijveren voor de volkstaal. Zo verwijst de Gentse letterkundige Ph. Blommaert in zijn 
brochure Aenmerkingen over de verwaerloozing der Nederduitsche tael (oorspronkelijk verschenen in 1832) naar een ‘statistiek 
onderzoek der vlaemsch en waelsch sprekende bevolking van het ryk’, waaruit blijkt dat ‘twee derde van de 
Belgische bevolking vlaemsch spreken [sic], en dat het waelsch slechts by een derde gedeelte der ingezetenen de 
volkstael is’ (Blommaert 1834, p. 12).    
19 Door deze hartstochtelijke inzet voor het Nederlands, de taal van de ‘vijandelijke’ koning Willem I, werden veel 
flaminganten door hun Franstalige landgenoten met een scheef oog aangekeken en kregen ze herhaaldelijk het 
verwijt naar hun hoofd geslingerd dat ze zich bezondigden aan ‘orangisme’ of, nog erger, landverraad en 
collaboratie (Willemyns & Daniëls 2003, p. 205). 



Status quaestionis 

 54 

volksalmanak van 1823. Het verhaal speelt zich af in een Gents ‘staminé’ waar kaartspelers 
samenkomen die een Frans getint Gents dialect spreken, terwijl de verteller in een min of meer 
gestandaardiseerd Nederlands commentaar geeft op de gebeurtenissen. Het gebruik van 
verschillende registers creëert ‘een grappig en ironisch effect, maar aan de basis ligt toch in de 
eerste plaats een gevoel van tekort ten opzichte van Nederland(s)’ (Van den Berg & Couttenier 
2009, p. 169). Dit ‘minderwaardigheidsgevoel’ verwoordt Cannaert expliciet in zijn ‘Voor-
berigt’, waar hij uitlegt dat hij – als iemand die voor het eerst leert zwemmen – het nog niet 
aandurft om in het ‘hollandsch’ te schrijven. Op de fictieve lezersvraag waarom hij ervoor 
gekozen heeft om de helden van zijn verhaal ‘die gemeene en platte tael’ in de mond te leggen, 
antwoordt Cannaert: ‘Om te doen zien aen wie zulks niet mogten weten, dat de Gentenaren 
twee talen bezitten, eene die zy spreken, en eene die zy schryven; daer er zyn die beweren dat 
het alsnog onbeslist zoude zyn, welke van beyden de beste is’ (Cannaert 1823, p. 90). Een ander 
voorbeeld is Jellen en Mietje van Karel Broeckaert. Dit populaire verhaal, dat ‘de eerste 
volwaardige Vlaamse roman had kunnen worden’ (Van den Berg & Couttenier 2009, p. 172), 
verscheen aanvankelijk als feuilleton in de Nieuwe dobbele Schapers-Almanak (Gent, 1815-1816) en 
werd vervolgens in verschillende edities herdrukt.20 Ook in het voorwoord van dit verhaal wordt 
het dilemma voor de keuze tussen het eigen vertrouwde, wederom Gentse dialect en de 
uitsluitend geschreven, ‘vreemde’ Hollandse taal op de voorgrond geplaatst (cf. Broeckaert 
1815, p. 18). Volgens Weisgerber zijn de taferelen ‘rijk aan realisme en volkshumor’ en getuigen 
ze van een ‘opmerkelijk gevoel voor handeling en dialoog’ (Weisgerber 1964, p. 11). Couttenier 
stelt zelfs dat Broeckaert met zijn vertel- en dialoogtechniek preludeert op latere grootmeesters 
van de Vlaamse prozaliteratuur (Van den Berg & Couttenier, p. 173). Dit is een eerste 
belangrijke vingerwijzing naar de ‘typisch Vlaamse’ literatuur waar ik uiteindelijk met dit 
overzicht heen wil: een literatuur waarin Vlaamse ‘grootmeesters’ (geen auteurs van ‘ordinaire’ 
volksverhalen!) spreektaal integreren in hun literair proza. Voordat dit soort literatuur tot bloei 
kon komen, was het zaak een serieuze, verheven Nederlandstalige literatuur te ontwikkelen die 
een volwaardige plaats zou kunnen innemen naast de ‘Hollandse’ en de Franse.  

 
2.3.3 ‘Ik had Vlaamsch geschreven!’ 

Het geduld van de flaminganten werd niet al te lang op de proef gesteld: al vrij snel na de 
Belgische onafhankelijkheid konden ze het eerste Vlaamse prozawerk in het Nederlands in hun 
armen sluiten. Deze heuglijke gebeurtenis vond plaats in mei 1837, toen de historische roman 
In ’t wonderjaer [1566]. Historische tafereleen uit de XVIe eeuw van Hendrik Conscience het licht zag 
(Van den Berg & Couttenier 2009, p. 350; Weisgerber 1964, p. 9). Nog in hetzelfde jaar 
debuteerde de eveneens uit Antwerpen afkomstige Theodoor van Rijswijck met zijn Eigenaerdige 
verhalen, een bundel met zeven dichtverhalen waarvan verschillende teruggrepen op oude orale 
volkslegenden (Van den Berg & Couttenier 2009, p. 396).  

Conscience en Van Rijswijck kregen vrij snel navolging van onder anderen Jan de Laet, 
Pieter Frans van Kerckhoven, Eugeen Zetternam, Domien Sleeckx en August Snieders (ibid.). 
Deze auteurs schreven overwegend historische romans, naar het model van In ’t wonderjaer. De 

                                                
20 Beide verhalen, ‘Het avond-partytje’ en ‘Jellen en Mietje’, verschenen eind 1842 als gezamenlijke publicatie 
onder de titel Nieuwjaers-gift van 1842. Almanak van Jellen en Mietje gevolgd door Het Avond-partytjen. Splinternieuwe uitgave 
(Broeckaert 1992, p. 52).  
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ontstaansgeschiedenis van deze roman kan als exemplarisch worden beschouwd voor de 
problemen waar zowat alle Vlaamse auteurs van de eerste generatie mee te maken hadden. Op 
de eerste plaats bestond er geen romantraditie in Vlaanderen, waardoor de schrijvers zich haast 
gedwongen voelden hun lezers bij de hand te nemen en voorzichtig te laten wennen aan dit nog 
vrij onbekende genre. Het woord ‘roman’ riep dikwijls reminiscenties op aan de doorgaans als 
goddeloos en onbeschaafd voorgestelde Franse roman (Weisgerber 1964, p. 12-13), iets waar 
de Vlamingen zich bewust tegen wilden afzetten, hoewel ze natuurlijk – onvermijdelijk – voor 
een groot deel schatplichtig waren aan de Franse romantraditie. Een zowaar nog groter 
probleem werd al eerder benoemd: de jonge literatoren, die een voorbeeldfunctie dienden te 
vervullen, konden aanvankelijk nauwelijks met het Nederlands uit de voeten. Conscience 
ensceneert in zijn postuum verschenen autobiografische roman Geschiedenis mijner jeugd (1888) het 
moeizame ontstaansproces van zijn debuut, dat grotendeels in het teken stond van dit 
taaldilemma.21 Volgens Weisgerber is het niet verrassend dat juist Conscience de eerste 
volwaardige Vlaamse roman schreef: als ‘kind van zijn volk’ sprak hij het Nederlands en was hij 
vertrouwd met volksboeken, terwijl hij tegelijkertijd door zijn Franse roots inzag dat het genre 
van de Franse roman ‘er toe kon bijdragen de massa op te voeden’ (Weisgerber 1964, p. 14).22 
Een directe aanleiding voor het schrijven vormde Consciences langdurige verveling na zijn 
terugkeer – hij had zes jaar lang in het Belgische onafhankelijkheidsleger gediend –, en een 
intens verlangen naar literatuur. Tijdens een stiekeme dwaaltocht door zijn vaders leeskamer 
stuitte hij op de kroniek Beschryvinghe der gantscher Nederlanden, andersins ghenoemt Nederduytslandt 
(1617), waarin hem vooral de beschrijvingen van de Beeldenstorm uit 1566 fascineerden. 
Onmiddellijk begonnen beelden van Spanjaarden en Nederlanders voor zijn geestesoog te 
verschijnen. Ondanks het verbod van zijn Franse vader, die niets moest hebben van de literaire 
aspiraties van zijn zoon, begon de jonge Hendrik enthousiast te schrijven aan een verhaal over 
de Beeldenstorm: 
 

Ik nam de pen in de hand, krabde mij het voorhoofd, stond ongeduldig op, ging weder zitten, 
schreef eenen volzin neder, vaagde hem uit en beproefde er wel twintig, zooals: 
La Belgique gémissait sous le joug de la domination espagnole..... 
Vers la fin du seizième siècle, notre patrie..... 
Le peuple Anversois conserve encore le douloureux souvenir de..... 
Niets scheen mij doelmatig; de overspanning maakte mij duizelig en blind. 
Ontmoedigd hield ik zeer lang de oogen op de bladzijden der Kroniek gevestigd. Eindelijk 
bewoog mijne pen over het papier en ik schreef, om zoo te zeggen zonder het te weten, de 
volgende regels in de Nederduitsche taal: 
‘Het was in den jare 1566, den 16en der maand Augustus. De nacht was duister en de regen, 
die bij afwisselende vlagen nederstortte, had de nare straten der stad Antwerpen tot 
menigvuldige waterplassen gemaakt. Geen ander licht deed zich in het verschiet aan het oog op, 
dan de weinige flikkerende kaarsjes, welke de inwoners voor de beelden ontstoken hadden.....’ 
En zoo schreef ik eene wijl voort, met eene vloeibaarheid van gedachten en een gemak van stijl, 
die mij door een gevoel van blijdschap aanjaagden en mijn hoofd van begeestering deden 
gloeien. Reeds twee volle bladzijden had ik geschreven toen het lastig zoeken naar een woord, 
dat niet wilde komen, mijne dichterlijke verslondenheid onderbrak. 

                                                
21 Een eerste hoofdstuk van Geschiedenis mijner jeugd was al in 1858 verschenen onder de titel De omwenteling van 1830 
(Van den Berg & Couttenier 2009, p. 668). 
22 Cf. Weisgerber 1964, p. 16: ‘de verschijning van de roman kondigt de politieke, “apostolische” fase aan van de 
Vlaamse beweging die tot dan toe voornamelijk beperkt was gebleven tot de filologie en de poëzie, tot terreinen 
derhalve die zich er ternauwernood toe lenen om het eenvoudige volk in beweging te brengen’. 
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Ik had Vlaamsch geschreven! het ging vanzelve: alles was mij uit de pen gevloeid zonder moeite 
en, volgens mij toescheen, op zangerige maat en met eenen lossen, natuurlijken vorm. Er was, 
docht mij, niets aan te verbeteren of te veranderen. (Conscience 1888, p. 215-216) 

 
Conscience was met andere woorden behoorlijk in zijn nopjes met zijn eerste pagina’s in het 
Nederlands, waar volgens hem niets aan te verbeteren of te veranderen viel. Dat niet iedereen 
deze mening was toegedaan, zou snel duidelijk worden. Met de geboorte van de Vlaamse 
letterkunde was namelijk ook het tijdperk van de Vlaamse literaire kritiek officieel aangebroken. 
 

2.3.4 ‘Meesterschap over de tael is eene hoofdvereischte’ 

Consciences debuut was nog maar nauwelijks van de persen gerold, toen de eerste recensie over 
In ’t wonderjaer al verscheen. Strikt genomen was het een bespreking van de eerste twee werken 
van Conscience: in oktober 1837 was namelijk Phantazy, een bundel met drie verhalen en acht 
gedichten, gepubliceerd (Hermans 2012, p. 78). De recensie verscheen op 10 mei 1838 in het 
Antwerpsch Nieuwsblad en was ondertekend door ene ‘V.’. Inmiddels is het publiek geheim dat 
achter dit pseudoniem Jan Baptist David schuilging (ibid., p. 79; cf. Van den Berg & Couttenier 
2009, p. 411). Deze in Lier geboren kanunnik was in 1834 aangesteld als hoogleraar 
Nederlandse taal en letterkunde en in 1836 als hoogleraar Belgische geschiedenis aan de 
Katholieke Universiteit Leuven en was eerder, tijdens zijn carrière als studiemeester aan het 
atheneum in Antwerpen, opgenomen in de kring van Jan Frans Willems (Wils 1998, p. 862). 
Samen met Willems richtte David in 1836 de Maetschappy tot bevordering der Nederduitsche 
Tael- en Letterkunde op (ibid.). In zijn recensie beticht David de jonge Conscience ervan niet 
in staat te zijn ‘om zyne eygen gedachten te schiften, en onderscheyd te maken tusschen ware 
schoonheid en yle winderigheid van uytdrukking’.23 

Het was een nieuwe sensatie dat er in dagbladen, zoals de Gazette van Gend, afzonderlijke 
rubrieken werden ingericht ‘ter beoordeling van de voortbrengselen, welke in het Nederduytsch 
verschynen’ (Snellaert 1840b, p. 1). Deze rubrieken barstten echter al snel uit hun voegen, 
waardoor er een steeds grotere vraag ontstond naar zelfstandige tijdschriften, waarin niet alleen 
plek zou zijn voor boekbeoordelingen, maar ook voor nieuwe pennenvruchten, 
bekendmakingen, discussies en allerhande artikelen over bredere taalkundige, letterkundige en 
historische onderwerpen, uiteraard nauw verbonden met de interesses van de Vlaamse 
Beweging. Het eerste Vlaamse tijdschrift dat (nog enigszins bescheiden) aan deze voorwaarden 
voldeed, was Nederduitsche Letteroefeningen, in 1834 opgericht te Gent door Ph. Blommaert en C.P. 
Serrure (Hanot 1955b, p. 277). Al snel volgden andere tijfschriften, waaronder het prestigieuze 
en door de overheid gesubsidieerde Belgisch Museum voor de Nederduitsche Tael- en Letterkunde en de 
Geschiedenis des Vaderlands (1837-1846), geleid door Jan Frans Willems. In 1840 kwam een ware 
explosie aan tijdschriften (Van den Berg & Couttenier 2009, p. 38) en kreeg de literaire kritiek 
een serieus podium met de oprichting van het Kunst- en Letterblad van Ferdinand Snellaert in 
Gent, De Noordstar van Pieter Frans van Kerckhoven in Antwerpen en De Middelaer van Jan 
Baptist David in Leuven.   

                                                
23 Met name deze bespreking van David, maar ook strenge taalkritiek van onder anderen Guido Gezelle en Eugeen 
van Oye, deden Hendrik Conscience besluiten om verschillende fragmenten uit zijn nieuwe roman De Leeuw van 
Vlaenderen (1838) te laten corrigeren door Ferdinand Snellaert (Suffeleers 1979, p. 189).   
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Ferdinand Snellaert zou zich – in ieder geval in het Gentse milieu – in de jaren 1840 en 1850 
ontpoppen als de belangrijkste criticus, die voor veel andere recensenten een belangrijk 
richtpunt vormde (Hanot 1955b, p. 283). In het ‘explosiejaar’ 1840 – twee jaar na het 
verschijnen van Consciences epos De leeuw van Vlaenderen – boog Snellaert zich in Belgisch Museum 
over ‘den toestand onzer tael en letterkunde’. Na het schetsen van de ontwikkeling van de 
Vlaamse taal- en letterkunde sinds 1830 prijst hij de jonge dichters en schrijvers die de eer 
toekomt ‘den zweetdoek van ’t koude lyk der vlaemsche letterkunde te hebben opgeligt’. Hij 
vervolgt: 
 

Grove taelfouten mogen bedreven zyn, B.V. door Conscience, die daerby niet altyd van 
gezwollenheid vry te pleiten is, en daerenboven zich nog vele studien in de geschiedenis des 
lands zal moeten getroosten; doch zyne zoo levendige beschryvingen, in eenen zoo 
wegslependen styl, zyn waerlyk kunstenaers gevoel hebben zyne romans een welverdienden 
byval doen vinden, dusdanig als nog aen geen werk van eenen vlaemschen schryver was te beurt 
gevallen. Zyn Leeuw van Vlaenderen, indien hy dien roman overzag, ware zeker een werk dat ons 
byna het gemis van een epos verzoeten zou. (Snellaert 1840a, p. 26) 

 
Snellaert lijkt de grove taalfouten van Conscience en anderen door de vingers te willen zien, 
maar schijn bedriegt: 
 

Doch meesterschap over de tael is eene hoofdvereischte voor elken schryver die naer volmaking 
streeft. Niet die schyn van meesterschap, welke niet dieper dringt dan tot den grammaticalen 
vorm, en meent dat de kunst eeniglyk zit in het dorre geraemte van letters en in het verleidend 
muzyk van afzonderlyke klanken, zonder tot in de innige beteekenis van ‘t woord door te 
dringen; maer ik spreek van eene meesterschap, die zich rekening geeft hoe de tael een 
afzonderlyk bestaen heeft, wat haer eigen, wat haer opgedrongen is, en welke kostelykheden op 
onzen vlaemschen bodem nog verwaerloosd of vergeten liggen. (Snellaert 1840a, p. 29) 

 
De hoofdvereiste van ‘meesterschap over de tael’ kan zonder overdrijving een van de 
stokpaardjes van de eerste literaire critici genoemd worden. Zo begint Pieter Frans van 
Kerckhoven een bespreking in De Noordstar met de volgende vraag: ‘Heeft het letterkundige 
waerde, of beter is het in goede tael, in goed Nederduitsch geschreven?’ (Van Kerckhoven 1841, 
p. 167).  

Hoewel de eerste generatie Vlaamse critici eveneens oog had voor aspecten als 
godsdienstigheid en zedelijkheid, was toch vooral een feilloze taalbeheersing cruciaal voor de 
ontwikkeling van de Vlaamse literatuur, cultuur en – niet onbelangrijk – het Vlaamse volk. Een 
strenge kritiek was onvermijdelijk, vooral omdat de Vlaamse literatoren een voorbeeldfunctie 
vervulden: ‘de effectieve “letteroefening” in de volkstaal en de studie van het eigen, kwalitatief 
hoogstaande literaire verleden moesten het bewijs leveren van een voortreffelijke en, tegenover 
het Frans, op zijn minst gelijkwaardige cultuurtaal’ (Couttenier 1998, p. 1939). Veel critici 
toonden zich dan ook behoorlijk allergisch wanneer er fouten tegen het Nederlands werden 
gemaakt, vooral als het ging om gallicismen en andere aan het Frans ontleende blunders (cf. 
Absillis & Jaspers 2016, p. 118-119).24 Een illustratie hiervan treffen we aan in Kunst- en Letterblad, 

                                                
24 Het is niet verwonderlijk dat critici zo sterk tegen het Frans ageerden. Waar in de rest van Europa na de algemene 
‘gallomanie’ uit de achttiende eeuw nationale volkstalen steeds meer terrein wonnen, nam in België de verfransing 
– met name na 1830 – juist toe (Willemyns 2002, p. 387). Een van de belangrijkste inzetten van ijveraars voor het 
Nederlands was dan ook om aan te tonen dat het Nederlands zich op alle fronten kon meten met het prestigieuze 
Frans. Het uitroeien van gallicismen en andere verderfelijke Franse taalinvloeden zou – symbolisch – de definitieve 
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waarin Snellaert een oordeel velt over Jaek of een arm huisgezin van Pieter Frans van Kerckhoven, 
vaak de eerste Vlaamse sociale roman genoemd (Vlasselaers 1985, p. 154; cf. Barnard & De 
Wispelaere 2002, p. 8): 
 

In Jaek merkt men wat veel fransch in een vlaemsch pakjen: ik heb, ik had geweest, voor ik ben, ik 
was geweest; zwarte droefgeestigheid, enz. Met dezelfde heeft de schryver nog veel op: wy hopen 
het minder en minder in zyne geschriften te zullen vinden, als mede eenige andere 
woordenformen en uitdrukkingen, óf der tael niet eigen óf oneigen gebezigd, en vooral dat hy 
ons verschoonen zal van zinssneden, als waermede Jaek begint. (Snellaert 1842, p. 97) 

 
Nu viel dergelijke weliswaar goedbedoelde, maar vanuit huidig oogpunt betuttelend 
overkomende kritiek niet altijd, of zelfs doorgaans niet in goede aarde. Strenge critici als 
Snellaert en Van Kerckhoven trapten meer dan eens op tere zieltjes, omdat ze weigerden 
zomaar werk van bevriende literatoren te prijzen (Hanot 1955b, p. 107). Al snel moesten ze 
constateren dat de prille Vlaamse letterenwereld nog niet bestand was tegen een dergelijke 
rigide literatuurkritiek, iets wat Snellaert uiteindelijk deed besluiten ermee te stoppen (Hanot 
1955a, p. 280). Van Kerckhoven toonde zich strijdvaardiger en reflecteerde meermaals op 
beoordelingspraktijken, zowel van hemzelf als van collega’s. In zijn essay ‘Iets over de Critiek’ 
stelde hij dat veel critici vergaten dat de Vlaamse literatuur nog lang niet de hoogste graad van 
beschaving had bereikt en dat ze dus niet zomaar met hoogstaande Franse of Duitse literatuur 
vergeleken kon en mocht worden. Verder ergerde Van Kerckhoven zich aan het feit dat menig 
recensent ‘zoo maer eenvoudig of liever dom weg’ een beoordeling gaf van een werk, zonder 
enig bewijs of onderbouwing, iets wat de letterkunde alleen maar schade berokkende (Van 
Kerckhoven 1844, p. 49). Hij schreef dan ook de volgende ‘wet’ voor, waar elke criticus zich in 
het vervolg aan diende te houden: ‘Zoo als de letterkunde uit twee hoofdvereischten bestaet, te 
weten: gedacht en uitdrukking, zoo ook moet een recensent, om dien naem waerdig te zyn, twee 
hoofdvereischten: gezond oordeel en grondige taelkennis, bezitten’ (ibid.). Hoewel de inhoud 
voor Van Kerckhoven veel belangrijker was dan de vorm, was het ook bij het bekritiseren van 
de taal van cruciaal belang dat de recensent telkens zijn oordeel of kritiek zou onderbouwen en 
de schrijver goed zou voorlichten: 

 
Dat dan diegenen welke zich met letterkundige werken te beoordeelen, bezighouden, dit eens 
goed te verstaen; dat zy van de drooge letterziftery eens afstand doen en hunne geestvermogens 
ten nutte stellen om het meer noodzakelyk deel der letterkunde te onderzoeken en den 
schryveren, hunne broederen, hier en daer, waer het pas geeft, trachten voortelichten en het 
verstand der menigte daer door uittebreiden: dan slechts zullen zy verdienstelyk medewerken 
en der letterkunde en tael van nut wezen. (Van Kerckhoven 1844, p. 50) 
 

Eenzelfde mening wordt onderschreven door Jakob Heremans, een andere belangrijke 
Antwerpse criticus die in zijn bijdrage ‘Hoe wij de letterkundige kritiek verstaen’ een pleidooi 
houdt voor ‘het bestaansrecht van de tijdschriften-kritiek’ (Hanot 1955b, p. 117). Net als Van 
Kerckhoven vindt Heremans dat literaire kritiek alleen zin heeft als recensenten hun meningen 
staven: het is hun plicht ‘den schryver den goeden weg aen te toonen, en zyne gedachte met 
bewyzen om hem over te halen, te ondersteunen’ (Heremans 1845, p. 90).  

                                                
doodsteek aan het Frans, en een klinkende overwinning van het Nederlands in Vlaanderen betekenen. Het feit dat 
gallicismen ‘tot op de dag van vandaag [...] de bête noir van de Vlaamse taalverzorgers’ zijn (ibid., p. 421), geeft 
maar aan hoe sterk de invloed van het Frans nog steeds is.   
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Van Kerckhoven en Heremans werden vrij snel op hun wenken bediend, in ieder geval wat 
betreft de ‘voorlichting’ op het gebied van taal. Halverwege de negentiende eeuw begonnen 
namelijk verschillende taalkundigen zich te verdiepen in de taalbeheersing van Vlaamse 
schrijvers en uitgebreide(re) studies te publiceren. De eerste die zich aan deze taak wijdde, was 
– niet geheel verrassend – Jan Baptist David. 
 

2.3.5 Taalpolitie 

Ruim een decennium na Van Kerckhovens bijdrage over de literaire kritiek begon David, die 
onder meer berucht was geworden door zijn strenge kritiek in De Middelaer, met een uitgebreide 
studie naar de taal van diverse prominente Vlaamse schrijvers. De directe aanleiding vormde 
de uitreiking van de allereerste Vijfjaarlijkse Staatsprijs voor Vlaamse letterkunde in mei 1855, 
waarbij het tussen 1850 en 1854 geschreven werk van Conscience in de prijzen viel (Humbeeck 
& Absillis 2016, p. 10-11). Hoewel de jury onder de indruk was van romans als De Loteling (1850) 
en De Boerenkryg (1853), bevatte het juryverslag de melding dat ‘op het punt van zuiverheid van 
tael’ nog wel het een en ander scheelde (ibid., p. 11). David, die eigen werk had ingestuurd voor 
de literatuurprijs en als gevolg daarvan niet had kunnen plaatsnemen in de jury, vond dit 
oordeel veel te mild en besloot allerlei fouten tegen het Nederlands uit het werk van Conscience 
en andere literatoren uitvoerig te documenteren en te voorzien van taalkundig advies. Dit leidde 
een jaar later tot de publicatie van Tael- en letterkundige aenmerkingen (1856), een 278 bladzijden 
tellend boekje waarin David – in de woorden van Lode Wils – allerlei fragmenten 
‘onbarmhartig’ ontleedt en op ‘stunteligheid’ van de auteurs wijst (Wils 1998, p. 862). Davids 
onbarmhartige houding valt onder meer op in de voorrede, waar hij betoogt dat de 
contemporaine schrijvers (te) weinig eerbied tonen voor ‘de zoo lang miskende tael der vaderen’: 

 
Wat zy schryven is geen zuiver Nederduitsch; hunne tael heeft vreemde plooijen; hunne 
uitdrukkingen zyn niet nauwkeurig, hunne samenstellingen dikwerf ongerymd; hunne volzinnen 
zyn beroofd van harmonie; hunne rede vloeit niet, maer stremt en hapert, en mist nagenoeg al 
de hoedanigheden, die by ieder letterkundig voortbrengsel, vooral in den huidigen staet van 
beschaving, vereischt worden, zal het tot den opbouw eener echt nationale litteratuer dienstig 
wezen, en niet kort na zyne verschyning in vergetelheid vallen. (David 1856, p. VI-VII) 

 
Davids aanmerkingen zijn bedoeld om deze ‘plooijen’ glad te strijken en zo de groei van de 
prille nationale literatuur te stimuleren. De studie volgt in grote lijnen de strenge taalkritiek die 
we al kenden uit de hierboven besproken recensies, inclusief de grondige afkeer van Franse 
invloeden.25 In concreto beoordeelt David zesendertig aftreksels uit romans, studies en (al dan 
niet creatieve) bijdragen aan tijdschriften als het Nederduitsch Letterkundig Jaerboekje, De Middelaer 
en De Vlaemsche Rederyker. De inhoudsopgave maakt in één oogopslag duidelijk dat vooral het 
proza van Conscience het moet ontgelden. Zo wijdt David maar liefst zeven pagina’s aan een 
kort fragment uit Het wonderjaer (1843), de ‘remake’ van In ’t wonderjaer uit 1837,26 die volgens 

                                                
25 Volgens David is het ‘kwaed’ dat hij wil bestrijden velerlei: de huidige schrijvers denken niet in het Nederlands 
maar in het Frans, waardoor er allerlei barbarismen hun taal binnensluipen (‘tot groote schade der volkstael, ja tot 
verbastering van het nationael gevoel, van den belgischen geest’); ze laten de eigenschappen van Nederlandse 
woorden, waar zij vaak de etymologische herkomst niet van kennen, onbenut, waardoor het Nederlands misvormd 
raakt tot ‘eene ellendige brabbeltael’; en tot slot is er nauwelijks sprake van ‘verscheidenheid’ en ‘welluidendheid’, 
waardoor de literatuur gekenmerkt wordt door woordherhalingen en een stroef ritme (David 1856, p. VII-VIII).   
26 Zie hierover Van den Berg & Couttenier 2009, p. 410. 
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hem (nog steeds) niet vrij is van taalflaters. Alleen al de eerste geciteerde zin – ‘In de Keizerstraet 
stond een gebouw, waervan de gevel met zyne trapkens, zich ver boven de andere daken verhief’ 
– rammelt volgens de Leuvense taalkundige van de fouten: 
 

1. – waervan de gevel. Beter welks gevel.  
2. – trapkens. Is dat welluidender dan trappekens? In tegendeel; want het is juist voor de euphonie 
dat er de lettergreep pe tusschen in geschoven wordt. Het woord zelf meenen wy eigen te zyn. 
– boven de andere daken. Daer is nog van geen dak gerept. Hoe kan het hier dan andere daken heeten?  
3. – verhief. Behalve het wangeluid dat ver verheffen noodzakelyk meêbrengt, is zich verheffen hier van 
een’ gevel gezegd, eerder fransch dan nederduitsch. Boven de andere uitstak is daerentegen een echt 
inlandsch gezegde. (David 1856, p. 108) 

 
De adviezen van David kregen, met enige vertraging, navolging van andere taalijveraars. Zo 
verscheen in 1891 het bijna gelijknamige Gemengde taal- en letterkundige aanmerkingen van de 
taalkundige Desiré Claes, die overigens pleitte voor het ‘goed recht van eigen Vlaamse woorden, 
uitdrukkingen en uitspraak’ (Claes 1986, p. 1). Tot zijn eigen ongenoegen was Claes hierdoor 
bekend komen te staan als een ‘particularist’ (ibid., p. 7-8). In zijn inleiding laakt Claes het feit 
dat er in diverse stukken op het slechte taalgebruik van Vlaamse auteurs wordt gehamerd, 
zonder concrete voorbeelden te geven, waardoor de literaire kritiek ‘den jongen schrijver laat 
voortsukkelen’ (Claes 1891, p. 6). Net als David haalt Claes allerhande voorbeelden aan – 
inclusief artikelen uit tijdschriften, kranten en bijvoorbeeld historische studies – om de fouten 
concreet te benoemen en suggesties ter verbetering te doen. Niet alleen Vlaamse auteurs, maar 
ook Nederlandse schrijvers en directe collegae als ‘vader David’, bij wie volgens Claes meer dan 
eens ‘pen en gedachten niet dezelfde baan volgden’ (ibid., p. 41), konden hun borst natmaken.  
 

2.3.6 Particularisme versus integrationisme 

Zoals gezegd was Claes een particularist of, in zijn eigen woorden, een ‘voorstander van 
taalherstelling’ (Claes 1986, p. 8).27 Dit uitte zich in het feit dat hij, ondanks het verbeteren van 
vele foutieve wendingen en woorden, het gebruik van typisch Vlaamse woorden als ‘op verlof’ 
en ‘verkoud’ verdedigde (ibid., p. 3). Met name dit laatste leverde hem weer kritiek op van de 
reeds kort geïntroduceerde Hippoliet Meert, een jonge en fanatieke taalijveraar van de ‘nieuwe 
generatie’ die niet alleen Vlaamse schrijvers in het algemeen, maar ook taalkundigen als Desiré 
Claes in het bijzonder verweet dat ze over hun moedertaal schreven en trachtten fouten bij 
anderen te verbeteren, terwijl ze de taal zelf amper goed beheersten (ibid.; cf. Claes 1899,             
p. 384; Suffeleers 1979, p. 136). Meert, die het taalgebruik in Nederland als de enige juiste norm 
beschouwde en in 1895 het Algemeen Nederlandsch Verbond zou stichten, deed zijn aanval in 
het artikel ‘Taalpolitie toegepast op Cato Censorius’, dat verscheen in het liberale tijdschrift De 
Toekomst (Claes 1986, p. 3).28 Claes liet dat niet zomaar over zijn kant gaan en beet van zich af 

                                                
27 De term ‘particularist’ is hier bedoeld als aanduiding van een persoon die zich inspant om de zuidelijke, Vlaamse 
inbreng in de Nederlandse standaardtaal te verhogen. Een duidelijk voorbeeld hiervan vinden we in Claes’ lezing 
‘Eenige Volksuitdrukkingen verdedigd en aanbevolen’ (1890), waarin de taalkundige een hele lijst met Vlaamse 
woorden en uitdrukkingen opsomt die volgens hem moeten worden opgenomen in het Standaardnederlands. Dit 
soort particularisme dient niet verward te worden met het zogenaamde West-Vlaamse of ‘tweede generatie’-
particularisme van onder anderen Guido Gezelle, die vooral ijverde voor een West-Vlaamse, sterk katholiek geënte 
omgangstaal en poëtische taal (Willemyns 2002, p. 204; cf. Suffeleers 1979, p. 149).  
28 Volgens Meert werd het begrip ‘taalpolitie’ geijkt door Constantinus Bake, die het voor het eerst gebruikte in 
zijn reeks ‘Taalpolitie’ (1886-1888), gepubliceerd in Noord en Zuid. 
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in de bijdrage ‘Taalpolitie toegepast op Cato Schabletter’, waarin hij alleen al in de titel – 
‘schabletter’ is Westvlaams voor ‘veldwachter’ – zijn particularistische instelling onderstreepte 
(ibid., p. 4). De heren zouden nog verscheidene keren de degens met elkaar kruisen (ibid.,             
p. 4-5; cf. Willemyns & Daniëls 1998, p. 2938; Absillis 2012, p. 72-73). De laatste keer gebeurde 
dit in 1899, na de publicatie van Onkruid onder de tarwe, de studie die Hippoliet Meert 
vervaardigde naar aanleiding van een prijsvraag van de in 1886 opgerichte Koninklijke 
Vlaamsche Academie voor Taal- & Letterkunde. 
 De prijsvraag werd uitgeschreven op verzoek van de Gentse jurist Julius Obrie, 
prominent lid van de zojuist genoemde Vlaamsche Academie. Obrie deed zijn verzoek tijdens 
een lezing voor diezelfde Academie, getiteld ‘Zuiverheid van Taal’, waarin hij zich onder 
andere kwaad maakte over het erbarmelijke taalniveau van Vlaamse schrijvers. De bedenkelijke 
taalbeheersing weet hij voornamelijk aan het feit dat veel schrijvers en journalisten er alles aan 
deden om ‘uitheemsche’ woorden uit hun schrijfsels te weren. Het zogenaamde zuivere 
Nederlands dat op die manier ontstond, was volgens Obrie ‘dikwijls niet anders dan eene 
gebrekkige vertaling uit het Fransch in eene tot nogtoe ongenoemde wartaal’ (Obrie 1890,           
p. 109). Een brabbeltaal die absoluut ongenietbaar was voor Noord-Nederlanders, met als 
cruciaal gevolg ‘de geringe aftrek, dien op enkele uitzonderingen na, onze werken in Noord-
Nederland vinden’ (ibid., p. 108). Het was dan ook hoog tijd dat de schrijvers zo snel mogelijk 
vertrouwd raakten met het Noord-Nederlands, waarin allerlei uitheemse invloeden op 
natuurlijke wijze voorkwamen, zodat ‘op den duur zuivere volzinnen als van zelve uit de pen 
onzer schrijvers vloeien’ (ibid., p. 111). Om dit gedroomde toekomstbeeld sneller te 
verwezenlijken, besloot hij zijn lezing met de oproep een lijst te laten opstellen, ‘niet alleen van 
gallicismen en germanismen, maar ook van de andere verkeerde woorden en wendingen, die 
onze schoone taal zoo dikwijls ontsieren’ (ibid., p. 123).  
 Een dergelijke lijst kwam er, zoals gezegd, in de gedaante van Meerts Onkruid onder de 
tarwe. Ook Willem de Vreese gaf gehoor aan de oproep en stuurde zijn vuistdikke Gallicismen in 
het Zuidnederlandsch. Proeve van taalzuivering (1899) in. De Vreese had net als Hippoliet Meert aan 
de Rijksuniversiteit Gent Germaanse talen gestudeerd en mocht zich daardoor rekenen tot ‘de 
eerste generatie academisch getrainde taalwetenschappers in Vlaanderen’ (Absillis 2012, p. 72). 
Het feit dat De Vreese kon bogen op een officiële doctorstitel in de Germaanse filologie 
gebruikte hij onder andere om zich af te zetten tegen de oudere generatie met coryfeeën als 
Willems, Blommaert, Snellaert en David, wier arbeid volgens hem, ‘hoe sympathiek en 
eerbiedwekkend ook in sommige opzichten, van een zuiver wetenschappelijk standpunt veel te 
wenschen overlaat, en voor een groot gedeelte waardeloos is’ (De Vreese 1904, p. 88). In zijn 
maar liefst 662 bladzijden tellende studie geeft de taalkundige een overzicht van de meest 
uiteenlopende gallicismen en andere fouten tegen het Nederlands. Zoals hij in zijn inleiding 
aangeeft, kan dit overzicht slechts op één manier verkregen worden; ‘door het aanhalen van 
voorbeelden, aan onze schrijvers ontleend’ (De Vreese 1899, p. VII). Hoewel ook deze studie 
geënt is op de traditie die David inzette met zijn Aenmerkingen, is er een opmerkelijk verschil met 
dergelijke vroegere studies: de oordelen bij De Vreese (en zijn collega Meert) zijn een stuk 
objectiever, doordat ze veelvuldig worden onderbouwd met verwijzingen naar bijvoorbeeld het 
Woordenboek der Nederlandsche Taal (waar De Vreese drie maanden voor het afleggen van zijn 
eindexamen redacteur van werd; Pauwels 1968, p. 299). Ook licht De Vreese de etymologie 
van (gallicistische) woorden toe. Een willekeurig voorbeeld: 
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BEMINNEN. – In onze taal kan het werkwoord beminnen slechts een persoon als voorwerp bij 
zich hebben: iemand beminnen beteekent hem liefhebben, hem liefde toedragen. Bij 
Zuidnederlandsche schrijvers echter treft men niet zelden beminnen met eene zaak als 
voorwerp aan. Dit is een gallicisme: aimer quelque chose is niet iets beminnen, maar houden van iets; 
verzot, verslingerd zijn op iets; prijs stellen op iets, al naar het verband. In de volkstaal hoort men 
slechts ééne dergelijke constructie, nl. zijn profijt beminnen. || De purperen pastoorshoed die 
den heeten zonnebrand bemint, V. LOVELING, Hoofd v. ’t Huis 52. H. Ik (zal) licht doen 
komen. – A. O neen! neen! Mevrouw! ik bemin de avondschemering zoo zeer, GITTENS, 
Karel v. Geld. 63. Jan bemint het vermaak, zooals veel anderen het met hem beminnen, 
BULTYNCK, Vl. Beeld. 127. Zij was pronkzuchtig – hij schonk heur beste zondagskleeren; – 
zij beminde juweelen – hij schonk heur oorbellen en eenen glanzenden vingerring, 
TEIRLINCK, Land. v. Bel. 109. (De Vreese 1899, p. 23-24) 

 
Net als Meert positioneerde De Vreese zich als een integrationist (cf. Absillis & Jaspers 2016, p. 
113-114), zoals alleen al blijkt uit zijn bekende formulering: ‘Ik zie alleen heil in een nauwe 
aansluiting bij het zoogenaamde Hollandsch. Liever mijne zelfstandigheid verloren onder den 
invloed van het Noorden dan onder dien van het Zuiden, liever Hollandsch dan Fransch. Dat 
is mijne manier om flamingant te zijn’ (De Vreese 1890, p. 129).  

 
2.3.7 ‘Goed voor eenen volksalmanak van vier centen’ 

De toon en opzet van de objectievere, meer wetenschappelijke taalstudies van Meert en De 
Vreese sloot naadloos aan op de integrationistische visie en het streven naar een zo (taal)zuiver 
mogelijke, verheven en volwaardige Nederlandstalige Belgische literatuur. De nadruk lag 
hierbij, zoals inmiddels duidelijk moge zijn, op een zo puur en ‘Hollandsch’ mogelijk 
Nederlands, vrij van barbarismen, in het bijzonder gallicismen. Ondanks deze dominante 
positie van het integrationisme bleven er eveneens geluiden opgaan voor een meer 
particularistische koers, waarin gepleit werd voor het behoud van eigen, zuidelijke elementen. 
Ook deze discussie vond zijn weerslag in bespiegelingen over de Vlaamse literatuur, met name 
als het ging om de gepastheid van spreektaal of dialect in serieuze, verheven literatuur. 

Zoals ik in § 2.3.2 al aangaf, kwam Vlaamse spreektaal of dialect doorgaans alleen voor 
in populaire genres als volksboeken en almanakken, waarvoor relatief lage standaarden golden 
voor de vorm en inhoud. Er werd met andere woorden geen ophef gemaakt over het feit dat er 
dialect of platte spreektaal in voorkwam. Dat lag anders voor de ‘serieuze’ romans. Het 
prestigeverschil tussen volksverhalen en ‘hogere’ letterkundige werken werd al vroeg 
geëxpliciteerd door de reeds geïntroduceerde criticus Pieter Frans van Kerckhoven in zijn 
bespreking van het lange gedicht ‘Antigonus of de Volksklagten’ door Theodoor van Rijswijck: 
 

 Wy gelooven niet te dwalen met te zeggen dat het eene rammelende aaneenschakeling van 
versjes is, waer de antwerpsche straettael al de weerde van uitmaekt. Het is een gedichtje dat ten 
hoogste in eene kroeg met vermaek kan gelezen worden, en dat nog in eene kroeg te Antwerpen, 
want buiten onze stad zyn er andere gemeene onbeschoftheden en spreuken, en worden de 
antwerpsche niet meer verstaen. Dingen van zulken aerd zyn goed om in eenen volksalmanak 
van vier centen (men vergeve ons de uitdrukking) opgenomen te worden; maer verdienen den 
naem van letterkundig werk niet. (Van Kerckhoven 1841, p. 116) 

 
De boodschap van Van Kerckhoven is duidelijk: straattaal is prima geschikt voor cafépraat of 
volksalmanakken, maar hoort absoluut niet thuis in iets verhevens als Literatuur. Deze mening 



(CLAUS’) VLAAMS ALS STUDIEOBJECT 

 63 

werd door veel letterkundigen gedeeld, die vonden dat al te platte of plebejische uitdrukkingen 
afbreuk deden aan de volksbeschavende functie van taal en literatuur (Suffeleers 1979, p. 121).29 
Dit wil niet zeggen dat tegenstanders van straattaal eveneens afkerig stonden tegenover het 
gebruik van dialect of regionale taalinvloeden in literatuur. Voor velen voegde ‘gekuiste, kiese 
volkstaal’ juist iets origineels en verrijkends toe aan de conventionele schrijftaal (Suffeleers 1979, 
p. 121).  
 Een dergelijke opvatting komt bijvoorbeeld naar voren in een bijdrage van Domien 
Sleeckx, een Antwerpse auteur en taalkundige die als ‘theoreticus’ van het realisme beschouwd 
kan worden (Weisgerber 1964, p. 19).30 Sleeckx publiceerde zijn artikel over letterkundige stijl 
in De Toekomst, een pedagogisch maandblad voor onderwijzers, en zou de tekst in vrijwel 
ongewijzigde vorm opnemen in zijn schoolboek Stijl en letterkunde (1866). Met betrekking tot 
woordkeuze stelt Sleeckx dat provincialismen of gewestelijke woorden te allen tijde vermeden 
moeten worden, tenzij er geen ‘algemeen bekend Nederduitsch woord’ bestaat met de juiste 
betekenis, of ‘wanneer men met meer waarheid, de zeden, gebruiken en den leeftrant van een 
gedeelte des volks poogt af te schilderen en nauwkeuriger de spreekwijze van dit gedeelte des 
volks na te bootsen’ (Sleeckx 1866a, p. 116). Sleeckx had dit principe zelf al in de praktijk 
toegepast in zijn roman In ’t schipperskwartier (1861), waarin hij de sfeer van het Antwerpse 
schipperskwartier tot leven had gebracht door het klankenpalet van de Antwerpse volkstaal toe 
te voegen (Van den Berg & Couttenier 2009, p. 671).31  

Ook andere taal- en letterkundigen gaven aan het gebruik van volkstaal te tolereren, 
zolang het maar bijdroeg aan de representatie van een bepaalde klasse, leeftrant of 
overeenstemde met het (meestal komische) genre; noties die duidelijk samenhangen met het 
principe van authenticiteit.32 Zo verdedigde Karel-Frans Stallaert, na een negatieve recensie in 
De Toekomst, het gebruik van de volkstaal in een door hem uit het Duits vertaald blijspel met het 
volgende argument:  
 

De dienaars, de ondergeschikten spreken eene lossere, minder literarische taal, en gebruiken ook 
wel een bastaardwoord, maar dat is een vereischte van den stijl der comedie; ik heb de knechten 
niet willen laten spreken gelijk hunne meesters, wie kan mij zulks tot verwijt maken? (Stallaert 
1866, p. 418) 

 
De volkstaal moest dus, zodra het ging om werken van hogere culturele waarde, opgeschoond 
worden tot een beschaafde en literaire taal (Van den Berg & Couttenier 2009, p. 642) of in ieder 

                                                
29 Vergelijk bijvoorbeeld de uitspraak van Jan Baptist David: ‘Het is niet wijs het volksgebruik in alles toe te geven, 
en te schrijven gelijk de menigte spreekt: daer zou noodwendig verloop en bederf het gevolg van wezen’ (geciteerd 
in Brom 1955, p. 160). 
30 Volgens Weisgerber was Sleeckx van mening dat een schrijver weliswaar de natuur moest volgen, maar alleen 
in betrekkelijke mate: de schrijver mocht ‘daarvan slechts de kanten belichten die met de goede smaak en met de 
zedelijke opvattingen overeenstemmen’ (Weisgerber 1964, p. 19). 
31 In ’t schipperskwartier verscheen in 1861 bij de Amsterdamse uitgeverij Van Kesteren en bevatte met het oog op 
het Nederlandse leespubliek diverse ‘verklaringen van woorden en wendingen die voor een Vlaamse lezer evident 
waren’ (Van den Berg & Couttenier 2009, p. 671). 
32 Vergelijk het volgende citaat in Sleeckx’ schoolboek Stijl en letterkunde: ‘Men zal bemerken, dat befaamde verhalers 
zich niet altoos met de gewone uitdrukkingen en wendingen bevredigen, en zich weleens vreemde, nieuwgesmede 
en verouderde, zelfs gewestelijke en gemeenzame woorden veroorloven, die anders slechts in de gesproken taal 
voorkomen. Hierdoor beoogen zij een dubbel doel: het verkrijgen van eenen nieuwen vorm en van eene grootere 
mate van waarschijnlijkheid, die voor zekere onderwerpen noodzakelijk uit het gebruik van verouderde 
uitdrukkingen, vreemde woorden of zoogenaamde volkswoorden moet voortspruiten.’ (Sleeckx 1866b, p. 162). 
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geval zeer duidelijk afgegrensd worden tot de sprekerstekst van ‘volkse’ personages die kleur of 
humor toevoegen aan het verhaal. Het roept reminiscenties op aan het klassieke ‘decorum’-
principe van onder anderen Horatius, Cicero en Aristoteles over de literaire gepastheid van 
bepaalde stijlen, dat eeuwenlang doorwerkte in de literaire traditie (cf. Jansen 2001, p. 36 e.v.). 
Dit stilistische vereiste was met andere woorden niet uniek voor de Vlaamse situatie: men hoeft 
maar aan de literatuur van de negentiende-eeuwse auteur Charles Dickens te denken, waarbij 
dialect consequent in de mond wordt gelegd van personages uit lagere sociale klassen, om het 
universele principe te zien.33 
 Tot zover waren de discussies over de gepastheid van dialect en volkstaal in serieuze 
Vlaamse roman dus niet opvallend, en bijgevolg werden er geen specifieke taalstudies aan het 
onderwerp gewijd. Dit veranderde echter met de komst van auteurs die afstapten van het 
principe en ook dialect of volkstaal begonnen toe te passen in bijvoorbeeld de vertellerstekst. 
Zoals we zullen zien, lijken het precies deze auteurs te zijn die keer op keer in verband worden 
gebracht met een ‘typisch Vlaamse’ literatuur of stijl. Ook hier wil ik nogmaals benadrukken 
dat ik slechts bij wijze van illustratie enkele tendensen kan uitlichten. Ik ga alleen in op enkele 
auteurs die in een ‘typisch Vlaamse’ traditie worden geplaatst, en die bovendien het onderwerp 
zijn geweest van (uiteenlopende) taalstudies.  
 

2.3.8 Guido Gezelle als wegbereider van het ‘literaire Vlaams’ 

Een van de eerste en beroemdste auteurs die onlosmakelijk verbonden is met het gebruik van 
volkstaal in literatuur is Guido Gezelle, de priester-dichter die in 1858 debuteerde met zijn 
programmatische bundel Vlaemsche dichtoefeningen. Gezelle distantieerde zich bewust van een 
nationale, Belgisch-Vlaamse literatuur en haalde in plaats daarvan inspiratie uit oudere Zuid-
Nederlandse, bij voorkeur katholieke literatuur, waardoor hij relatief veel creatieve vrijheid had 
en ongehinderd zijn ideeën over een authentieke Vlaamse literatuur in de praktijk kon brengen 
(Van den Berg & Couttenier 2009, p. 391).34 Een cruciale eigenschap van een authentieke 
Vlaamse literatuur was de taal, die volgens Gezelle moest teruggaan op de oude taal van 
Maerlant en andere grootheden uit het verleden. Deze oude taal was, aldus de priester-dichter, 
in de meest pure en zuivere vorm bewaard gebleven in het West-Vlaams (ibid., p. 392, cf. 
Gezelle 1858, p. 196; cf. Absillis & Jaspers 2016, p. 122). Het was dit West-Vlaamse dialect, en 
niet een vreemde taal als het Frans of het Standaardnederlands, dat de basis zou moeten vormen 
van een nieuwe literaire Vlaamse taal. Voor de duidelijkheid: Gezelle schreef geen dialect. In 
plaats daarvan vermeed hij veel West-Vlaamse woorden en stileerde hij, ‘vaak op een 
archaïserende manier’, de alledaagse taal (Deprez 2012, p. 408; cf. Westerlinck 1981, p. 32). 

Hoe Vlaamse schrijvers het gesproken West-Vlaams nu het best konden verwerken tot 
een geschreven literaire variant, zette Gezelle uiteen in een commentaar bij zijn Vlaemsche 

                                                
33 Een ander voorbeeld komt uit de Franse literatuur: zo wees Proust de literatuur van auteurs als Balzac af omdat 
hun literaire taal te dicht stond bij de alledaagse spreektaal (‘style parlé’) of omgangstaal (‘style de conversation’) 
(Van Wesemael 1997, p. 156-157). 
34 De keerzijde van deze creatieve vrijheid was dat het label ‘particularist’ ernstige gevolgen kon hebben voor een 
succesvolle literaire carrière: Gezelle werd in 1880 gepasseerd voor de Vijfjaarlijkse prijs van de Vlaamse 
letterkunde, omdat hij ‘westvlaandersch’ promootte als een literaire taal (Absillis 2012, p. 88).  
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dichtoefeningen, dat later door velen aangehaald werd als een belangrijk manifest voor het gebruik 
van volkstaal in literatuur (cf. Vermeylen 1923, p. 5; Brom 1955, p. 159): 
 

Natuerlyk zal een Vlaming geen ruw en ongezuiverd Vlaemsch gaen schryven, zoo als hy ’t op 
straet hoort; even zoo min zou hy met ongemeulend kooren durven naer de mart gaen; zoo 
schryft hy niet: ‘ten è chee waer’ maer: ‘’t en is geen waer;’ niet ‘mettak weg was kwaempi,’ maer: 
‘met dat ik weg was kwam hy’ ‘nimendolle’ niet, maer ‘niet med-allen.’ Waerom zou nu een 
schryver of dichter moeten zeggen: ‘vaek’ voor ‘dikwyls,’ ‘ettelyke’ voor ‘sommige,’ ‘regtvaerdig’ 
voor ‘regtveerdig?’ als: ‘ik heb van doen’ beter van de lippen wil, waerom uitkomen met ‘het 
schort my aen,’ ‘of ik ontbere?’ waerom is: ‘de van honger en gebrek stervende gryzaerd,’ beter 
als: ‘de stok oude man, die van honger en gebrek om sterven ligt?’ (Gezelle 1858, p. 196) 

 
Ook Gezelle was met andere woorden van mening dat er in literatuur geen plaats was voor 
ruwe straattaal: deze mocht alleen in opgeschoonde vorm deel uitmaken van het literaire werk. 
Wel vond hij dat zuidelijke woorden en uitdrukkingen net zo goed een plaats hadden in serieuze 
literatuur en dat ze niet zomaar vervangen moesten worden door ‘Hollandse’ frasen. 
 

2.3.8.1 Gezelles woordkunst onder de loep 

Het mag symbolisch heten dat de eerste, in boekvorm uitgegeven academische studie over ‘het 
Vlaams’ van een schrijver gewijd is aan Gezelle. Het gaat om de studie Het West-Vlaamsch van 
Guido Gezelle van de Vlaamse oud-activist René van Sint-Jan, die na zijn ballingschap uit 
Vlaanderen vanaf maart 1920 als docent en later hoogleraar Nederlands aan de universiteit van 
Münster was verbonden (Pée 1972, p. 162-163; p. 170). De studie, een bewerking van het 
proefschrift dat Van Sint-Jan in 1924 verdedigde voor zijn privaatdocentschap, werd in 1930 
uitgegeven bij de Antwerpse uitgeverij De Sikkel (ibid., p. 168).35 In zijn inleiding wijst Van 
Sint-Jan op twee eerder tamelijk uitgebreide studies naar de ‘woordkunst’ van Gezelle, die 
respectievelijk in 1902 in de Biekorf en in 1903 in De Katholiek verschenen, om vervolgens te 
concluderen dat er buiten die twee artikelen ‘weinig belangrijks over de taal van den dichter’ is 
geschreven (Van Sint-Jan 1931a, p. 5). Het eerste deel van de studie is gewijd aan meer 
theoretische onderwerpen, zoals Gezelles poëticale opvattingen en de linguïstische evolutie van 
zijn oeuvre (van Standaardnederlands naar dialect naar ‘zelfstandig scheppende woordkunst’; 
ibid., p. 52). De overige zes delen gaan in op spelling, fonologie en grammaticale aspecten als 
substantieven, adjectieven en werkwoorden. Een voorbeeld uit de categorie ‘Het substantief’, 
subcategorie ‘Uitgang en geslacht’, geeft een goed beeld van de droge, opsommende toon van 
de grammaticaal-georiënteerde delen: 
 

De a-stammen (m. en onz.) hebben geen uitgang. Voor de vormen duivle, ezele, Biek., I, 17, heemle, 
storme, VII, 85, VIII, 5, veugle, vingre, waagne, zilvre, I, 86, enz., naast duivel, ezel, hemel, storm, vleugel, 
VII, 121, XIII, 54, vinger, wagen, zilver, zie § 77. De vorm vissche, V, 18, is mnl. (Van Sint-Jan 
1931a, p. 222) 

 
Van Sint-Jan besluit zijn studie met een analyse van het verhaaltje ‘Mette-Moeie’, dat zijn 
debuut beleefde in het eerste nummer van Rond den Heerd, het in 1865 door Gezelle gestichte 
tijdschrift voor liefhebbers van taal, (West-Vlaams) dialect, folklore en literatuur. In 1920 werd 
                                                
35 Na deze studie begon Van Sint-Jan aan een uitvoerig Gezelle-lexicon, dat hij echter nooit zou voltooien (Pée 1972, 
p. 165-166; cf. De Busschere 1971, p. 8). Voor meer informatie over de loopbaan van Van Sint-Jan, onder andere 
zijn betrekking als docent aan de Vlaamse ‘oorlogsuniversiteit’ in Münster, zie Pée 1972.  
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‘Mette-Moeie’ met vier andere volksverhaaltjes van Gezelle gebundeld in het door Maurits de 
Meyer samengestelde Vlaamsche Volksvertelsels. De ‘sprookjes’, zoals De Meyer ze noemt in zijn 
voorwoord, zijn mondeling overgeleverde vertellingen, wat onder andere blijkt uit de opening 
van ‘Mette-Moeie’:  
 

Laat me nu dat vertelselke vertellen van Mette-Moeie.  
Daar was ne keer een katte en ze hadde kennisse met eene muize, en ze hadde mij toch die 
muize zoo wel weten te flikflooien en te paluffen dat ze heur liet gezeggen om te gâre te weunen 
en menage te houden. Peist e keer! (Gezelle 1920, p. 19) 

 
Van Sint-Jan begint zijn analyse met de opmerking dat Gezelle de vertelling ‘uit den volksmond 
[heeft] opgeteekend, doch zeer getrouw is zijn weergave niet’ (Van Sint-Jan 1931a, p. 269).36 
Vervolgens duidt hij aan uit welke taalgebieden de gebruikte woorden afkomstig zijn, en welke 
vormen afwijken van het West-Vlaams. Hieruit blijkt dat veel wendingen vernederlandst zijn, 
of in ieder geval afwijken van de (zuivere) dialectische vorm: 
 

Dat ik, voor wvl. da’k. 
’k Drinke ik, wvl. eig. ’k drinken ik ofwel ik drinke ’k ik, eveneens ’k moeten ik ofwel ’k moete ’k ik, zie       
§ 152. (Van Sint-Jan 1931a, p. 271) 

 
Van Sint-Jan toetst hier met andere woorden de authenticiteit van het door Gezelle geschreven 
West-Vlaams, en probeert daarnaast te achterhalen welk dialect het sterkst de tekst gekleurd 
heeft; een benadering die hij verder uitwerkte in zijn artikel ‘De twee dialecten van Guido 
Gezelle’ (Van Sint-Jan 1931b).  
 Een andere aanpak vinden we in de studie Stilistisch onderzoek over de werken van Guido Gezelle 
(1943) van Rita de Smedt, een onderzoeker over wie helaas weinig bekend is. In haar 
‘debuutboek’ (De Smedt 1943, p. 9) bestudeert De Smedt enkele gedichten van Gezelle volgens 
een vast stramien. Eerst geeft ze een korte inleiding op het gedicht, meestal gebaseerd op 
commentaren uit de literaire kritiek, vervolgens bespreekt ze strofe voor strofe enkele opvallende 
stilistische elementen en tot slot rondt ze af met een korte beoordeling van het gedicht. Aan het 
eind van elk hoofdstuk volgt dan nog een reflectie op de algehele dichtbundel. Een korte passage 
uit het slot illustreert De Smedts aanpak: 
 

De typische stijlwaarden in Gezelle’s taal komen steeds onder nagenoeg denzelfden vorm terug, 
in de verschillende opeenvolgende dichtbundels. Het overheerschen van de phonetische 
stijlwaarden, is markant. Wat hier vooral opvalt, is het steeds weerkeerende gebruik van 
alliteratie en assonantie; het zijn zeker in groote mate deze twee middelen, die aan die gedichten 
dien onmiddellijk in het oog loopenden Gezelliaanschen trek geven. We mogen gerust beweren 
dat in het gepast, fijn suggereerend gebruik van deze zoo vaak misbruikten stijlmiddelen, 
Gezelle een genie aan den dag heeft gelegd, dat tot nogtoe niet werd geëvenaard. Speciaal door 
deze stijlwaarden verraadt de dichter zijn karakter. Alles in vinding en aanwending er van, wijst 
er op dat Gezelle uiterst ontvankelijk is voor wat zich in de hem omringende natuur afspeelt. 
(De Smedt 1943, p. 151-152) 

                                                
36 In zijn artikel ‘Gezelle en het Vlaamse volksvertelsel’ toont Hervé Stalpaert aan dat Gezelle lang niet alle 
volksvertellingen zelf bijeenbracht. In plaats daarvan schakelde hij voornamelijk vrienden en kennissen in om 
anekdoten en uitdrukkingen te verzamelen, die hij vervolgens gebruikte voor bijdragen in tijdschriften en het 
idioticon waar hij samen met Leonard Lodewijk de Bo aan werkte. In zijn bijdrage vergelijkt Stalpaert enkele 
ingezonden bijdragen met Gezelles uiteindelijk gepubliceerde versies, en concludeert hij dat Gezelle de (meestal 
sober geschreven) vertelsels op bijzondere wijze ‘verletterkundigt’ (Stalpaert 1950, p. 159). 
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Met betrekking tot het gebruik van het dialect stelt De Smedt nog het volgende: 
 

Op gebied der morphologische stijlwaarden, treffen we onafgebroken het gebruik van 
achtervoegingen aan. Wegens zijn dialectische taal maakt de dichter van de uitgangen van vele 
West-Vlaamsche woorden gebruik, als atmosferisch middel. (De Smedt 1943, p. 152) 

 
De (veelal impressionistische) bevindingen van De Smedt worden met andere woorden telkens 
teruggevoerd op de persoonlijkheid en het wereldbeeld van Gezelle. Bovendien is de stilistische 
studie, die onder andere voortbouwt op het werk van de Nederlandse stijlonderzoeker Willem 
Kramer (§ 3.2), niet bepaald vrij van waardeoordelen, en benadrukt De Smedt voortdurend de 
genialiteit van Gezelle als dichter (‘De stilistische waarde van zijn werk bewijst, dat hij van zijn 
eersten bundel af een dichtergenie was, en dit geniale is gehandhaafd gebleven doorheen zijn 
heele oeuvre’; ibid., p. 45).  
 Tot slot is het taalgebruik van Gezelle uitvoerig bestudeerd door Albert Westerlinck alias 
José Aerts, een Leuvense professor Germaanse filologie die zich intensief bezighield met stilistiek 
(§ 3.12.2). Naast talrijke losse publicaties en stijlstudies over Gezelle wijdde Westerlinck begin 
jaren tachtig maar liefst twee boeken aan de West-Vlaamse dichter (in zijn eerdere Gezelleboek 
uit 1977 was hij voornamelijk geïnteresseerd in Gezelles ‘innerlijke wereld’; Westerlinck 1977). 
Zoals blijkt uit de inleiding bij Taalkunst van Guido Gezelle, probeert de Leuvense taalkundige een 
‘volledig beeld van de taalkunstenaar te schetsen, alle typische aspecten van vorm en stijl in zijn 
werk te beschrijven en te verklaren’, waarbij hij zowel ‘esthetisch’ als ‘stijlhistorisch’ te werk gaat 
(Westerlinck 1980, p. 5). Westerlinck benadrukt dat aandacht voor de stijlhistorische context en 
het ‘stijlmilieu’ waarin Gezelle leefde cruciaal is om diens dichtoeuvre ten volle te begrijpen en 
te interpreteren. Westerlinck staat uitgebreid stil bij de invloed van het realisme op de (vroege) 
poëzie van Gezelle. Onder het kopje ‘Realistische stijl’ stelt hij dat Gezelles realisme zich onder 
andere uit in de ‘charme van de natuurlijke taal, de levendige én gesproken taal, die écht is’ 
(ibid., p. 117). Naast gedichten waarin de retorische taal van bijvoorbeeld Bilderdijk overheerst 
koos Gezelle in veel andere gedichten juist voor een eenvoudige stijl, die primair geïnspireerd 
was door de volkstaal. Volgens Westerlinck symboliseerde het gebruik van dialect een 
‘intiemere, direktere realiteit’ voor Gezelle (ibid., p. 118). Opvallend is dat Westerlinck in zijn 
daaropvolgende analyse van het gedicht ‘Het meezennestje’ verder niet ingaat op de volkstalige 
invloeden: zijn aandacht gaat exclusief uit naar andere realistische aspecten, zoals het klank-
expressieve karakter dat het ‘heldere taalgetater’ van de meesjes nabootst (ibid., p. 131).  

Hetzelfde is het geval in De oude taaltovenaar Guido Gezelle. Ook in dit tweede boek over 
Gezelles latere dichtwerk besteedt Westerlinck weliswaar aandacht aan het gebruik van de 
volkstaal, maar gaat hij bij de concrete analyses niet of nauwelijks in op dit aspect. Vergelijkbaar 
met de stilistische studie van Rita de Smedt leiden Westerlincks analyses uiteindelijk vooral naar 
een interpretatie van Gezelles leefwereld. Bovendien wijst ook Westerlinck voortdurend op de 
genialiteit en het stilistische meesterschap van de dichter:  
 

Uit dit alles treedt de oudere Gezelle naar voor als een taalvirtuoos. Men kan zich afvragen 
waarom hij zich met een ware hartstocht op deze vormpreciositeiten heeft geworpen’ en wel 
gaandeweg crescendo? Ik geloof dat het enige antwoord daarop is: dat gaandeweg in hem méér 
en méér de idee van de poeta artifex, de kundige verzenmaker, de taal-goudsmid, grote (en soms 
bovenmatige) betekenis heeft gekregen. (Westerlinck 1981, p. 91) 
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Zoals we zullen zien in het volgende hoofdstuk, was dit tot het einde van de twintigste eeuw vrij 
courant voor stilistische studies uit de Lage Landen. 
 In het vervolg zal ik me uitsluitend richten op prozaschrijvers. Hiervoor pakken we de 
draad op in de tweede helft van de negentiende eeuw, vlak na de publicatie van Gezelles 
Vlaemsche dichtoefeningen. 
 

2.3.9 De meesterverteller Cyriel Buysse 

Een belangrijke gebeurtenis voor de ontwikkeling van de ‘moderne verhaalkunst in Vlaanderen’ 
was de opkomst van het realisme in de jaren 1860 (Van den Berg & Couttenier 2009, p. 669), 
een evolutie die overigens al in de vroege jaren 1840 was ingezet met werken als het 
eerdergenoemde Jaek of een arm huisgezin (1842) van Van Kerckhoven en Mijnheer Luchtervelde 
(1848) van Zetternam (Weisgerber 1964, p. 20-21; Barnard & De Wispelaere 2002, p. 8). 
Volgens Weisgerber resulteerde de geleidelijke overgang van de romantiek naar het realisme in 
een ‘overvloed van volksvertellingen’, en zouden bijgevolg de ‘eenvoudige burger, de werkman 
en vooral de boer’ nog lange tijd daarna ‘de onbetwiste meesters van de Vlaamse roman’ blijven 
(Weisgerber 1964, p. 20-21). Bovendien werd het proza uit het realisme, dat zijn definitieve 
doorbraak kende met het werk van Virginie Loveling, gekenmerkt door het vertellende en 
tegelijkertijd verhalende element dat herinnert aan de volksboeken uit het begin van de 
negentiende eeuw (ibid., p. 23).  
 Het jaar 1880 vormt om meerdere redenen een belangrijke kentering. Weisgerber wijst 
onder andere op de voortgang die werd geboekt op het gebied van taal: 
 

aan de romantici en de realisten dankt Vlaanderen een oorspronkelijk letterkundig idioom. Het 
is alsof het Nederlands, na door de pogingen van deze schrijvers rijker, zuiverder en plooibaarder 
te zijn gemaakt, zich van deze vormschoonheid en zijn rijkdom bewust wordt. Bijna in dezelfde 
tijd en onafhankelijk van de prozaschrijvers verwezenlijkt de dichter Gezelle geheel alleen in 
enkele jaren het werk van verscheidene generaties: het uur van de esthetische experimenten en 
de woordkunst is aangebroken. (Weisgerber 1964, p. 24) 

 
Een van de vormen waarin deze experimenten gerealiseerd worden, is de opmars van het aan 
het realisme verwante, voornamelijk door Émile Zola gepropageerde naturalisme, dat vanaf de 
vroege jaren 1880 onder andere gestalte krijgt in het proza van Isidoor Teirlinck (ibid., p. 25). 
Met name Teirlincks dorpsverhalen en realistische novellen worden gekenmerkt door dialect 
en volkse uitdrukkingen (Van Bork & Verkruijsse 1985, p. 559-560). Dit geldt eveneens voor 
het rauwe naturalistische proza van zijn zwager Reimond Stijns, met wie hij in 1884 de roman 
Arm Vlaanderen schrijft. Opmerkelijk aan het dialectgebruik van Stijns is dat dit niet alleen 
beperkt blijft tot dialogen en sprekerstekst van personages, maar ook doordringt in de 
vertellerstekst, zoals het volgende fragment uit Stijns’ bekendste roman Hard labeur (1904) 
illustreert: 
 

‘Ei! Gij daar!’ 
‘Ja, ja, goe’ volk!’ werd er gebromd, en een vent trad door het hofgat op het hoeveken; een dwaze 
lach trok de dunne lijn tusschen zijn lippen scheef, en zijn oogen fonkelden in den 
vooroverhellenden kop; hij aarzelde een oogenblik, en strompelde daarop naar Mie toe met 
achterwaarts uitgestrekte grijphanden. 
‘Wel, gij schoon jonk!’ zabberde hij. ‘Ik kom om u! Ge moet mijn lieveken zijn!’ 
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Mie verschrikte, en greep gezwind den riek, die achter heur tegen den muur van den koestal 
stond. 
‘Zatlap, en kom niet nader!’ dreigde ze. 
Hij weifelde opnieuw; zijn zware adem joeg zijn longen op en neer, terwijl hij knapte met de 
vingers. Langzaam liet hij de armen zakken; de grijnslach om zijn mond vlood weg, en 
verbouwereerd staarde hij heur aan. 
‘Zulk een djent vrouwmensch’, grommelde hij. 
‘Wat peinst ge wel van mij! Ge hebt verschoten, he?’ 
Hij moest nog eenige keeren geweldig hijgen. 
‘’k Heb een druppeltje te veel op, maar ’k weet toch, pidome, heel wel, wat ik doe, en waarom 
ik kom’. 
Hij wilde spottend lachen, maar het ging niet; hij trok een rooden zakdoek uit den kiel, nam de 
klak in de hand, en wreef zich het zweet af. (Stijns 1904, p. 5-6) 

  
Veruit de belangrijkste vertegenwoordiger van het naturalisme in Vlaanderen is Cyriel Buysse 
(Bel 2015, p. 91; Weisgerber 1964, p. 25). Het naturalisme uit zich bij Buysse onder andere in 
het opvoeren van ‘echte’ mensen van vlees en bloed, die onvervalst in hun alledaagse milieu 
getoond worden. In de poëtische omschrijving van August Vermeylen klinkt het als volgt: 
 

De waarheid van Buysse [...] is die van de dingen zelf, zoals een ieder ze kent die maar scherp 
genoeg kijken kan. Zijn mensen staan in de gewone dag, op dezelfde grond als wij allen. Er is 
helemaal niets dat gelijken zou op een dichterlijke omzetting in een ander plan. Daarom spreken 
ze ook hun plat dialect. We kunnen ze haast als documenten gebruiken voor een studie over 
maatschappelijke toestanden in Vlaanderen. (Vermeylen 1963, p. 105) 

 
In Buysses werk is dialectgebruik inderdaad niet van de lucht, zoals onder andere blijkt uit zijn 
novelle De biezenstekker, die in 1890 in het Nederlandse toonaangevende tijdschrift De Nieuwe Gids 
werd opgenomen.37 Het dialectische idioom komt vooral voor in verhitte of boze uitroepen van 
de agressieve draaideurcrimineel Cloet – ‘O gij nondemilledzju!’ (Buysse 1890, p. 191) en zijn 
eveneens opvliegende vrouw – ‘Wilt ge verdome ophouden van zoo in de teil te zeeveren’ (ibid., 
p. 194). Ook in Buysses officiële romandebuut Het recht van den sterkste (1893), dat zich afspeelt in 
een achterstandsbuurt op het platteland, treden dialectsprekende personages op. Interessant is 
dat Buysse nuance aanbrengt in het dialectgebruik van zijn romanfiguren. Zo spreken de drie 
opgevoerde wiedsters die de zopas verkrachte Maria over haar toekomst adviseren op hun eigen 
karakteristieke manier: 

 
– Ware ik in uw plaatse, ik ging noar den pastoor toe, hij zou Reus dwingen mee ou te treiwen, 
meende Elodie, de oudste dochter van de boer. 
– Ik niet. ’k ’n Zou hem zelfs niet willen, maar ’k zou hem een proces aandoen, zei Siednie, de 
tweede. 
Maar een derde, reeds bejaarde vrouw, uitte een verschillende, veel verstandiger denkwijze. 
– Ik, zei ze, zou eerst willen weten of ik eraan ben. In geval van neen, is er aan ’t gebeurde zeer 
weinig gelegen en zou ik er mij hoegenaamd niet meer over bekreunen. In geval van ja, is het 
wat anders en dan zou ik mijn best doen om hem op mijn kant te krijgen en met hem te trouwen. 
(Buysse 1972, p. 25) 

 

                                                
37 De publicatie werd voorafgegaan door een redactionele noot – volgens Brouwers (1994, p. 195) afkomstig van 
Willem Kloos –, waarin ‘gewaarschuwd’ werd voor de dialectische taal: ‘Ofschoon deze studie in het Vlaamsche 
taaleigen is gesteld, meenden wij haar toch onzen lezers niet te mogen onthouden’ (Buysse 1890, p. 186). 
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Het mag niet verbazen dat de taal in het werk van Cyriel Buysse de nodige aandacht trok in de 
kritiek. Niet alleen vanwege de evidente dialectische toon, maar ook door invloeden uit het 
Frans, de taal waarin Buysse in eerste instantie naam had willen maken (Van Parys 2007,              
p. 207 e.v.).38 De eerste jaren na zijn debuut bleef de auteur twijfelen tussen het Nederlands en 
het Frans, de facto vreemde talen voor de van huis uit dialectsprekende auteur (ibid., p. 210). 
Een tijdlang schreef hij in beide talen, maar koos hij, naar eigen zeggen op advies van zijn tante 
Virginie Loveling, uiteindelijk voor het Nederlands (ibid., p. 213). Een Nederlands met 
dialectische invloeden welteverstaan, want nadat hij het genre van De biezenstekker en Het recht 
van den sterkste tijdelijk had verlaten, besloot Buysse met zijn novelle De wraak van Permentier (1896) 
terug te keren naar een naturalistische verhaaltrant (ibid., p. 219). Het zou hem onder andere 
het label van meesterverteller opleveren: zo rekende de beroemde, in het Frans publicerende 
dichter en essayist Maurice Maeterlinck Buysse ‘onder de drie of vier grootste vertellers-uit-het-
landleven’ en vervolgde hij: ‘niemand, geloof ik, in geen enkele literatuur, heeft de boeren zó 
doen leven en spreken’ (geciteerd in Vermeylen 1963, p. 103). 
 

2.3.9.1 Buysse dialectologisch onderzocht 

De taal van Cyriel Buysse is met name vanuit dialectisch oogpunt bestudeerd. Een dergelijk 
onderzoek werd althans ondernomen door de bekende taalkundige en dialectoloog Willem Pée, 
die midden jaren zeventig in Taal en Tongval twee artikelen publiceerde over respectievelijk het 
Oost-Vlaams en het West-Vlaams in Buysses fictie. In het stuk ‘Cyriel Buysse en het 
Westvlaams’ onderzoekt Pée de authenticiteit van het West-Vlaams in Buysses uitgegeven 
toneelstuk De plaatsvervangende vrederechter (1930, voor het eerst opgevoerd in 1895) en twee 
verhalen uit de bundel In de natuur (1905), de enige teksten waarin Buysse – volgens Pée – West-
Vlaamse personages opvoert. Op basis van een proefschrift over de grens tussen West- en Oost-
Vlaamse dialecten constateert Pée dat Buysse, oorspronkelijk afkomstig uit het Oost-Vlaamse 
Nevele, ‘een aantal verschillende Westvlaamse uitspraken uit verscheidene gebieden gemengd 
heeft’ (Pée 1973, p. 28). De taalkundige haalt enkele ‘vergissingen’ aan, zoals de inconsistente 
weergave van de iè-klank (wel ‘e-niè’, maar niet bijvoorbeeld ‘menière’; hiervoor gebruikt 
Buysse de foutieve vorm ‘meneire’), de incorrecte ‘ie’-klank voor ‘i’ (‘ies’ in plaats van ‘is’), de 
‘o’ in plaats van het correcte West-Vlaamse ‘oe’ (‘jongen’ voor ‘joengen’) en de ‘zwaarste 
vergissing’: het gebruik van ‘oe’ voor ‘ou’ (‘troewen’ is absoluut geen West-Vlaams) en de ‘ie’ 
voor ‘ei’ (met de titel ‘Z’n iegen Boas zien’ als grootste doorn in het oog van Pée). Vervolgens 
analyseert (wellicht beter: corrigeert) de taalkundige een korte passage uit het verhaal ‘’n 
Dorpje’, waarin twee nogal opdringerige West-Vlaamse ‘leursters’ worden opgevoerd, en 
besteedt hij aandacht aan het West-Vlaamse personage Muijshondt uit het toneelstuk De 
plaatsvervangende vrederechter. Een fragment uit deze analyse illustreert de overeenkomsten met de 
werkwijze die Van Sint-Jan toepaste op het werk van Gezelle: 
 

Buysse schrijft vruug (226), vluukend (226, 2x) en muut (227) voor Ndl. en Westvla. vroeg, vloekend en 
moet; 2. goe (226), vroewe (226), juffroe en blekkenbloe voor Westvla. gouwe (gauw) vrouwe, ieffrouwe en 

                                                
38 Het mag bijgevolg geen verrassing heten dat Willem de Vreese, de eerder geïntroduceerde taalzuiveraar die 
tijdens de beginjaren van Buysse carrière druk bezig was met zijn Gallicismen in het Zuidnederlandsch (1899), in Buysse 
een ideale kandidaat vond om zijn jacht op gallicismen mee te illustreren. Zo haalde hij voor zijn cursus Explications 
d’auteurs flamands alleen al uit de eerste drie pagina’s van Buysses roman Mea Culpa (1896) niet minder dan 153 
taalfouten en bastaardwoorden (Van Parys 2007, p. 207-208). 
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blêk en blouw; 3. Ndl. waar (bw. van plaats) luidt in het Westvla. wʊːr of wʊ. Buysse schrijft dus 
korrekt op blz. 226 en 227: woa. Hij vergist zich echter als hij diezelfde klankverbinding bezigt 
voor wat (wao, 225, 226, 227, 228, 229), dat (doa, 226, 227), langs (loangs, 233) en daarachter 
(deroachter, 226), want de korte Germ. a van die vier woorden blijft in het Westvla. een a; 4. Met 
de weergave van de Ndl. ɪ van ik en is in het Westvla. schijnt Buysse ook geen raad te weten! Hij 
schrijft ik, 225, 226 (2x). 228, 229; (e)kik, 190 (2x), 226 (3x), wat juist is, maar ook driemaal (ə)kiek, 
226 (2x), 227); hij spelt Ndl. is éénmaal es, wat aanvaardbaar is, maar vijf maal ies, 226, 228, 229, 
231 (2x), wat helemaal fout is. Ook ne kie, 226 (2x) voor nekeer is verkeerd: ne kie is goed Oostvla. 
maar in het Westvla. is het (n)ekè of (n)ekiè.  
De ergte opeenhoping van foutieve klanken staat op blz. 226: “peinze kik in mien iegen, en ’k loiper 
kiek oal goe deroachter...”. In Buysses spelling voor het Westvla. zou dat in het Westvla. eruitzien 
als volgt: “peinze kik in mien eigen, en ’k loiper kik oal gouwe derachter...”. 
(Pée 1973, p. 30-31) 

 
Net als Van Sint-Jan benadrukt Pée dat de taalkundige ‘flaters’ niks afdoen aan de literaire 
kwaliteit.39 Beide dialectologen isoleren met andere woorden hun taalkundige observaties van 
de literaire context; voor hun analyses doet de aard van de tekst verder niet ter zake. Ze hebben 
bijgevolg geen oog voor de literaire implicaties van het West-Vlaamse taalgebruik in verhalen 
als ‘Mette-Moeie’ en ‘’n Dorpje’. Voorts wordt de sterk dialectologische focus niet alleen 
gedreven door de achtergrond van de onderzoekers, maar ook door de aard van de door hen 
onderzochte literatuur. Zoals inmiddels duidelijk moge zijn, werd Buysse als een dialectische 
verteller getypeerd. Denk bijvoorbeeld aan Vermeylen, die beweerde dat Buysses teksten haast 
als documenten gebruikt konden worden voor een ‘studie over maatschappelijke toestanden in 
Vlaanderen’ (Vermeylen 1963, p. 105). Ook de quasi-authentieke weergave van het dialect, 
onder andere gemarkeerd door fonetische spelling, dialectische verbuigingen en onvervalste 
West- en Oostvlaamse woorden, maakte het zeer aanlokkelijk voor dialectologen om de teksten 
van Buysse als reguliere studieobjecten te beschouwen.  
 

2.3.10 Het kunstmatige Vlaams van Stijn Streuvels 

Het sterk naturalistische proza van Cyriel Buysse zou herhaaldelijk afgezet worden tegen het 
meer impressionistische werk van Stijn Streuvels, een auteur die nauw verbonden is met het 
toonaangevende, in 1893 opgerichte Vlaamse tijdschrift Van Nu en Straks. De redactie van de 
eerste reeks bestond uit August Vermeylen, Prosper van Langendonck, Emmanuel de Bom en 
Cyriel Buysse, die het echter na de eerste reeks voor gezien hield als redacteur (Vermeylen 1923, 
p. 56). Bij de start van de nieuwe reeks in januari 1896 werden de gelederen versterkt door 
Karel van de Woestijne, Stijn Streuvels en Herman Teirlinck (Van den Berg & Couttenier 2009, 
p. 715). Stijn Streuvels, een neef van Guido Gezelle, zou een belangrijke stempel op het 
tijdschrift drukken: zo werd in 1900 vrijwel de hele jaargang met zijn werk gevuld (Bel 2015,       
p. 53). In tegenstelling tot het naturalistisch proza van Buysse en Stijns werd Streuvels’ werk 
onomwonden geprezen door critici. Naast vele inhoudelijke kwaliteiten kon de eigenzinnige 

                                                
39 Pée merkt wel op dat Buysse zichzelf een soort verplichting oplegt als hij het weergegeven dialect concreet 
benoemt: ‘Ik heb daarmee niet willen betogen dat het dialekt dat een auteur in de mond van een van zijn 
personages legt, achttien karaats moet zijn en de precieze fonetische weergave van een bepaald dialekt. Als de 
auteur echter een dialekt met name noemt, dan is hij m.i. verplicht het klankstelsel van het dialekt in zoverre te 
eerbiedigen dat er geen wanklanken in voorkomen. Is dat om een of andere reden toch het geval, dan moet de 
uitgever van een nieuwe druk die “wanklanken” verwijderen. Doet hij dat niet dan schiet hij ontwijfelbaar aan zijn 
plicht te kort.’ (Pée 1973, p. 32). 
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schrijfstijl van Streuvels hun goedkeuring wegdragen. Zo schrijft een anonieme recensent van 
het Nederlandse tijdschrift De Gids vol lof over Streuvels’ taalgebruik in Zomerland en Zonnetij, 
beide verschenen in 1900: ‘het kookt en spat en bruist alles van leven in Streuvels’ krachtige 
taal, gekruid met het hartige West-Vlaamsch. Wat heeft die man een schat van pittige, 
teekenende woorden tot zijn dienst! Wat krijgt daardoor alles een kleur en een schakeering’ 
(Anoniem 1900, p. 588). Ook in Van Nu en Straks verschenen lovende kritieken op het West-
Vlaams gekleurde taalgebruik van Streuvels, onder andere van de Van Nu en Straks’er Alfred 
Hegenscheidt: 
 

Alhoewel zijne taal, het autochtone groeisel van den West-Vlaamschen grond, zeker niet 
alleen dien indruk vermag te weeg te brengen, voelen wij toch dat zij voor Streuvels het 
nauwkeurig trouw werktuig is om zijn eigenaardig scherpe visie na te boetseeren. En die taal 
is een dialect! Is het niet voor Vlaanderen een hoopvol verschijnsel dat daar vlak tegen de 
taalgrens een mensch met een zoo modern verlangen als Streuvels, het zonnig gebouw van 
zijn West-Vlaamsch particularisme durft oprichten? [...] Ziehier eene dier bijzonderheden die 
zoo juist het noodwendige in woorden geeft om onmiddellijk als waar te treffen: “Hooge dreef 
de mane en pinkten de sterren, en fijne, witte pijlekes vielen deur de lucht, overal op, lijk 
zilveren stuifmeel.” Tracht slechts de dialect-klanken en uitgangen door meer gebruikelijk 
Nederlandsche te vervangen en het beeld verliest iets van zijne fijnheid. (Hegenscheidt 1900, 
p. 204-205) 

 
Toch waren er ook minder positieve geluiden te horen over Streuvels’ taal, en in bredere zin de 
inmenging van dialect in de vertellerstekst.40 Omer Wattez, die zich net als Desiré Claes een 
tegenstander had getoond van de sterk integrationistische opvattingen van Meert en De Vreese 
(Absillis 2012, p. 72-73), zette zijn bedenkingen op een rijtje in de bijdrage ‘De toekomst onzer 
taal’. Hij begint lovend met de opmerking dat Streuvels de taal in Vlaanderen met tal van zijn 
uitdrukkingen en zegswijzen zal ‘verjongen en verfrisschen’, wat volgens Wattez uitstekend is 
voor de ‘kunst-litteratuur’ (Wattez 1903, p. 125). Wat hij echter niet begrijpt, is waarom 
Streuvels eveneens allerlei gewestelijke of zelfverzonnen uitdrukkingen gebruikt voor 
wendingen die gewoon in het Nederlands bestaan: 
 

In De Oogst lezen wij: ‘te her-overdenken, vereenzaming, eenthoeveel, neveneens, eendelijke, 
tenden, op een nieuw herbeginnen, manhoogde, straven, de eerde, eene droefheid beviel 
hem, gerochten, rilde’ ... enz. Zouden deze woorden en tal van andere die wij hier niet 
aanhalen, niet zeer goed door: ‘opnieuw te overdenken, eenzaamheid, eenige, nevens elkaar, 
gelijke, aan het einde van, opnieuw beginnen, manshoogte, straffen (in den zin van sterken), 
de aarde, eene droefheid overviel hem, geraakten, ril’ kunnen vervangen worden. Denkt 
iemand dat de kunst van Streuvels er door zou lijden de geijkte Nederlandsche vorm aan te 
nemen? (Wattez 1903, p. 125) 

 
Volgens Wattez, die zichzelf hier in feite ontmaskert als een zeer gematigde particularist of zelfs 
eerder als een gemodereerde integrationist, ontsieren dergelijke uitdrukkingen niet alleen de 

                                                
40 Net als bij Reimond Stijns is in de vertellerstekst van Streuvels de invloed van dialect merkbaar, zoals een 
fragment uit het begin van Op den dool (1897) illustreert: ‘’t Was hondenweer buiten; de regendreupels sloegen tegen 
de lage ruitjes, en ’t water striemde bij gulpen van d’euziën en pletste in de garren van ’t plankier. De wind ronkte 
door den schoorsteen en blaasde heele trekken rook door de geborstene stoofschijf. In haar djoezeling hoorde 
Treze stappen op de steenen, die naderden, halveling stilhielden vóor de deur..... neen ze gingen voort en 
verdoofden in de verte en zij bleef zitte dommelen’ (Streuvels 1897, p. 133). 
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roman, maar brengen ze ook de Nederlandse taal in gevaar, omdat ‘uitstekende kunstenaars’ 
als Streuvels het slechte voorbeeld geven.  

De Nederlander Taco H. de Beer, redacteur van Noord en Zuid, reageert op Wattez’ bijdrage 
en meent dat niet alleen in Vlaanderen, maar ook in Nederland auteurs onnodig afwijkingen 
van de standaardtaal in hun proza verwerken. Zo ergert hij zich mateloos aan een schrijver als 
Israël Querido, die Joods-Bargoens en plat-Amsterdams in Levensgang (1901) opvoert, en aan 
andere auteurs die het niet kunnen laten om in hun romans over Indië of Zuid-Afrika het 
plaatselijke taalgebruik door de tekst te verweven. Dit leidt volgens De Beer tot 
onbegrijpelijkheid en levert gevaar op voor de taaleenheid van het Nederlands wereldwijd. In 
het laatste deel van zijn uiteenzetting besteedt hij aandacht aan de eerste aflevering van 
Vlaanderen, het tijdschrift dat in 1903 het stokje overnam van het in 1901 ter ziele gegane Van 
Nu en Straks (Bel 2015, p. 67). Vlaanderen bevatte naast intellectualistisch en esthetiserend werk 
realistische literatuur en streekverhalen (ibid.), en het is met name het taalgebruik van de 
laatstgenoemde genres waar De Beer tegen fulmineert. Volgens hem is het scheppende proza 
in Vlaanderen voor ‘geen Noord-Nederlander zonder de allergrootste inspanning en met behulp 
van en [sic] dialekticon te lezen’ en wordt het kunstgenot bedorven wanneer een roman ‘in eene 
onverstaanbare taal is geschreven’ (De Beer 1903, p. 129). Tot slot spreekt De Beer zichzelf nog 
enigszins tegen door toe te geven dat het nog ‘half te verdedigen [is], dat de schrijver, waar hij 
personen sprekend opvoert, laat spreken in ’t dialekt van de streek’. Hij vraagt zich echter af waarom 
een schrijver dat zelf in zijn verhaal ook moet doen, en betwijfelt het of ‘er een auteur schrander en 
eerlijk genoeg is om dat te zeggen’ (ibid., p. 130).  

De Gentse advocaat en taalminnaar Alfons Prayon-van Zuylen houdt er eenzelfde mening 
op na en keurt eveneens de dialectiserende richting in Vlaamse literatuur af (cf. Suffeleers 1979, 
p. 162). Na vrij negatief te hebben gesproken over Cyriel Buysse gaat hij in op Stijn Streuvels, 
voor wie hij veel meer waardering heeft. Hij begrijpt echter niet waarom er vanuit Nederland 
zoveel belangstelling en bewondering voor Streuvels is. Nog groter is zijn verbazing over het 
feit dat het taalgebruik van Streuvels door Noord-Nederlanders opgevat wordt als ‘het Vlaams’, 
een – volgens ‘Hollandsche begrippen’ – eigenaardige, schilderachtige taal, gekarakteriseerd 
door ‘kinderlijken eenvoud’ en door ‘ruige beelding’, waarmee ‘ieder echte Vlaming dient 
behept te zijn’ (Prayon-van Zuylen 1903, p. 44). Prayon-van Zuylen bestrijdt dit onterechte 
stereotype op basis van twee argumenten. Ten eerste betoogt hij dat er niet zoiets bestaat als 
‘het Vlaams’: er is enkel sprake van ‘eene menigte Vlaamsche tongvallen’, en wanneer 
Vlamingen zich niet in hun eigen dialect uitdrukken, spreken zij (een lichtelijk aangepast, hier 
en daar gallicistisch en niet altijd geheel accentloos) Nederlands (ibid.). Ten tweede schrijft 
Streuvels niet in een bepaald dialect, maar is zijn taalgebruik ‘een kunstmatig iets, een 
mengelmoes van dialect, zestiendeeuwsch Vlaamsch en boekentaal, door hemzelven 
uitgevonden en dat, buiten hem, door volstrekt niemand wordt gesproken’ (ibid., p. 45). Net als 
De Beer staat Prayon-van Zuylen niet afkerig tegenover het gebruik van dialect in literatuur 
wanneer het bedoeld is om ‘kleur en leven’ aan gesprekken toe te voegen, maar hij gruwt van 
de gedachte dat begaafde mannen in een eigen dialect of – nog erger – een eigen gefabriceerde 
taal gaan schrijven, waardoor hun proza nooit de grenzen van de eigen streek of provincie zal 
kunnen verlaten.41 Alleen wanneer Vlaamse auteurs hun werken in goed, beschaafd Nederlands 
                                                
41 Een echo van deze gedachte klinkt door in een bijdrage van de auteur en criticus Gustaaf Segers, een leerling 
van Domien Sleeckx: ‘De gewestspraak is voor de schilderende letterkunde een doelmatig werktuig. Zij bevordert 
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schrijven (al dan niet gelardeerd met dialectische dialogen), zullen ze zowel in Vlaanderen als 
in Nederland ‘duurzame faam’ verwerven, en kunnen bijdragen aan de ‘zedelijke en, als logisch 
gevolg daarvan, de stoffelijke heropbeuring’ van het Vlaamse volk (ibid., p. 48-49).42 

August Vermeylen, medeoprichter van Van Nu en Straks en Vlaanderen, kan de negatieve 
opmerkingen van Wattez, Prayon-van Zuylen en De Beer, ‘die het in ongeliktheid van alle 
brommers wint’ (Vermeylen 1903, p. 329), niet langer aanhoren en reageert scherp in zijn 
tweedelige artikel ‘Particularisme?’ (cf. Suffeleers 1979, p. 162). Volgens hem is het niet meer 
dan normaal dat de jonge Vlaamse schrijvers die zich op een natuurlijke, oprechte en 
persoonlijke manier willen uitdrukken, hun toevlucht nemen tot de taal die ze dagelijks om zich 
heen horen. De stijve, dode boekentaal van zich afschuddend hebben ze, aldus Vermeylen, 
besloten de kloof tussen geschreven en gesproken taal in Vlaanderen zo klein mogelijk te maken 
en hebben ze beseft dat ‘groeien uit een levende taal een eerste vereischte is van een gezonde en 
echt nationale literatuur’ (Vermeylen 1903, p. 324). Door het gebruik van de volkstaal kunnen 
deze schrijvers hun gewaarwordingen op eigen wijze uitspreken, en aldoende dichter komen bij 
de ziel van het Vlaams Nederlands, dat een ‘reine uiting’ van het Vlaamse volkswezen is (ibid.). 

In het tweede deel van zijn betoog zet Vermeylen zich expliciet af tegen De Beer en Prayon-
van Zuylen en betoogt hij dat hun stellingen op grote misverstanden berusten. Vertrekkende 
vanuit drie schrijvers ‘wier taal het meest verergering wekt’ – Guido Gezelle, Stijn Streuvels en 
Herman Teirlinck –, stelt Vermeylen dat geen van deze auteurs dialect schrijft en dat ze niet 
zomaar opgevangen volksspraak hebben opgenomen in hun werk, noch in de dialogen, noch 
in het verhaal zelf. In plaats daarvan hebben ze, meent Vermeylen, een tot kunsttaal omgewerkt 
Nederlands geschreven. De taal van Teirlinck en Streuvels is dus geen ‘nauwkeurig-trouwe 
weerspiegeling van ’t leven’, en verschilt daarin van het Gents dialect in Buysses Het gezin van 
Pamel, of de plat-Amsterdamse dialogen in Querido’s Levensgang:  

  
Bij Buysse is ’t gebruik van dialectische volkstaal een literair procédé, uitgaande van den 
realistischen stelregel: het leven moet weergegeven zooals het zich voordoet; bij Streuvels is het 
gebruik van Nederlandsch met gewestelijke bestanddeelen een rechtstreeksche en noodzakelijke 
uitdrukking van zelfgevoeld leven (Vermeylen 1903, p. 327) 

 
Volgens Vermeylen is er dus een duidelijk verschil tussen het dialect van Buysse, dat puur 
bedoeld is om bij te dragen aan een idee van authenticiteit, en het gewestelijk beïnvloede 

                                                
de waarheid, en laat den kunstenaar toe zijne landschappen en personages kleurig te schilderen, aanschouwelijk 
voor te stellen. In de gewestspraak drukt de mensch zijn gevoel tot in de minste schakeeringen uit. Haar gebruik 
heeft echter kwade kanten. Want, indien de gewestelijke taal voor den dichter of romanschrijver een gemakkelijker 
en aangenamer te hanteeren werktuig is dan de algemeene letterkundige taal; indien dialectische geschriften ter 
plaatse zelve door het weinig ontwikkelde volk beter kunnen genoten worden dan die, welke in de algemeene taal 
opgesteld zijn, en zelfs aan den man van smaak een genot verschaffen, dat de laatste gedeeltelijk missen, is dit zelfs 
enkel in eene beperkte streek het geval.’ (Segers 1906, p. 792). 
42 In 1904 doet Prayon-van Zuylen in een jaaroverzicht over 1903 verslag van de interessante discussie die volgde 
na zijn lezing. Hij noteerde onder andere de volgende reacties van andere leden van de ‘Bestendige Commissie 
voor Nieuwere Taal en Letteren’: ‘De heer Daems zei dat de verkeerde strekking, waar men over klaagt, aan den 
invloed te wijten is van Guido Gezelle, die noch Nederlandsch, noch Westvlaamsch, maar “Gezellesch” schreef. 
In denzelfden zin sprak de heer Dr. H. Claeys en wees er op dat de navolgers van Gezelle veel verder gaan dan hij 
en er toe gekomen zijn eene “basterdtaal” te schrijven. Door den Avelgemschen tongval te gebruiken heeft 
Streuvels aan zijne beschrijvingen een eigenaardige kleur willen geven. Voor ons is dat geen nieuws, voor de 
Hollanders wèl: vandaar ook zijn bijval in het Noorden. [...] De heer D. Claes bewees door persoonlijke 
voorbeelden dat Streuvels’ taal door de eenvoudige lieden uit ’s schrijvers eigene streek niet verstaan wordt. Hoe 
kunnen dan Hollanders haar begrijpen?’ (Prayon-van Zuylen 1904, 249-250). 
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literaire taalgebruik van Streuvels, dat een unieke en artistieke uiting is die als het ware het 
normale taalgebruik naar een hoger niveau tilt.43 Het is bij dit literair omgewerkte ‘dialect’ van 
Streuvels en Gezelle dat er voor het eerst gesproken wordt over ‘het Streuvelsch’44 (Prayon-van 
Zuylen 1903, p. 45; Haspels 1911, p. 467) en ‘het “Gezellesch”’ (Vermeylen 1903, p. 383). De 
neiging om typerend taalgebruik van literaire auteurs om te vormen tot een metoniem zal 
eveneens terugkeren bij Claus, wiens taal geregeld werd bestempeld als ‘het Clausiaans’              
(cf. Absillis 2009b, p. 278).45 
 

2.3.10.1 Het ‘Streuvels’ als onderzoeksobject 

Wellicht een van de uitgebreidste studies ooit gewijd aan het taalgebruik van een 
(Nederlandstalige) auteur is het maar liefst 2282 bladzijden tellende proefschrift De taal van Stijn 
Streuvels van Hubert Lemeire. Het proefschrift werd begeleid door de bekende Vlaamse 
taalkundige J.L. Pauwels, die de Leuvense (van oorsprong West-Vlaamse) doctoraatsstudent 
verzocht ‘een grondige studie te maken over de taal van Streuvels’; een verzoek dat echter al 
snel werd uitgebreid met de vraag om eveneens een verklarend woordenboek voor Streuvels’ 
taal op te stellen (Lemeire 1970, p. XXII). In zijn inleiding verklaart Lemeire dat, ondanks de 
grote hoeveelheid boeken, tijdschriftartikelen en speciale tijdschriften die aan het werk van 
Streuvels gewijd zijn, de taal van Streuvels nog nooit systematisch onderzocht is, waardoor hij 
genoodzaakt was een eigen systematiek en methode te ontwerpen (ibid., p. XXIII). Hoewel de 
samenstelling van de verklarende woordenlijst verreweg de meeste tijd en energie vergde – de 
lijst bestaat uit ongeveer 14.000 woorden die niet als Zuidnederlands in de Van Dale zijn 
opgenomen (ibid., p. 359) –, stelt Lemeire dat het taalkundig onderzoek de voornaamste 
bekommernis bleef, met een primaire focus op ‘het eigene van Streuvels’: ‘de nieuwvormingen 
of afwijkingen in het woordgebruik en de geliefkoosde wendingen en zinsconstructies’ (ibid.,       
p. XXIII-XXIV). 

Vervolgens gaat Lemeire in op het onderscheid tussen taalkunde en stilistiek en 
benadrukt hij dat het niet zijn opzet was een stilistische studie te leveren: de opmerkingen van 
stilistische aard zijn slechts bedoeld ‘als verklaring van en toelichting bij de taalkundige feiten’ 
(ibid., p. XXIV). In navolging van het stilistische handboek Linguistics and Style (1965) van Nils 
Erik Enkvist, John Spencer en Michael J. Gregory onderscheidt Lemeire bij zijn onderzoek vier 
hoofdcategorieën: lexicografie (woordgebruik, woordvorming en woordbetekenis), grammatica, 
fonologie (alliteratie, assonantie, klanknabootsing en ritme) en ‘grafologie’ (spelling en 

                                                
43 Jeroen Brouwers gaat regelrecht in tegen deze gebruikelijke contrastwerking tussen Streuvels en Buysse. Volgens 
Brouwers verdient juist Buysses taal alle lof in vergelijking met de kunsttaal van Streuvels: ‘Buysses proza, al wemelt 
het van de dialectwoorden en is het nu en dan, hier en daar, niet te volgen zonder verklarende voetnoten, is minder 
ontoegankelijk dan dat van Streuvels, dat bestaat uit een Vlaamsachtige kunsteltaal, die soms zo particularistisch 
is dat zelfs voetnoten nauwelijks tot verheldering leiden’ (Brouwers 1994, p. 195).  
44 Prayon-van Zuylen is niet de enige die ‘het Streuvels’ als een unieke kunsttaal beschouwt. Zo staat Streuvels in 
het Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid opgetekend als een ‘Vlaams particularistisch prozaschrijver’ die schreef 
in ‘een zelfgeschapen Westvlaamse taal’ (Ter Laan 1952, p. 511) en wordt hij in het overzichtswerk De Nederlandse 
en Vlaamse auteurs omschreven als een auteur die begon te schrijven in een ‘gezuiverd Westvlaams dialect’, maar die 
gaandeweg schreef zoals hijzelf sprak, iets wat ‘volstrekt eigen, bezield en muzikaal’ klonk (Van Bork & Verkruijsse 
1985, p. 549). Ook in de literatuurgeschiedenis van Jacqueline Bel wordt Streuvels’ taal, hetzij op iets andere wijze, 
apart gezet: ‘In Vlaanderen komt de écriture artiste [een stilistisch kenmerk van het naturalisme] nauwelijks voor 
– alleen Stijn Streuvels heeft zijn eigen literaire stijl vol neologismen’ (Bel 2015, p. 98). 
45 In dezelfde lijn kreeg het ‘idiosyncratische idioom’ van Louis Paul Boon na verloop van tijd het label ‘Boons’ 
opgeplakt (Absillis 2009b, p. 278; cf. Bultinck 2003, p. 25; Van Imschoot 2012, p. 307). 
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interpunctie). Het eerste deel van zijn proefschrift is gewijd aan het taalkundige onderzoek, het 
tweede deel is de verklarende woordenlijst van alle werken van Streuvels.  

In wat volgt richt ik me enkel op het eerste deel, om na te gaan hoe Lemeire zijn 
taalkundig gedreven stilistische onderzoek heeft aangepakt. In het eerste hoofdstuk, waarin 
onder andere de interpunctie centraal staat, observeert Lemeire dat Streuvels zijn volzinnen 
vaak verbrokkelt, ‘oplost in woorden en groepen door talrijke pauzen’, waaraan hij de volgende 
conclusie verbindt: 

 
Door het plaatsen van komma’s,.... krijgt elk woord, elke zinsonderbreking, elk zinsonderdeel de 
nodige accentuatie. Zo komt het dat Streuvels’ stijl niet altijd vlot en licht, maar soms hortend 
en lastig aandoet. De voortdurende onderbrekingen, uitbreidingen, hernemingen, pauzeringen 
verklaren dus ook het overvloedig gebruik van leestekens. Wij hebben ook de indruk dat 
Streuvels de spreektaal of het ritme van de verteller wil benaderen. [...] Op die manier zien we 
de vele leestekens niet en horen we alleen maar de cumulatief gestructureerde zinnen of zinsdelen, 
de uitbreidingen, de zinsonderbrekingen. De ritmering van de zin door de interpunctie en door 
de zinsonderbrekingen geven aan Streuvels’ proza een onmiskenbare oratorische allure. 
(Lemeire 1970, p. 48-49) 
 

Een voorbeeld uit hoofdstuk twee, over de woordvorming, laat eveneens zien hoe Lemeire zijn 
taalkundige observaties telkens probeert te verbinden met een stilistische verklaring: 

 
Het buitengewoon groot aantal samengestelde woorden is inderdaad een van de meest 
opvallende kenmerken van Streuvels’ woordenschat. [...] Het is precies op het gebied der 
woordvorming, door samenstelling en afleiding, dat Streuvels op intensieve wijze 
geëxperimenteerd heeft om zijn taal bruikbaar te maken voor zijn literatuur. De simplicia 
ontleent hij aan de algemene taal en aan de streektaal [...], maar zeer veel composita smeedt hij 
zelf. (Lemeire 1970, p. 227) 
 

Lemeire begint zijn derde hoofdstuk over de herkomst van Streuvels’ woorden met de 
opmerking dat het grootste deel van Streuvels’ woordenschat bestaat uit ‘algemeen Nederlands’, 
aangevuld met een aanzienlijk aantal dialectische of dialectisch gekleurde woorden, evenals 
ontleningen aan vreemde talen (ibid., p. 359). Lemeire stelt dat Streuvels, die van huis uit geen 
algemeen Nederlands meekreeg, de Nederlandse woorden in zijn proza voornamelijk uit 
werken haalde die zowat ‘de ganse Nederlandse literatuurgeschiedenis’ bestrijken: van 
middeleeuwse werken als Van den Vos Reinaerde tot Vondel, Vlaamse auteurs uit de negentiende 
eeuw (Conscience, Loveling) en de (Vlaamse) Tachtigers (ibid., p. 360). Volgens Lemeire vormt 
dit een plausibele verklaring voor het feit dat Streuvels opvallend veel (archaïsche) woorden 
gebruikt die in de Van Dale en het WNT in verband worden gebracht met een deftige of hogere 
stijl:  

 
Als autodidact en in het cultureel arme Vlaanderen heeft hij zich bediend van alle woorden die 
hij in zijn lectuur aantrof zonder dat hij zelf in staat was ze te schiften. In zijn tijd was de 
literatuur immers de enige bron die hem Nederlandse woorden aan de hand kon doen. Het is 
dus heel normaal dat er in Streuvels’ taal zeer veel schrijftaalwoorden voorkomen die in de 
gesproken taal niet of bijna niet gebruikt worden en die wij geneigd zijn als ‘bijzondere stijl’ te 
vermelden. (Lemeire 1970, p. 361) 
 

Met betrekking tot het dialect stelt Lemeire dat Streuvels zich niet alleen beperkt tot 
afzonderlijke woorden, maar ook allerlei dialectische woordverbindingen, uitdrukkingen en 
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syntactische constructies gebruikt (ibid., p. 363-364). Interessant is dat Streuvels, die 
voornamelijk putte uit de hem vertrouwde West- en Oostvlaamse streektaal, het dialect in al 
zijn ‘sociale en professionele nuances’ weergeeft (ibid., p. 365). Helaas geeft Lemeire hiervan 
geen specifieke voorbeelden, iets wat hij doorgaans wel doet.  
 In zijn conclusie stelt Lemeire dat het ‘stijl-geheel’ van Streuvels het beste kan worden 
opgevat als een ‘verstrengeling en kruising van vele invloeden en richtingen’ (ibid., p. 575). Ook 
concludeert hij dat er sprake is van een bepaalde evolutie in Streuvels’ taal: vanaf zijn latere 
werk De Teleurgang van den Waterhoek (1927) lijkt Streuvels weer terug te keren naar de taal en stijl 
van zijn eerste periode, die onder andere gekenmerkt werd door archaïsche woorden en 
dialectische invloeden (ibid., p. 577). 
 Het indrukwekkende proefschrift van Hubert Lemeire is een onmiskenbaar taalkundig 
georiënteerde stilistische studie. Hoewel hij het een en ander nuanceert in zijn conclusie, streeft 
hij uiteindelijk naar een soort overkoepelende omschrijving van ‘de’ stijl van Streuvels, of in 
ieder geval naar een omschrijving van wat Streuvels’ literaire taal nu zo typisch ‘Streuvels’ 
maakt. Hij opent zijn besluit niet voor niets met een citaat uit Linguistics and Style: ‘A writer’s style 
may be regarded as an individual and creative utilization of the resources of language which his 
period, his chosen dialect, his genre and his purpose within it, offer him’ (ibid., p. 573). Hiermee 
plaatst hij zich in een stilistische traditie die – voor zover daar echt sprake van kan zijn – courant 
was in de Lage Landen. Dat bewaar ik echter voor het volgende hoofdstuk (§ 3.13 e.v.).   
 

2.3.11 ‘Een kartonnen Vlaanderen van kermissen, staminees, begijnhofjes’ 

Zoals we zagen, werd het proza van Streuvels overwegend positief ontvangen in de Vlaamse en 
Nederlandse kritiek en was er vrij snel sprake van canonisering. Dit lag anders voor de 
volksromans die in de ‘slipstream’ van met name Streuvels’ succes een ware opleving kenden 
(Bel 2015, p. 67). Hoewel de werken van bijvoorbeeld Lode Baekelmans, Ernest Claes en 
Maurits Sabbe gretig aftrek vonden bij een steeds groter wordend leespubliek, werd dit soort 
boeken gaandeweg als een inferieure vorm van literatuur weggezet: 
 

met name [het voorbeeld] van Streuvels, die de roman tot het verschijnen van Pallieter (1916) 
beheerst, werd zeer slecht begrepen: men nam van deze schrijvers wel de onderwerpen over, 
maar men miste hun genialiteit en zo belandde men weer bij het gemengde bericht. Terwijl 
Streuvels wees op het despotisme van de natuur en op de nederlaag van de mens tegenover 
blinde krachten, hebben zijn navolgers vooral belangstelling voor het geklets en de vrijages van 
de boerenmeiden. Met deze epigonen kiest de streekroman vastberaden de richting van de 
folklore, van een schilderachtig Vlaanderen, een kartonnen Vlaanderen van kermissen, 
staminees, begijnhofjes en gouden korenvelden, maar ook een geestelijke woestijn, een haard 
van bekrompenheid en een prentenboek voor argeloze kinderen. (Weisgerber 1964, p. 31) 

 
Ook door de toenmalige kritiek werd doorgaans een onderscheid gemaakt tussen ‘enerzijds de 
literair waardevolle streekliteratuur en anderzijds het minderwaardige, sterk sjabloonachtige 
werk van een horde auteurs en weinig kritische volksschrijvers’ (De Geest e.a. 2005, p. 91). Niet 
alleen de inhoud, maar ook het taalgebruik bepaalde voor een zekere mate of een werk 
bestempeld werd als kwaliteitsvolle streekliteratuur, dan wel als ‘volksboek’. Zoals we eerder 
zagen bij Streuvels viel zijn werk onder andere zo goed in de smaak door de manier waarop hij 
een eigen unieke literaire taal smeedde: Streuvels was een woordenkunstenaar die naar 
hartenlust kon spelen met verschillende, al dan niet dialectische taalregisters.  



Status quaestionis 

 78 

Zoals bovenstaand citaat van Weisgerber illustreerde, werd de roman Pallieter (1916) van de 
Lierse auteur Felix Timmermans gezien als het begin van een nieuwe fase, die tot dan toe 
beheerst was door Streuvels. Volgens Weisgerber neemt Timmermans een soort tussenpositie 
in, omdat zijn werk weliswaar ‘ontsierd’ wordt door kenmerken van de folkloristische 
streekroman (‘huisbakkenheid’, ‘babbelzucht’, oubollige humor), maar tegelijkertijd een 
esthetische en volwaardige kwaliteit laat zien (Weisgerber 1964, p. 31-32). Het is wellicht deze 
hybriditeit die ervoor gezorgd heeft dat romans als Pallieter toch gaandeweg zijn bestempeld als 
minderwaardige ‘streekromans’, terwijl ze in de eerste helft van de twintigste eeuw als 
kwaliteitsvolle streekliteratuur te boek stonden. Zo werd Timmermans’ roman niet alleen in 
Vlaanderen, maar ook in Nederland en zelfs tot ver buiten de grenzen van Europa jubelend 
ontvangen (cf. Absillis 2016, p. 235). Onder anderen Frederik van Eeden was lovend en besprak 
Pallieter samen met romans van internationale Nobelprijswinnaars Rabindranath Tagore en 
Romain Rolland, de Amsterdammer Israël Querido en de Amerikaan Upton Sinclair (cf. 
Keersmaekers 1990). Over de taal meldt Van Eeden het volgende: 
 

Pallieter heeft Nederland al verooverd, en het is verwonderlijk hoe deeze frissche en sappige 
taal-loot ontsproot uit den boodem van een klein provinciestadje in Vlaanderen, met een totaal 
onbekend en literair ongebruikt dialect. Hoe sterk is de Nederlandsche taal, hoeveel levenskracht 
schuilt er nog in, dat ze zulke mooye groeisels geeft in een toch tamelijk afgeleegen hoekje. [...] 
wij Noord-Nederlanders zijn dankbaar voor die verrijking van onzen taal-schat. (Van Eeden 
1919) 

 
Ook ontving Timmermans al snel academische aandacht: in 1928 wijdde de Nederlands-
Limburgse academicus Theo Rutten een proefschrift aan de Lierse auteur. Rutten beoordeelde 
de dialectisch beïnvloede taal in Pallieter als volgt:  

 
Juist geschikt tot het innig uitbeelden van al die genotgevende dingen kwam hem de taal van de 
Lierse volksjongen te hulp, die ’n ‘beeldtaal’ is van ’t plezier, de tafel en ’t lichaam. De schrijver 
beluisterde de gezegdes van de Lierse ongeletterde volksman, maar eveneens van de 
stadgenoten, wier geest en gemoed ook voor andere genietingen vatbaar bleken dan ’t kurieuse, 
’t rare, ’t lachwekkende. Hij heeft onthouden en zelf gezegd, gewikt en gekozen, wat heel 
biezonder de kleur heeft van ’t milieu, en zal ze gebruiken altijd zeer scherp geaccentueerd. [...] 
’t is altijd Liers; zuiver Liers is de taal van de hele Pallieter. (Rutten 1928, p. 83-84) 

 
Nu was niet iedereen even jubelend over de taal in Pallieter. In het laatste jaar van de Grote 
Oorlog verscheen bijvoorbeeld een zeer kritische reactie van Jan Grauls, een taalkundige, 
dialectoloog en Vlaamsgezinde politicus (latere oorlogsburgemeester van Brussel; cf. Borré 
2013, p. 172). In zijn stuk ‘De Taal van Pallieter’ (eerder gepubliceerd onder de titel ‘Eenheid 
van Taal en Spelling’) haalde Grauls ongenadig uit naar de ‘twee scherp afgeteekende soorten 
van talen’ uit Pallieter, namelijk het Liers dialect, dat ‘op een erg gebrekkelijke en inconsequente 
wijze wordt weergegeven’, en de vertellerstekst die in een bijzonder soort Nederlands is gesteld, 
dat Timmermans ‘zoo Vlaamsch mogelijk wil kleuren’ (Grauls 1918a). Volgens Grauls is 
Timmermans niet alleen inconsequent in het weergeven van het Liers dialect, maar hanteert 
hij ook voor spellingwijzen, verkleinvormen, genitieven en geslachten in de Nederlandse 
vertellerstekst allerlei verschillende en vaak foutieve vormen. Daarnaast kiest hij – tot ergernis 
van Grauls – nu eens wel, dan weer niet voor de dialectvorm. Het feit dat de Lierse auteur een 
voorliefde vertoont voor typisch Noord-Nederlandse wendingen, die hij echter niet helemaal 
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juist gebruikt (bijvoorbeeld ‘gevoelen’ in plaats van ‘gevoel’, ‘bil’ in plaats van ‘dij’), maakt 
Grauls’ ergernis er niet beter op.46 Daarbovenop gebruikt Timmermans ook nog eens, ‘als echte 
Vlaming’, de nodige ‘letterlijke vertalingen uit het Fransch en ergerlijke gallicismen’ (Grauls 
1918b, p. 2). Het gebrek aan taalgevoel is overigens niet exclusief Timmermans aan te rekenen, 
aldus Grauls. Vrijwel alle Vlaamse auteurs, maar ook journalisten en ambtenaren, gaan gebukt 
onder de ‘ergste en gevaarlijkste gevolgen van het verfranscht onderwijs’, uitzonderingen als 
Vermeylen, Van de Woestijne, Buysse, Teirlinck, Toussaint van Boelaere en Sabbe daargelaten 
(ibid., p. 3). Grauls vindt het dan ook onbegrijpelijk dat er in recensies van Vlaamse literatuur 
met nauwelijks een woord gerept wordt over de taal, en haast nog raadselachtiger, dat 
Nederlandse critici de ‘brabbeltaal’ prijzen als ‘Vlaamsch’.  

Wederom keren inmiddels vertrouwde patronen terug: de verfoeide invloed van het 
Frans, vergissingen tegen het Nederlands, inconsistent gebruik van dialect... Bovendien gaat dit 
samen met de angst dat Nederlanders een dergelijke brabbeltaal als synoniem zouden gaan 
beschouwen van ‘het Vlaams’. Het is een vrijwel letterlijke herhaling van Alfons Prayon-van 
Zuylen, die als gezegd vreesde dat Nederlanders de eigenaardige, simpele en tegelijkertijd grove 
taal van Streuvels linea recta zouden associëren met de algemeen gangbare taal in Vlaanderen. 
Daar kwam voor sommigen ook nog eens het doembeeld bij dat Vlaamse (streekliteratuur) in 
het genre van Pallieter definitief het clichébeeld zou vestigen van Vlaanderen als een leutig 
boerenland waar eenvoudige geesten hun dagen slijten met ouwehoeren, pinten drinken, vrijen 
en andere laag-bij-de-grondse handelingen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er in de 
periode na de Eerste Wereldoorlog verschillende tegengeluiden begonnen te klinken. 
 

2.3.12 Traditie en vernieuwing: Gerard Walschap 

De ontwikkelingen na de Eerste Wereldoorlog gingen diverse kanten op. Enerzijds zetten jonge 
literatuurvernieuwers zich af tegen de gezapige, clichématige en oppervlakkige streekromans 
met hun humoristische, dialectsprekende personages die nog steeds gretig aftrek vonden onder 
grote groepen van de bevolking. Anderzijds werd er juist volop ingezet op streekromans, die 
beantwoordden aan de vraag naar volksverbonden kunst en bovendien aansloten op 
nationalistische sentimenten en de daarmee samenhangende belangstelling voor Blut und Boden-
cultuur (Bel 2015, p. 719-720). Het is dan ook niet verwonderlijk dat er ook binnen het genre 
van de streekliteratuur sprake was van vernieuwing en modernisering, met het sober geschreven 
Het leven en de dood in den ast (1926) van Stijn Streuvels als vroeg voorbeeld (ibid., p. 731). 

Een veel prominentere vernieuwer van de streekliteratuur was Gerard Walschap, die de 
Vlaamse streekroman zowel qua vertelritme als thematiek drastisch ‘updatete’ (Humbeeck e.a. 
2016, p. 8-9). Walschap had met Adelaïde (1929) – zijn ‘tweede literaire debuut’ na het volgens 
Walschap zelf minder geslaagde Waldo uit 1928 (Humbeeck e.a. 2016, p. 50; Borré 2013,            
p. 161) – de nodige opschudding veroorzaakt binnen de Vlaamse letteren. Op stilistische 
gronden werd Walschap als een groot talent binnengehaald, maar met de inhoud van Adelaïde 

                                                
46 Nu moet worden opgemerkt dat Grauls nogal gefixeerd is op het aanduiden van fouten, waardoor hij soms iets 
te snel met de vinger wijst. Zo zou Timmermans het woordje ‘halsborden’ uit de zin ‘De mannen hadden hunne 
halsborden weggestoken’ foutief hebben afgeleid van het Franse ‘faux-col’ en als vertaling het verkeerde woord 
hebben gekozen (Grauls 1918b, p. 2). Als de taalkundige echter niet onmiddellijk naar de rode pen had gegrepen, 
was hij wellicht tot de (juiste) conclusie gekomen dat het hier een simpele zetfout betreft: Timmermans had namelijk 
wel degelijk in eerdere versies het correcte ‘halsboorden’ geschreven (cf. Absillis & Lemmens 2016a, p. 298). 
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had de jonge auteur tegen veel (katholieke) schenen geschopt (Bel 2015, p. 638; Borré 2013,     
p. 176-182; Humbeeck e.a. 2016, p. 53). Mede door dit schandaal zou Walschap al snel 
uitgroeien tot een van de belangrijkste Vlaamse debutanten uit het interbellum. Ook vóór het 
verschijnen van Adelaïde had Walschap overigens al hard aan de weg getimmerd. Zo waren 
onder andere in Dietsche Warande en Belfort, het katholieke tijdschrift waar Walschap 
redactiesecretaris van was, verschillende teksten van zijn hand verschenen. Een van zijn eerste 
proeven was de novelle Leven van den Grafmaker (1928). Tijdens een van zijn interviews met de al 
eerder geïntroduceerde Leuvense priester-hoogleraar Albert Westerlinck herinnerde Walschap 
zich de emotionele reactie die hij onderging toen hij besefte dat hij een nieuwe stijl aan het 
creëren was – een ervaring die reminiscenties oproept aan Conscience bij het schrijven van zijn 
eerste zinnen in het Nederlands: 
 

Ik was ontroerd door de figuur die ik mij niet als een individu, maar als een synthese van het 
volk had samengesteld naar de reële grafmaker van mijn dorp, en zo beschreef ik die eenvoudige 
man in zijn taal, omdat ik het in een boekentaal evenmin kon of durfde als ik hem in ons dorp 
zou hebben durven aanspreken in het A.B.N. Bij de achtste of tiende regel schoot mij de krop 
in de keel, sprak ik de woorden uit met bevende lippen en begreep ik wat ik aan het doen was: 
niet meer anderen naschrijven, maar mijn eigen taal spreken en in die taal geen boekenmensen 
zoals Waldo, maar echte mensen doen leven. (Westerlinck 1969, p. 39) 

 
De openingspassage van Leven van den Grafmaker maakt duidelijk wat Walschap precies verstaat 
onder de stijl van de ‘eenvoudige man’: 
 

Al wat er van Wannes Van Zaelen in zijnen jongen tijd te zeggen valt is dat het ne plezante 
kadee was. Niet dat hij zooveel reden had om plezant te zijn, de Van Zaelen’s zijn altijd arme 
menschen geweest en altijd veel tegenslag gehad, maar Wannes was nu eenmaal met een vroolijk 
bloed geboren. Hij moet dat van zijn moeder gehad hebben, een groot struisch en vief 
vrouwmensch. Bel heette ze. (Walschap 1928, p. 905) 

 
Leven van den Grafmaker werd twee jaar later opgenomen in de verzamelbundel Volk (1930).47 Ook 
de andere drie verhalen uit de bundel, ‘Teugels’ Gust’ (waarin Wannes van Zaelen nog kort de 
revue passeert), ‘De Goddeloosheid van Soo De Kommer’ en ‘Peutrus’ (eveneens eerder 
verschenen in Dietsche Warande en Belfort), vallen op door eenzelfde volkse vertelstijl. In 1930 zag 
eveneens Walschaps verhalenbundel De dood in het dorp het licht. Naast inhoudelijke 
overeenkomsten – net als in Volk draaien de verhalen om de levens van eenvoudige mensen uit 
‘arm Vlaanderen’ (Humbeeck e.a. 2016, p. 52) – springen de stilistische parallellen in het oog. 
Het gaat onder meer om een soepele, haast onmerkbare vervlechting van vertellerstekst en 
dialogen, afwisselend weergegeven in de directe, indirecte en soms zelfs vrije indirecte rede. 
Ook wordt de lezer vaak rechtstreeks aangesproken in de informele ‘ge’-vorm.48 Neem 
bijvoorbeeld onderstaand fragment uit ‘De Goddeloosheid van Soo De Kommer’: 
 

Ge weet, rond den bamistijd zaten de alliés den Duitsch leelijk op zijnen nek en ’t was overal te 
zien dat hij het kwaad kreeg. ’t Had zoolang geduurd en dan was ’t nog eens op eenen keer 
gedaan. Ons jongens kwamen terug, ten minste de overschot en de krijgsgevangenen en de 

                                                
47 In een interview met Westerlinck vertelt Walschap dat zijn volksverhalen pas bewust na Adelaïde in boekvorm 
verschenen, omdat hij niet ‘met novellen wilde debuteren en ze in Nederland wegens hun dialectinslag door geen 
uitgever werden gevraagd’ (Westerlinck 1969, p. 49).  
48 Een vergelijkbaar procedé keert terug in diverse werken van Herman Teirlinck (cf. Geuffens 1982). 
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weggevoerden. Maar geenen Soo te zien. Toen was ’t voor Tist en iedereen zeker dat Soo dood 
was. Tist liet een mis of drij voor hem doen, hij zal ’t wel vandoen hebben, die, en hij liet hem 
in ’t zondagsgebed aflezen, 12,50 Fr. per jaar. Maar op nen avond in Maart, Tist zat patatten 
te schillen, ging de deur open en daar stond Soo. Hij kwam binnen en zei: Nu heb ik afgezien 
se Tist. Jeezes Maria, ne begot, Soo, Soo zijde gij dat? Tist stond met zijn patattenmesken en 
met de andere open hand zat in de lucht te grabbelen. Hij begon half te schreeuwen. Soo, zijde 
gij dat? Jaja, zei Soo, zwijgt maar al, ’t is al goed, en zette zich aan den anderen kant van de 
stoof waar hij vroeger altijd gezeten had (Walschap 1930, p. 98-99) 

 
Opvallend is de invloed van dialectische spreektaal, onder andere merkbaar in verbuigingen 
(‘ons jongens’), lidwoorden (‘de overschot’), fonologische elementen (‘drij’) en dialectische 
interjecties (‘se’, ‘begot’). In een recensie over Antoon Coolen, een populaire katholieke 
streekauteur uit Nederland, ventileert Walschap een interessant poëticaal standpunt ten aanzien 
van dialectgebruik in (streek)literatuur: 
 

Hij [Coolen] vermengt zijn taal met den eeuwigen zuurdeesem van het volksche. Zijn 
dialectwoorden zijn haken waarmee hij zich vasthangt aan zijn grond en zijn menschen om toch 
maar om de liefde Gods niet op te zweven in den ijlen ether van het literair stylisme. [...] 
Geprezen moet hij worden omdat hij zich anderzijds niet bezoedelt aan de zonde die vele West-
Vlamingen en enkele anderen ten onzent geregeld begaan: zich te ‘berauschen’ aan het eigen 
dialect en zooveel overdreven zorg te besteden aan de phonetiek daarvan als de verfoeilijkste 
literatuurders aan schoonen stijl. Hij heeft te veel smaak en ootmoed zich wijs te maken dat de 
kunst, schoon is als het ‘juist is zooals ze spreken’. Dat is immers folklore en nooit ofte nooit 
kunst. Hij weet taktvol en kiesch het dialectwoord of een uitspraak zoo te plaatsen dat het den 
heelen zin kleurt en cachet geeft. Dat houdt zijn taal algemeen verstaanbaar en het laat hem toe 
doorloopend zijn eigen toon te houden. (Geciteerd in Humbeeck e.a. 2016, p. 54)49 
  

Walschap moet met andere woorden niets weten van een zo authentiek mogelijk weergegeven 
dialect: dat was immers regelrechte folklore en absoluut géén literatuur. In zijn ogen had Coolen 
de juiste manier gevonden om dialect een waardige plaats te geven in literatuur: de Brabantse 
streekauteur gebruikte de dialectische taalinvloeden ‘taktvol en kiesch’ om tot een eigen unieke 
stijl te komen, die bovendien voor iedereen begrijpelijk was.50 
 Zoals al bleek, paste Walschap dit poëticale principe ook zelf toe, onder andere in de in 
1936 verschenen, met een Staatsprijs bekroonde roman Een mensch van goeden wil. Volgens 
Walschap-biograaf Jos Borré goochelt Walschap in deze roman als nooit tevoren ‘in zijn 
bijzondere vertelstijl met de weergave van uitspraken en dialogen’ (Borré 2013, p. 283). Zijn 
echte (stilistische) hoogtepunt bereikte Walschap echter pas met Houtekiet (1939), dat doorgaans 
beschouwd wordt als Walschaps magnum opus (ibid., p. 319). Bijzonder aan deze roman is dat 
de hele vertelling in de wij-vorm is gesteld: het is de gemeenschap van het nieuwe dorp Deps 
die over de belevenissen van haar ‘stamvader’ Jan Houtekiet vertelt. In het voorwoord klinkt 
deze vertelling, die wortelt in de ‘quasi volkomen “orale” traditie’ (Absillis 2013b, p. 146), als 
volgt: 
 

Dit is de geschiedenis van ons. Wij verhalen in korte woorden het ontstaan van ons dorp, Deps. 
[...] Wij vernoemen in dit verhaal ons kwaad zooals ons goed. Velen zal dit niet aanstaan. Hun 

                                                
49 Oorspronkelijke bron: Gerard Walschap, ‘Im Westen Neues’, in: Hooger Leven 4 (1930), p. 84-86. 
50 Een vergelijkbaar standpunt had Walschap een jaar eerder al verkondigd in een bespreking over de Vlaamse 
volksschrijver Korneel Goossens: ‘De kunstenaar moet zijn dialekt beheerschen zooals zijn Nederlandsch, met het 
meesterschap dat kiest en verwerpt, niet als een phoneticus’ (Absillis 2013b, p. 143). 
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raden wij aan zich een vriendelijker boek te zoeken. Maar schimpen de bleeken dat wij niets 
anders kunnen dan boschwachters doodslaan, wacht, wij zullen hierna de geschiedenis vertellen 
van onzen geleerde, onzen artist en wij hadden een specie van heilige. Leve Deps! (Walschap 
1939, p. 5) 

 
Het lijkt er kortom op dat Walschap, in ieder geval wat betreft zijn proza tot en met Houtekiet, 
erin geslaagd is zijn eigen poëticale taalopvattingen in de praktijk te brengen. Weisgerber 
spreekt bijvoorbeeld – met het oog op Houtekiet – van ‘een direct herkenbare stijl, een taal 
waarvan het effect nauwkeurig is overwogen, maar die niettemin de gewone volkstaal nabootst’, 
waarbij ‘levendigheid, kracht en rauwheid’ de grote verdiensten zijn (Weisgerber 1964, p. 79). 
Er bestond over het algemeen veel lof voor de stijl van Walschap, die net als Streuvels (en de 
vroege Teirlinck) gewaardeerd werd om zijn eigen originele, levendige en bruisende ‘stem’. 
Walschap leek met andere woorden een gulden middenweg te hebben gevonden tussen 
enerzijds folkloristische streekliteratuur (onder andere gekenmerkt door dialectgebruik) en 
anderzijds hoogwaardige, canonieke literatuur. Het was echter een zeer dunne scheidslijn om 
op te opereren: er waren ook minder positieve geluiden te horen. Zo zette de Vlaamse schrijver 
Maurice Gilliams Walschaps taal uit de roman Celibaat (1934) weg als ‘woordgeklodder’ en een 
‘dronkemanstaaltje’ (Absillis 2013b, p. 146). Een zekere ‘NN’ stelde nog in het NRC van 9 
december 1939 dat Walschap met zijn ‘licht-ontroerende breedsprakigheid’ evolueerde in de 
richting van Timmermans’ Pallieter, wat ‘beneden Walschaps stand’ was (Borré 2013, p. 321).51  
 

2.3.12.1 Het ‘Walschaps’ onderzocht 

Tot nu toe wordt een aanzienlijk deel van de besproken taalstudies gekenmerkt door een 
stilistische benadering. Dit geldt eveneens voor de twee licentiaatsverhandelingen (vergelijkbaar 
met de huidige masterscripties) over de taal van Walschap die in 1969 werden ingediend aan 
de Katholieke Universiteit Leuven. De eerste studie, De stijlevolutie van Gerard Walschap van Karel 
Hellemans, behandelt Walschaps stijlevolutie tussen 1920 en 1930. In het eerste deel van zijn 
proef bespreekt Hellemans aan de hand van recensies, opstellen en beschouwingen Walschaps 
poëticale opvattingen; in het tweede deel analyseert hij Waldo en de volksverhalen uit Volk en 
De dood in het dorp. De tweede licentiaatsverhandeling, Gerard Walschaps trilogie in het licht van zijn 
opvattingen over Verhaalkunst van Rik Buggenhout, is volgens een vergelijkbaar stramien opgesteld 
en richt zich op de Roothooft-trilogie, bestaande uit Adelaïde (1929), Eric (1931) en Carla (1933). 
De overwegend stilistische focus mag niet verwonderen, aangezien beide verhandelingen 
begeleid werden door José Aerts (Albert Westerlinck). Ik zal me in wat volgt voornamelijk 
richten op de stilistische analyses. 
 Hellemans, die stijl zo breed mogelijk opvat, besteedt in zijn analyses aandacht aan het 
standpunt van de verteller, de personages, de verhaalstructuur en het gebruik van de taal. Met 
betrekking tot Waldo stelt hij: 
 

De taal van ‘Waldo’ is een bewuste poging om een expressionistisch proza te scheppen. 
Walschap meende dat het volstond de nieuwe poëtische uitdrukking die de humanitair-
expressionistische poëzie had gevonden, over te dragen op het proza. De vergissing lag in het 
miskennen van het eigen karakter van het proza. Een expressief taalgebruik, dat in de poëzie 

                                                
51 Dit zal Walschap ongetwijfeld gekrenkt hebben: in 1932 had hij nota bene nog gefulmineerd tegen de slordige 
stijl in Timmermans’ roman De harp van Sint Franciscus, die volgens Walschap het Vlaams (of althans het “Vlaams” 
van Timmermans) een slecht imago bezorgde in Nederland (Absillis 2013b, p. 143). 
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volkomen gerechtvaardigd is en een eigen ontroeringskracht bezit, kan niet ongestraft 
getransponeerd worden op het proza. De mededeling zal lijden onder de onnatuurlijkheid en de 
retoriek van de taal. Van in zijn eerste artikels verzette Walschap zich tegen de loutere 
vormschoonheid van een literair woordgebruik. Toch maakte hij er ruim gebruik van in 
‘Waldo’. We willen hem dit niet verwijten; hij debuteerde in de lijn van zijn literaire opvoeding. 
Veeleer moeten we hem prijzen omdat hij erin slaagde de sleur te doorbreken en een eigen taal 
te scheppen in zijn latere werken. (Hellemans 1969, p. 201) 

 
Met betrekking tot de volksverhalen, die veel uitgebreider aan bod komen, besteedt Hellemans 
concreet aandacht aan de syntaxis en het woordgebruik. Hij wijst onder andere op het 
veelvuldig gebruik van parataxis, waarbij alle zinnen grammaticaal op hetzelfde niveau worden 
geplaatst door voegwoorden (‘en dan..’, ‘en toen..’), wat een spreektalig karakter bewerkstelligt 
(ibid., p. 209). Bij de analyse van het woordgebruik voegt Hellemans een kort tekstgenetisch 
luikje toe: 
 

Nog opvallender zijn de wijzigingen die we vinden in de twee versies van hetzelfde verhaal: “’t 
mislukt leven van Gust den Toekker” en “Teugels’ Gust”. In het kortere verhaal vinden we 
‘prikkeldraad’, in het langere ‘pinnekensdraad’, in het korte ‘plaveien’ tegenover ‘plavuizen’ in 
het langere, ‘den bak’ in het kortere en in het langere ‘het prison’. We vinden ook een wijziging 
van het onbepaald voornaamwoord ‘ergens’ in het kortere, maar ‘ieverans’ in het langere. 
(Hellemans 1969, p. 231) 

 
Voorts maakt de student een onderscheid tussen de ‘verrijkte volkstaal’ (mengvorm van ABN en 
dialect) in de tekst van de verteller en ‘echte volkstaal’ in dialogen en rechtstreekse uitspraken 
van personages: ‘Walschap past er wel voor op geen “geleerde” of “stijve” woorden in de mond 
van zijn personages te leggen, tenzij in plechtige situaties (b.v. brieven), omdat hij wel aanvoelt 
dat het gebruik van zulke woorden al dadelijk zou opvallen en onnatuurlijk zou klinken’ (ibid., 
p. 233).  
 Ook Buggenhout gaat in op syntactische bijzonderheden en staat stil bij de opvallende 
parataxis van Walschap, die onlosmakelijk verbonden is met de volkstaal. Het veelvuldig 
voorkomen van de ellips stamt uit hetzelfde principe, aldus Buggenhout:  
 

Het gebruik van trefwoorden behoort als het ware tot de essentie van de gesproken taal en geeft 
haar bovendien een zeer direct karakter. En zo stellen we vast, dat in het gebruik van 
trefwoorden directheid en volksheid samenvallen in Walschaps stijl. Hij plaatst zijn trefwoorden 
gewoonlijk achteraan in de zin, waardoor een gedachte abrupt wordt afgebroken en het verhaal 
een schokkende vaart krijgt. (Buggenhout 1969, p. 229) 

 
Hoewel de reikwijdte en opzet van deze licentiaatsverhandelingen natuurlijk beperkt is, valt het 
op dat de studenten voortdurend hun stilistische observaties terugkoppelen naar de theoretische 
opvattingen van Walschap, waardoor het geen droge, puur taalkundige verhandeling wordt. 
Ook hierin is de stempel van hun promotor merkbaar: zoals we in het volgende hoofdstuk zullen 
zien, vatte Aerts de stijl van een auteur primair op als de uitdrukking van diens persoonlijkheid.  
 

2.3.13 De ‘anti-Timmermans’ Willem Elsschot 

Ik heb me in bovenstaande paragraaf over Walschap bewust beperkt tot diens vroegere, 
volksverbonden romans als Een mensch van goeden wil en Houtekiet, omdat met name deze werken 
Walschap het predicaat van volksschrijver bezorgden en de weg vrijmaakten voor een andere 
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Vlaamse volksschrijver: Louis Paul Boon (cf. Humbeeck e.a. 2016, p. 8). Eerst wil ik echter 
stilstaan bij Willem Elsschot, een Vlaming die in de jaren dertig doorbrak en wiens taal om heel 
andere redenen dan Boon opviel.  
 Het is vrij merkwaardig dat Elsschot pas in de jaren dertig een ‘kwaliteitskeurmerk’ kreeg 
aangemeten en na de Tweede Wereldoorlog bij een groot lezerspubliek bekend raakte (Bel 
2015, p. 370). Elsschot had namelijk reeds in de vroege jaren 1900 onder zijn eigen naam, 
Alfons de Ridder, poëzie gepubliceerd in het mede door hemzelf opgerichte tijdschrift Alvoorder. 
Bovendien had hij vanaf zijn prozadebuut Villa des Roses, in 1913 verschenen bij de Nederlandse 
uitgeverij Van Dishoeck, met enige regelmaat nieuwe werken gepubliceerd, die over het 
algemeen goed ontvangen werden. Toch zou hij pas echt bekend worden na de herdruk (1932, 
Wereldbibliotheek) van het oorspronkelijk in 1923 uitgegeven Lijmen, waarmee hij de aandacht 
trok van Forum-bezieler Menno ter Braak en Jan Greshoff, die – net als de meeste andere critici 
– vooral waardering hadden voor Elsschots vernieuwende, unieke en zakelijke stijl (ibid., p. 661; 
cf. De Ridder 2007, p. 25). Nu was er wel iets bijzonders aan de hand met de wijze waarop 
Elsschot in de markt werd gezet. Het was de Nederlandse Dirk Coster die voor het eerst 
opmerkte dat Elsschot zich kenmerkte ‘door een totaal gemis aan gemoedelijkheid, aan 
Vlaamsche vrolijkheid’, waarmee hij de auteur als het ware als een tegenhanger van de luimige, 
‘typisch Vlaamse’ literatuur van onder anderen Felix Timmermans portretteerde (De Ridder 
2007, p. 27-29). Deze tegenstelling komt nog sterker naar voren in een kritische bespreking van 
Greshoff, die in bredere zin de platte, smakeloze en onbeschaafde Vlaamse literatuur van 
bijvoorbeeld Streuvels, Timmermans en Walschap veroordeelde.52 Elsschot vormde hier een 
zeldzame (en welkome) uitzondering op, waardoor hij volgens Greshoff veel dichter in de buurt 
kwam van de beschaafde, verheven en ingetogen literatuur uit Nederland (ibid., p. 30-31). Ook 
Ter Braak ‘ontvlaamste’ Elsschot, maar dan voornamelijk op basis van diens taalgebruik: 
 

Willem Elsschot [had] zich niet verwaardigd [...], onze zin voor ‘leut’ en jovialiteit te strelen 
door zich uit te drukken in het zogenaamd ‘sappig Vlaams’: Elsschot schreef n.l. bijna behoorlijk 
Nederlands, ik bedoel Noord-Nederlands zonder fouten, hetgeen de meeste Vlamingen niet best 
afgaat; men zou hun dit overigens ook weer niet kwalijk nemen, als zij maar niet de kans schoon 
hadden gezien, om van hun ‘sappige’ dialect te profiteren en het gehele taalgebied benoorden 
de Moerdijk te overstromen met hun ‘sappige’ woorden. Die sappigheid, die sappigheid! Als wij 
niet oppassen, komen wij nog eens om in al het sap, dat het Zuiden ons met zoveel kracht inspuit, 
alsof het heil van de Dietse stam ervan afhing! De romans van Willem Elsschot, wilde ik zeggen, 
zijn geschreven in heel gewoon Nederlands, dat hier en daar de Vlaming weliswaar verraadt, 
maar nergens het provinciale taaleigen opdrijft tot een cultus. Dat wil zeggen, dat de romans 
van Elsschot hun betekenis danken niet aan het feit, dat ons het water in de mond komt als wij 
ze lezen; Elsschots taal is vrij van alle extravagantie, sober, soms scherp afgebeten, een 
andermaal precies vertellend, met de koele humor van de waarnemer. (Ter Braak 1949, p. 35. 
Oorspronkelijk in Het Vaderland, 3 december 1933) 

 
Dit lovende commentaar zal bij Elsschot in goede aarde zijn gevallen, aangezien hij er prat op 
ging zuiver Nederlands te schrijven. Zo zei hij tijdens een interview in 1941: ‘Mijn doel is 
gevoelens vast te leggen in klassiek Nederlands’ (Gerits 1997, p. 240). In een brief aan een 
                                                
52 In de eerste aflevering van het Nederlandse tijdschrift Forum (1932) stelde Greshoff bijvoorbeeld dat 
Timmermans, de ‘Leutigen Loltrapper uit Lier’, de Vlaamse literatuur onherroepelijke schade had berokkend: 
‘Vlaamsche boeken zijn in de kringen waar men op gehalte en letterkundig fatsoen gesteld is a priori verdacht, 
want men vreest als men ze openslaat een ranzig pallieterluchtje op te snuiven, hetgeen men niet zonder goede 
gronden schuwt gelijk den droes’ (geciteerd in Absillis 2016, p. 272-273). 
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medewerker van uitgeverij Snoeck schoof hij de kwestie nog explicieter naar voren: 
 
Om nog eens op de taalkwestie terug te komen. Ik ben misschien de eenige die, op ’t oogenblik, 
in N. en Z. Nederland nederlandsch schrijf. In N. Nederland schrijft men geen Nederlandsch 
maar hollandsch. En dat Hollandsen zult U onze menschen hier nooit doen slikken. En dat is 
maar gelukkig ook. Andersom zult U nooit succes hebben in Nederland met typische Vlaamsche 
bijdragen. Maar dat zijn juist de bijdragen die het meest in den smaak van het Vlaamsch publiek 
vallen. (Geciteerd in Gerits 1997, p. 242) 

 
Nu leveren dergelijke uitspraken een enigszins vertekend beeld op. Hoewel Elsschot grondig te 
werk ging en geen enkele gelegenheid onbenut liet om zijn teksten en taal bij te schaven, had 
hij namelijk ook ‘externe hulp’. De auteur liet steevast zijn teksten nalezen en corrigeren, in 
eerste instantie door zijn Rotterdamse collega Anna van der Tak en later door Jan Greshoff, 
aan wie hij in januari 1934 het volgende schreef naar aanleiding van Tsjip (1934): 
 

Je zoudt mij genoegen doen bij ’t lezen alle onnederlandsche of twijfelachtige woorden of 
uitdrukkingen met uitstufbaar potlood te markeeren. Bij voorbeeld: als er staat ‘ik zeg iets aan 
Adèle’ en jij zoudt vinden dat het behoort te zijn ‘ik zeg iets tegen Adèle’, dan moet je dat 
aanstrepen. Je begrijpt me zeker wel. Met dat doel liet ik mijn manuscripten altijd eerst lezen 
door Anna van der Tak, maar die in [sic] nu kwaad op mij. Ik wensch mijn boek in absoluut 
zuiver Nederlandsch geschreven te zien. Ik heb mijn best gedaan, maar er kunnen nog wel een 
paar graten in zitten. (moet inzitten aaneen geschreven worden, dan teeken je dat even aan. Niet 
in dezen brief maar in Tsjip. (Geciteerd in Kets-Vree 1983, p. 72-73) 

 
Elsschot streefde met andere woorden naar zo zuiver mogelijk Nederlands (geen Hollands, 
maar ook zeker geen Vlaams), dat aan beide kanten van de Moerdijk in de smaak zou kunnen 
vallen.  
 

2.3.13.1 De genese van het ‘Elsschots’ 

Aan de hand van de historisch-kritische uitgave van (de niet bepaald prototypische 
Elsschotroman) Een ontgoocheling, waarmee Annemarie Kets-Vree in 1977 promoveerde aan de 
Rijksuniversiteit Utrecht, is het mogelijk een goed beeld te krijgen van alle wijzigingen die 
Elsschot aanbracht gedurende de genese.53 Het oudste materiaal van Een ontgoocheling bestaat uit 
twee handschriften. H1, een eerste handgeschreven versie met de titel Madame De Keizer, is een 
vrij summiere tekst waar Elsschot later varianten en nieuwe (aanzetten tot) fragmenten aan 
toevoegde (Kets-Vree 1983, p. 55). Het tweede manuscript (H2), dat reeds de titel Ontgoocheling 
draagt, komt in veel opzichten overeen met H1, maar bevat ook een belangrijk verschil: Elsschot 
raadpleegde al tijdens deze fase een buitenstaander, iets wat hij normaal gezien pas deed na 
afronding van het typoscript (ibid.). Kets-Vree komt tot deze constatering op basis van de 
varianten die eerst in potlood, en later in zwarte inkt zijn overgenomen in H2. Interessant is dat 
deze varianten voornamelijk ‘aanpassingen aan het ABN’ zijn:  
 

                                                
53 Een ontgoocheling werd voor de eerste keer in 1914 in Groot Nederland gepubliceerd, en twee jaar later – in volle 
oorlogstijd – in het Vlaamse tijdschrift Het tooneel. Pas in 1920 verscheen de eerste druk bij de Antwerpse uitgeverij 
S.V. Lectura (in samenwerking met Van Dishoeck), maar het ontving geen enkele kritische reactie. Dit zou pas 
veertien jaar later gebeuren, toen de herdruk – voorzien van een uitgebreide inleiding door Jan Greshoff – werd 
verzorgd door de Amsterdamse uitgeverij Van Kampen (Kets-Vree 1983, p. 56-57). 
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typisch Vlaamse woorden of zinswendingen worden vervangen door Noordnederlandse 
synoniemen. Zo wordt een schel leverworst veranderd in een schijf leverworst en trapzalen in trappen. Van 
wie deze suggesties afkomstig zijn is niet met zekerheid te zeggen; zeker is wel dat Elsschot ze in 
het merendeel van de gevallen autoriseerde. (Kets-Vree 1983, p. 55)54 

   
Verderop suggereert Kets-Vree dat de aanpassingen vermoedelijk afkomstig zijn van Anna van 
der Tak.55 Gezien de strekking en inzet van haar proefschrift gaat Kets-Vree verder niet op een 
mogelijke interpretatie van de gekozen varianten.  

Een kleine aanzet hiertoe vinden we wel in een artikel van Joris Gerits, die diverse 
varianten uit de manuscripten en het typoscript van Een ontgoocheling analyseerde en ze 
vervolgens categoriseerde. De eerste categorie betreft wijzigingen die bedoeld zijn om het 
woordgebruik aan te passen aan de standaardtaal, ofwel om termen en uitdrukkingen bewust 
te ver(noord)nederlandsen. Enkele voorbeelden: ‘de trouwste afnemer’ wordt ‘de trouwste klant’, 
‘Chareltje’ wordt ‘Kareltje’, ‘Belooft gij het mij’ verandert in ‘Beloof je ’t mij’ en het Franstalige 
‘Tout venant?’ wordt vertaald als ‘Alles door mekaar?’ (Gerits 1997, p. 247). Onder de tweede 
categorie schaart Gerits aanpassingen die beschouwd kunnen worden als censuur, of op zijn 
minst bedoeld zijn om al te vulgaire wendingen op te schonen. Gerits spreekt zelf van het 
overschakelen naar een ‘hoger register’. Enkele voorbeelden: ‘brammen’ ® ‘buste’, ‘hoer’ ® 
‘meid’, ‘vuil’ ® ‘kras’, ‘billen’ ® ‘dijen’ en ‘pintjes’ ® ‘biertjes’.56 De laatste restcategorie bevat 
varianten ‘waarvan de keuze niet afhankelijk is van overwegingen betreffende standaardtaal of 
regionale taal, hoog of laag register, maar van stilistische beschouwingen betreffende de meest 
economische en trefzekere zegging’ (ibid., p. 249). Het meest illustere voorbeeld hieruit is de 
wijziging van de zin ‘Het was een zware vrouw, reeds op jaren en deftig in ’t zwart’ in ‘Het was 
een buikige vrouw, met een snor, reeds op jaren en plechtig in ’t zwart’, omdat het volgens Gerits de 
ironie van de situatie (het gaat hier om een dame van lichte zeden) intensifieert. Bij al deze 
constateringen moet opgemerkt worden dat noch Kets-Vree, noch Gerits met een woord rept 
over mogelijke ingrepen door redacteuren; een factor die – zoals we zullen zien – in de loop van 
de jaren veertig een steeds grotere rol zou gaan spelen.  
 

2.3.14 De opkomst van de ‘hyperstandaardisering’ 

Om de toenemende rol van redacteuren goed te kunnen plaatsen, moeten we even een stapje 
terug in de tijd, net na de grote doorbraak van Walschap en Elsschot. Om meerdere redenen 

                                                
54 Opmerkelijk is dat de voorpublicatie van Een ontgoocheling in Het tooneel, een versie die chronologisch gezien na H2 
vervaardigd werd, alsnog vele ‘Vlaamse uitdrukkingen en zinswendingen’ bevat. Volgens Kets-Vree stemde 
Elsschot waarschijnlijk zelf het taalgebruik af op het Vlaamse lezerspubliek (ibid., p. 76). 
55 De rol van Van der Tak zette Jeroen Brouwers ertoe aan in De Morgen van 25 september 1992 (en later in Vrij 
Nederland) het artikel ‘Wie was Anna Christina van der Tak’ te publiceren, waarin hij beweerde dat Elsschot zijn 
reputatie van vlekkeloos Nederlands schrijvende auteur voornamelijk aan Van der Tak te danken had (cf. Gerits 
1997, p. 244-245). Hij had deze kwestie al eerder aan de kaak gesteld, onder andere in zijn stuk ‘Uren bij het 
theelicht’ (oorspronkelijk uit 1987), waarin hij Karel van het Reve en diens ‘Elsschotkunde’ op de korrel nam: 
‘Elsschot schreef niet het Nederlands van Multatuli en de Statenbijbel, maar dat van mejuffrouw Anna Christina 
van der Tak, zijn Nederlandse vriendin die zijn manuscripten qua “Vlaamse vormen” heeft ontluisd, maar soms 
een Vlaamse vorm over het hoofd moet hebben gezien. Later schreef hij het Nederlands van Jan Greshoff, die in 
Brussel woonde en ten huize van wie Elsschot soms een nieuwe roman kwam voorlezen, terwijl hij wist dat Greshoff 
en diens Nederlandse vrienden hem op iedere Vlaamse vorm en dus inbreuk op het Nederlands attent zouden 
maken. Weer later schreef Elsschot het Nederlands dat hij intussen zichzelf had bijgebracht en dat zozeer krioelde 
van Vlaamse vormen dat het ervan barstte.’ (Brouwers 2010, p. 360). 
56 Mijns inziens is het veranderen van ‘pintjes’ in ‘biertjes’ eerder een geval van vernederlandsing. 
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was 1930 (taal)historisch gezien een cruciaal jaar. Het markeerde het begin van verschillende 
ontwikkelingen die een blijvende impact zouden hebben op Vlaamse auteurs. Een eerste factor 
was de vernederlandsing van de Rijksuniversiteit Gent, waarmee een langgekoesterde droom 
van de Vlaamse Beweging in vervulling ging. Hoewel de vernederlandsing een logische 
voortzetting was van de eerder ingevoerde taalwetten voor het middelbaar onderwijs, werd het 
beschouwd als een beladen, symbolisch moment: het representeerde feitelijk ‘de aanvaarding 
van het principe van de integrale vernederlandsing van Vlaanderen’ (Willemyns & Daniëls 
2003, p. 225). Daarnaast gold het als een startschot voor een serie doorslaggevende taalwetten 
die in de periode tussen 1932 en 1935 werden ingevoerd en die door Willemyns en Daniëls 
getypeerd zijn als ‘een van de belangrijkste politieke beslissingen [...] die ooit in België zijn 
genomen, met de meest verregaande en de meest langdurige consequenties’ (ibid., p. 231).  

Ook de taalverzorging kreeg in de jaren dertig een stevige impuls. De komst van de 
radio, in 1930 bekrachtigd met de oprichting van het Nationaal Instituut voor de Radio-omroep 
(NIR), was in meerdere opzichten revolutionair. Aangezien het NIR vanaf het begin exclusief de 
gestandaardiseerde vorm van het Nederlands gebruikte in haar uitzendingen, kwamen steeds 
meer Vlamingen in aanraking met een gesproken vorm van het beschaafde Nederlands (Van 
Ouytsel 2012, p. 49). Verder werd in 1932 in Antwerpen de Vereniging voor Beschaafde 
Omgangstaal (VBO) opgericht, die zich inzette voor een verzorgde uitspraak, spelling en 
grammatica van het Nederlands en haar standpunten onder andere ventileerde in het tijdschrift 
Stijl en Volk (Haeseryn 1998, p. 3223).57 Ook de jacht op onzuiverheden, met name gallicismen, 
ging onverminderd door. Veelzeggend is het verschijnen van de Nederlandsche Taalgids. 
Woordenboek van gallicismen (1930) van Constant Peeters, waarin vrijwel alle opgesomde 
gallicismen uit de studies van Hippoliet Meert en Willem de Vreese integraal werden 
opgenomen (Pauwels 1968, p. 312). Het waren de eerste voortekenen van wat taalkundigen 
recent ‘hyperstandaardisering’ zijn gaan noemen (Jaspers & Van Hoof 2013, p. 332). 
 

2.3.15 De volksschrijver Louis Paul Boon 

Midden in de tumultueuze periode van de jaren dertig maakte de jonge Louis Paul Boon haast 
ongemerkt zijn debuut. In december 1933 verscheen in het marginale, extreem-linkse tijdschrift 
De jonge generatie het romanfragment ‘De avend vraagt u’ van een zekere ‘Lowie Boon’, een 
gebeurtenis die nauwelijks reuring veroorzaakte in de Vlaamse letteren. Sterker nog: Boons 
eerste wapenfeit werd pas in 2001 aan de vergetelheid onttrokken door de historicus Rik 
Hemmerijckx (Humbeeck 2007, p. 427). Een veel opvallender debuut maakte Boon in 1942, 
toen hij onder het pseudoniem ‘Lowie’ zijn 163 bladzijden tellende typoscript De voorstad groeit 
instuurde voor de eerste Leo J. Kryn-prijs (ibid., p. 448). De voorstad groeit viel onmiddellijk in de 
smaak. Zo goed zelfs, dat de juryleden in eerste instantie vermoedden dat het werk voor de grap 
was ingestuurd door Gerard Walschap, die zich op de valreep als jurylid had teruggetrokken 
(Absillis 2009a, p. 105-106). De link tussen Boon en Walschap was niet zomaar uit de lucht 
gegrepen; de overeenkomsten in vertelstijl – bijvoorbeeld de vervlechting van vertellerstekst en 
dialogen, de snelle afwisseling van directe, indirecte en vrije indirecte rede en de directe 
aanspreking met ‘ge’ – vallen direct op: 
                                                
57 De VBO was in feite de voortzetting van de reeds in 1913 opgerichte Vereeniging voor Beschaafde Nederlandsche 
Uitspraak, die door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog genoodzaakt was haar activiteiten te staken 
(Haeseryn 1998, p. 3223). 
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Ze staat op de allée met den borstel in haar hand, leunt op den steel, ze babbelt en tatert met de 
andere wijven, en het is best dat ge de kinderen uit den omtrek houdt want ze zijn rap genoeg 
slim. Over andere dingen kan Maria niet klappen. En iemand die bij haar binnenkomt ziet den 
kruislievenheer aan de schouw hangen en op de kast staat een Mariabeeldeken met waarempel 
echte versche blommekens ervoor. Verstaat ge u nog uit een mensch? Dan is het nacht, er is 
gestommel op de trap, en ze kloppen ievers. Het is bij ons, Ingels, zegt ze. Hij springt uit het 
bed. Wat is er? Uw brief om subiet te vertrekken. Ze schreit, ze snikt, van waar komt al dat 
water? Ze hangt rond Ingels zijn hals: En ge zult me toch niet verlaten zeker, zie eens, ge weet 
toch hoe ik ben. Ja, hij weet hoe ze is, maar al te goed. (Boon 2007, p. 206-207) 

 
Toen eenmaal was uitgeklaard wie precies onder het pseudoniem ‘Lowie’ schuilging, kon de 
roman officieel bekroond worden. De prijsuitreiking genereerde veel aandacht in de pers en het 
juryrapport werd in diverse kranten (vrijwel integraal) afgedrukt (Humbeeck 2007, p. 449). Met 
dit rapport was nog iets bijzonders aan de hand: de jury had besloten op het laatste nippertje 
de negatieve commentaren op het taalgebruik in De voorstad groeit te schrappen, om de 
‘opmerkelijke vormkracht’ juist naar voren te schuiven als tegenwicht van het ‘nihilisme’ en 
‘miserabilisme’ in de roman (Humbeeck 2000, p. 310). Het betrof de volgende gewraakte 
passage: ‘De schriftuur ervan is lang niet feilloos. Naar taal en stijl, in spraakkundigen zin, kan 
er ongetwijfeld in gekuischt worden’ (ibid.).  

Hoewel de jury zich dus uiteindelijk terughoudend opstelde met het oog op de 
discutabele taal in De voorstad groeit, deden de critici dit allerminst. Zo ontstond er, zelfs onder 
Boons bewonderaars, al snel het beeld dat taalbeheersing niet Boons sterkste punt was: 
 

De schrijver van De voorstad groeit was een ruwe diamant, een soms grofgebekte volksjongen, die 
helaas nogal snel boos werd als iemand een vijltje, schaaf of Nederlandse grammatica 
bovenhaalde. En nu verdroeg Boons taal zelfs volgens zijn beste literaire vrienden wel wat 
correctiewerk (Humbeeck 2007, p. 452) 

 
Hoewel hier gesuggereerd wordt dat Boon absoluut niet zat te wachten op correctoren, schreef 
hij tijdens onderhandelingen over het contract van De voorstad groeit het volgende aan zijn 
uitgeefster Angèle Manteau: 
 

Tracht zelf, door een uwer menschen, wat orde te scheppen in den chaos van taalfouten. Schrap 
de zinnetjes die eender wie kunnen ergeren. Een buitenstaander ziet vlugger wat er zoo al 
buitensporig is. En ook, wanneer ik zelf aan het doorhalen ga, ben ik best in staat het heel boek 
te schrappen. (Humbeeck 2007, p. 449) 

 
Boon was zich dus wel degelijk bewust van het feit dat zijn werk niet vrij was van taalfouten en 
andere schoonheidsfoutjes, en gaf middels zijn brief fiat om deze weg te poetsen. De voorstad groeit 
werd daadwerkelijk gecorrigeerd, zeer vermoedelijk door Manteau-corrector Raymond 
Herreman (Humbeeck 2000 e.a., p. 322). Nu had Herreman zich vrij terughoudend opgesteld, 
want ook na zijn ingrepen was De voorstad groeit nog steeds duidelijk Vlaams van taal (Absillis 
2009a, p. 260). Wellicht had dat voor een groot deel te maken met Herremans taalopvatting. 
Deze opvatting komt onder andere naar voren in zijn column ‘Puristen’, die hij in 1941 met 
andere ‘overwegingen, critiek, propoosten, aphorismen en buitelingen bij de dagelijksche 
lectuur’ bundelde in Zeg mij hoe gij leest: 
 

Ik heb een hekel aan boeken in dialect geschreven, en iemand als Cyriel Buysse heeft zich 
onmiskenbaar verarmd door het dialect te gebruiken, tenzij hij, wat anderen volhouden, buiten 
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zijn dialect om veel armer zou blijken te zijn. Maar ik heb ook een hekel aan de puristen, die 
b.v. van een Vlaamsch schrijver een taal eischen, die niet afwijkt van deze der Nederlandsche 
auteurs. De Vlamingen loopen stram in dat voor hen Zondagsche kleed. Gezelle zou zich 
verarmd hebben door Hoog-Nederlandsch te schrijven. Waar sta ik dan? Ieder kunstenaar is 
misschien een specifiek geval. En voor mijzelf zou ik het zoo formuleren, dat een Vlaming zuiver 
Vlaamsch moet schrijven, wat wij dan terecht Nederlandsch zullen noemen. Zuiver schrijven 
betekeent in de eerste plaats, dat men juist zegt, wat men te zeggen heeft: maar het moet niet 
noodzakelijk beteekenen, dat wij de woorden weren, die Van Dale met den vinger en met 
«Zuidnederlandsch» nawijst. De Noordnederlanders strekken ons op menig gebied tot 
voorbeeld; maar zoo hun litteratuur over het algemeen scherpzinniger is, wij hebben een taal, 
die eenige door hen prijsgegeven kostbaarheden heeft bewaard. (Herreman 1941, p. 86) 

 
Herreman zou, op basis van dit stukje en zijn bescheiden correcties ten aanzien van Boons 
unieke idioom, een gematigde particularist genoemd kunnen worden. Andere medewerkers van 
Manteau, inclusief de directrice, hielden er vermoedelijk een vergelijkbare houding op na, 
gezien het feit dat ook het werk van Manteau-auteurs als Valère Depauw, Hubert Lampo en 
Piet van Aken rond die tijd nog in ‘een onmiskenbaar Vlaams idioom gesteld [was]’ (Absillis 
2009a, p. 260).  

Dit zou aanzienlijk veranderen na de Tweede Wereldoorlog, toen een groot deel van 
Vlaanderens culturele elite – onder wie journalisten, radio- en televisiemakers, academici, 
schrijvers en uitgevers – sterker dan ooit geloofde dat Vlaanderen alleen modern en beschaafd 
zou kunnen worden wanneer het zich zou spiegelen aan Nederland (Absillis 2009a, p. 251; cf. 
Absillis, Jaspers & Van Hoof 2012, p. 15). De drang naar culturele integratie uitte zich onder 
meer in de installatie van het Belgisch-Nederlands Cultureel Akkoord, dat op 16 mei 1946 
plechtig werd ondertekend in Den Haag. Het Akkoord poogde een hechtere samenwerking te 
stimuleren op het gebied van onderwijs, wetenschap, kunst en taal; een project dat in goede 
banen geleid moest worden door de pas opgerichte Gemengde Commissie. Een belangrijk 
initiatief van de Gemengde Commissie was het organiseren van de Algemene Conferentie der 
Nederlandse Letteren (ibid.). Tijdens deze conferentie pleitten de Vlaamse deelnemers voor het 
opheffen van het (in hun ogen onterechte) prestigeverschil tussen Nederlandse en Vlaamse 
boeken, die – mede door een ‘exodus’ van Vlaamse auteurs naar Nederlandse uitgeverijen – 
een steeds duidelijker minderwaardigheidsstempel hadden gekregen. Na een teleurstellende 
reactie van Nederlandse zijde besloten steeds meer Vlaamse uitgeverijen het heft in eigen hand 
te nemen en te kiezen voor een drastische, maar gezien de context logische, haast 
onvermijdelijke keuze: het Vlaamse boek zou zoveel mogelijk afgestemd worden op het 
Nederlandse, zodat het (hopelijk, éindelijk) in de smaak zou vallen bij het leespubliek ten 
noorden van de Moerdijk. Dit zou vanaf 1950 resulteren in een ongeziene vernederlandsing 
van Vlaamse boeken, zowel qua vorm als taal. De meeste Vlaamse uitgeverijen begonnen 
Nederlandse redacteuren in dienst te nemen om (al te) Vlaamse taalinvloeden weg te poetsen. 
Zo ging in 1952 Maarten van Nierop in die hoedanigheid aan de slag bij Lannoo, huurde 
uitgeverij De Clauwaert de al eerdergenoemde Jan Grauls in (Absillis 2009a, p. 258) en ging 
Theo Oegema in 1959 aan de slag bij Manteau (ibid.; cf. Lemmens 2012).  
  Ook buiten de boekenwereld was de standaardiseringsdruk overal voelbaar. Naast het 
overheidsbemiddelde Cultureel Akkoord zagen verscheidene ‘bottom-up’-bewegingen het licht. 
Een belangrijk moment was de door het Davidsfonds, Willemfonds en Vermeylenfonds 
geïnitieerde ‘reïncarnatie’ van de VBO, die tijdens de Tweede Wereldoorlog en de collaboratie 
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van enkele bestuurders haar activiteiten had moeten staken (Haeseryn 1998, p. 3223). Onder 
toeziend oog van voorzitter Willem Pée werd op 13 maart 1948 de vereniging officieel nieuw 
leven ingeblazen, en konden de ABN-activiteiten van start. Deze activiteiten behelsden onder 
andere ABN-weken, taalcongressen, welsprekendheidstoernooien, declamatietoernooien, 
taalquizzen en schrijfwedstrijden (ibid.; cf. Absillis, Jaspers & Van Hoof 2012, p. 15). Vanaf 
1951 verscheen het VBO-tijdschrift Nu Nog met de veelzeggende ondertitel Tijdschrift ter bevordering 
van het A.B. in Zuid-Nederland. In datzelfde jaar werden ook de zogenaamde ABN-kernen actief, 
bestaande uit middelbare scholieren die zich uit eigen beweging engageerden om het gebruik 
van het ABN verder te promoten en de kwaliteit ervan te verbeteren. Bovendien begonnen veel 
Vlaamse kranten in de loop van de jaren vijftig met een taalrubriek. Er kwam met andere 
woorden steeds meer maatschappelijke druk om overal, dus bijvoorbeeld ook in de huiskring, 
ABN te gebruiken. En net als in de begindagen van de Vlaamse Beweging vervulden schrijvers 
hierin een voorbeeldfunctie. Er werd dan ook hoe langer hoe nauwgezetter op het taalgebruik 
van Vlaamse auteurs gelet.58  
 

2.3.15.1 Het kromme ‘Boons’ als bewuste kunstgreep 

Het is precies met de hierboven geschetste taalpolitieke context op het oog dat Boons 
taalgebruik in 2012 door essayist en criticus Tom van Imschoot onder de loep werd genomen. 
In zijn stuk voor De manke usurpator, een bundel met bijdragen van onder anderen taalkundigen, 
beleidsmakers, letterkundigen en theaterwetenschappers over de zogenaamde Vlaamse 
tussentaal (zie § 6.2.1), beziet Van Imschoot Boons evoluerende taal tegen de veranderende 
sociologische situatie in Vlaanderen. Hij begint met de constatering dat Boons taal ‘zowat het 
meest bepalende én het minst bestudeerde’ kenmerk van zijn oeuvre is, vermoedelijk juist omdat 
Boons taal zo uniek is: ‘Idiosyncrasie wordt dan een alibi’ (Van Imschoot 2012, p. 306-307). 
Vervolgens schetst hij aan de hand van enkele uitspraken uit de literaire kritiek dat gaandeweg, 
met name vanaf de jaren zeventig, steeds meer negatief commentaar op de taal van Boon kwam: 
men was van mening dat Boon in zijn latere werk de spontane, authentieke, volkse taal uit 
bijvoorbeeld De Kapellekensbaan botweg had ingeruild voor een door en door artificiële, 
halfslachtige tussentaal. Deze opvallende evolutie werd louter biografisch geduid: de 
aanvankelijke linkse, geëngageerde Boon zou verburgerlijkt zijn en had bijgevolg een (mislukte) 
poging gedaan zijn taal aan te passen aan het zo fanatiek gepromote ABN (ibid., p. 309). Van 
Imschoot gaat tegen de stroom in en probeert aan te tonen waarom Boons veranderende stijl 
juist een kritische, poëticale strategie is die zich entte op een (standaard)talig tekort (ibid., p. 
307). Zo stelt hij met betrekking tot het proza vanaf Menuet (1955) het volgende: 
 

Telkens gaat het om uitgesproken autobiografisch aandoende eenzaten die zich in een 
nadrukkelijk moderniserende ruimte bevinden, maar die ontsporen doordat er iets in hen zich 
verzet tegen de dwang om zich daaraan aan te passen. De kromme taal waarin deze eenzaten 
hun ontsporing opbiechten, kan daarbij als een uitdrukking gelezen worden van hun 
onvermogen om zich te voegen naar het rechtlijnige, uniformiserende dictaat van de moderne 
normen en de daarbijhorende standaardtaal (Van Imschoot 2012, p. 310) 

 
 

                                                
58 Illustrerend hiervoor zijn de enquêtes die ABN-kernen organiseerden om na te gaan welke Vlaamse auteur het 
zuiverste ABN schreef (Absillis 2009a, p. 257). 
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Aan de hand van diverse citaten uit Boons werk toont Van Imschoot aan dat Boons personages 
zich voortdurend bevinden in een verkavelde omgeving: een voorheen landelijke omgeving die 
langzamerhand volgebouwd is met halfbakken villa’s en betonnen wegen. De ‘vuile’, verkavelde 
taal van Boon mimeert volgens Van Imschoot precies die ‘kromme, onbevredigende, ersatz-
realisaties die de nieuwe ruimtelijke ordening genereert, ondanks (of juist door) het verlangen 
naar zuiverheid en rechtlijnigheid dat erin werkzaam is’ (ibid., p. 311). Kris Humbeeck en de 
andere samenstellers van Boons verzameld werk volgend stelt Van Imschoot dat Boons 
verkavelde, ‘morsige’ taal een functioneel element is van zijn werk (ibid., p. 213-313). Terwijl 
Boon zich in het begin van zijn carrière nog schaamde voor zijn gewestelijk gekleurde taal, die 
hij als gezegd liet corrigeren en bijvijlen door onder anderen Raymond Herreman, wordt hij 
zich na verloop van tijd – concreet naar het einde van de Tweede Wereldoorlog toe – bewust 
van het ‘retorische effect dat zijn eerder manke, tekortschietende kennis van de standaardtaal 
teweegbrengt’ (ibid., p. 315). Nog sterker: volgens Van Imschoot begint Boon ‘zijn 
“tekortschietende” idioom, de taal die hij in zijn nabije omgeving registreerde incluis, vanuit 
een poëticaal doelbewuste normdoorbreking, retorisch (en dus ook politiek) te exploiteren’ 
(ibid., p. 316). Als ‘bewijs’ verwijst Van Imschoot onder andere naar het door Boon 
gecorrigeerde typoscript van Eens op een mooie avond – de oerversie van Mieke Maaike’s obscene jeugd 
(1972) –, waarin Boon weliswaar diverse aspecten vernederlandste (‘ge’, ‘u’ en ‘uw’ werd 
bijvoorbeeld ‘je’, ‘jou’ en ‘jouw’), maar dat hij dit allesbehalve systematisch deed (ibid., p. 319).  

Een ander interessant onderzoek naar de taal van Boon werd in 1997 ondernomen door 
de Groningse hoogleraar Annie van den Oever, die zich richt op ‘de belangrijkste bestanddelen 
van Boons narratieve stijl en de functie daarvan’. Om deze bestanddelen nauwkeurig te 
analyseren, kiest Van den Oever voor een ‘stilistisch-linguïstische verkenning’. Hiervoor maakt 
ze gebruik van de zogenaamde stilistische checklist uit Style in Fiction, die in het volgende 
hoofdstuk uitgebreid geïntroduceerd zal worden. Voor nu volstaat het te melden dat de checklist 
helpt om vrij systematisch bijzonderheden op onder meer grammaticaal en lexicaal vlak in 
beeld te brengen. Naast deze algemene stilistische aspecten staat Van den Oever stil bij 
spreektaalelementen. De onderzoekster vertrekt vanuit het uitgangspunt dat spreektaal in 
traditionele, West-Europese romans doorgaans alleen voorkomt in dialogen van personages 
(‘persoonstekst’) en daardoor een sterk contrast vormt met de ‘schrijftalige’ vertellerstekst, iets 
wat al eerder in dit hoofdstuk ter sprake kwam. Een duidelijk voorbeeld van spreektalige 
persoonstekst is volgens de onderzoekster te vinden in de dialogen uit de Amsterdamse verhalen 
en cursiefjes van de volksschrijver Simon Carmiggelt. Carmiggelts ‘Amsterdamse kromme 
kroegtaaltje’ kenmerkt zich onder andere door een beperkt, huiselijk vocabulaire, een 
eenvoudige of gebrekkige zinsbouw en een tamelijk grillig zinslengtevariatiepatroon. Deze 
dialogen contrasteren duidelijk met Carmiggelts bedaarde, evenwichtige vertellerstekst, die veel 
geraffineerder en ingewikkelder is.  

Bij Boon ontbreekt een dergelijke schrijftaalachtige vertellerstekst: in plaats daarvan 
drukt ook de verteller zich ‘spreektalig’ uit. Het meest karakteristieke kenmerk van Boons 
narratieve stijl is dan ook dat ‘het conventionele onderscheid tussen de persoonstekst en de 
vertellerstekst goeddeels is uitgewist’ (ibid., p. 82). Op basis hiervan maakt Van den Oever een 
onderscheid tussen enerzijds de zogenaamde ‘literaire kromtaal’ in Carmiggelts 
persoonsteksten, die ze opvat als ‘een stilistisch-linguïstische nabootsing van de primitieve 
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spreektaalzin’, en anderzijds de ‘groteske krompraat’ in De Kapellekensbaan, waarin ‘niet (alleen) 
de personages krom praten, maar de verteller krom schrijft’ (ibid., p. 83).  

Boons groteske krompraat vertoont volgens Van den Oever veel parallellen met Nikolaj 
Gogols zogenaamd opzettelijk primitieve krompraat. Typische kenmerken van Gogols groteske 
stijl, zoals ‘het spel met hoofd- en bijbetekenissen van woorden, het letterlijk nemen van 
metaforisch taalgebruik en een uitvoerig spel met gezegden, spreekwoorden en uitdrukkingen, 
het verhaspelen en vervormen van woorden door alle mogelijke letter- en lettergreepspelletjes 
en het maken van neologismen, het herhalen van woorden (polyptoton) en een overmatig 
gebruik van versprekingen, stopwoorden en tautologische verbindingen, ongrammaticale, 
uitdijende en kromme zinnen en zinnen met primitieve en en en-verbindingen’, komen volgens 
Van den Oever veelvuldig voor bij Boon (ibid., p. 85). Het belangrijkste bestanddeel van de 
groteske krompraat is het bijzondere gebruik van skaz, een begrip dat eveneens uitgebreid aan 
bod zal komen in het volgende hoofdstuk (§ 3.14.4). Gogol gebruikt skaz – een soort levendige, 
quasi-mondelinge manier van vertellen – niet om een realistisch effect te creëren, maar juist om 
de illusie van realiteit te ondergraven. Hetzelfde is volgens Van den Oever aan de hand bij 
Boon. Doordat hij de verteller groteske krompraat in de mond legt, voert hij de schijn van 
chaotische improvisatie zo duidelijk op de spits, dat hij de illusie van authenticiteit doorprikt: 
 

Dat wat ongekunsteld líjkt te zijn, is een uiterst weldoordachte literaire constructie: de vormen 
van de volkse krompraat worden aangewend in een stilistische [sic] systeem dat de conventionele 
narratieve stijl afbreekt en zo de basis legt voor de sensationele romanvernieuwing die De 
Kapellekensbaan is. Boon bedient zich van wat met een oxymoron een ‘geraffineerde primitieve’ 
stijl kan worden genoemd. Deze stijl is een constructie in optima forma, literair maatwerk in het 
kwadraat, uiterst geraffineerd en allesbehalve primitief. (Van den Oever 1997, p. 89) 

 
Op basis van het voorgaande concludeert Van den Oever dat Boontje, de groteske verteller van 
De Kapellekensbaan, in tegenstelling tot wat vaak wordt aangenomen, in grote mate verschilt van 
Louis Paul Boon, de auteur van vlees en bloed. Boontje, de ‘standpuntloze twijfelaar’ die door 
zijn groteske krompraat niet één vast standpunt, één vaste psyche of één vaste taal heeft, 
contrasteert volgens haar sterk met de ‘alles behalve twijfelzuchtige’ Louis Paul Boon, die 
doelbewust allerlei standpunten en stijlen tegen elkaar uitspeelde.  

Kortom: door de ‘groteske krompraat’ van Boon af te zetten tegen de ‘literaire 
krompraat’ van Carmiggelt, en deze vervolgens te vergelijken met de primitieve krompraat van 
Gogol, streeft Van den Oever naar een objectievere beschrijving van Boons stijl, om vervolgens 
de functie hiervan te kunnen duiden. Deze functie komt volgens haar neer op een formele uiting 
van een filosofisch standpunt van Boon, dat in haar ogen nauw verbonden is met de opvattingen 
van Nietzsche.59 De stilistische analyse van Van den Oever leidt met andere woorden tot een 
genuanceerder beeld van Boons poëticale en filosofische opvattingen. In tegenstelling tot Van 
Imschoot gaat Van den Oever nauwelijks in op de inhoudelijke betekenis van Boons ‘kromtaal’, 
waardoor ze uiteindelijk niet tot een (nieuwe) interpretatie van De Kapellekensbaan komt. 
 

                                                
59 Volgens Van den Oever vertonen Boon en Nietzsche, zowel qua stijl als filosofische opvattingen, veel parallellen. 
Net als Nietzsche gebruikt Boon een verteller die al ‘redenerend, voortdurend heroverwegend, delibererend, 
zichzelf corrigerend, preciserend, hardop denkend, al sprekend’ een (voorlopige, onzekere) gedachtegang uiteenzet: ‘de 
groteske krompraat en de open structuur van de roman zijn de passende vormgeving van de gedachtegang die 
principieel in statu nascendi verkeert’ (Van den Oever 1997, p. 93). 
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2.4 Besluit en enkele onderzoeksvragen 
 
Tijd om terug te blikken op de belangrijkste punten uit dit hoofdstuk. Met betrekking tot de 
Clausstudie moge duidelijk zijn dat er nog geen systematisch onderzoek is verricht naar de taal 
of stijl in Claus’ proza. Dit werd onder anderen al aangestipt door De Geest, die (weliswaar met 
betrekking tot poëzie) voorstelde Claus’ werk aan een nader onderzoek te onderwerpen, met 
name met het oog op de ‘hoogst functionele “polyfonie”’ (De Geest 1999, p. 14). De enige die 
uitvoeriger en met enige mate van systematiek met Claus’ prozataal aan de slag is gegaan, is 
Guido Geerts. De taalkundige stelde onder meer dat met de roman Het verlangen uit 1978 het 
grote experiment begon om de gekunstelde toneeltaal uit Vrijdag (1969) levensvatbaar op papier 
te krijgen, maar dat Claus wellicht al eerder met keuzes voor bepaalde taalregisters had 
geworsteld. Verder wees Geerts, op basis van diverse externe poëticale uitspraken, op het feit 
dat Claus van meet af aan een soort gewrongen positie innam tussen enerzijds Vlaamse 
voorgangers als Ernest Claes, Felix Timmermans en Stijn Streuvels die vaak beschouwd werden 
als ‘sappig’ schrijvende dialectauteurs en anderzijds internationaal vermaarde auteurs als 
William Faulkner. In twee meer praktische bijdragen verrichte Geerts aan de hand van Het 
verdriet van België onderzoek naar het ‘Belgisch’ van Claus: in een eerste bijdrage vergeleek hij 
diverse Vlaams-Nederlandse woordparen met elkaar, in een tweede studie boog hij zich over 
zogenaamde metatalige uitspraken van personages om hun opvattingen over bijvoorbeeld ‘het 
Vlaams’, Vlaanderen en België uit de roman te destilleren.  
 Deze nogal gevarieerde aanpakken zagen we ook terugkeren in andere studies over het 
‘Vlaams’ van Vlaamse auteurs. Hierbij vielen twee tendensen op. In de eerste plaats ging het 
vaak om dialectologische benaderingen, waarbij onderzocht werd in hoeverre bijvoorbeeld het 
literaire dialect van Gezelle of Buysse overeenstemde met de daadwerkelijke streektaal uit West- 
of Oost-Vlaanderen. In de tweede plaats pasten verschillende onderzoekers inzichten uit de 
stilistiek toe, al dan niet ter ondersteuning van hun taalkundige analyses. Dit was onder andere 
het geval bij de studies naar de taal van Gezelle (De Smedt 1943), Walschap (de twee 
licentiaatsverhandelingen onder begeleiding van José Aerts) en Streuvels (Lemeire 1970), 
verreweg de meest uitgebreide en diepgaande studie. Terwijl bij de eerste twee auteurs de 
stilistische studies uiteindelijk dienden om tot een soort totaaloordeel te komen over de stijl en 
het wereldbeeld van de (geniale) auteur in kwestie, poogde Lemeire zijn taalkundige observaties 
te verbinden met meer inhoudelijke interpretaties van de bestudeerde romans.  
 De meest uitvoerig onerzochte auteur (althans in de door mij aangehaalde studies) was 
Boon, wiens literaire ‘kromtaal’ in twee uiteenlopende bijdragen aan bod kwam. Enerzijds 
betrof het de contextuele, sociolinguïstische benadering van Van Imschoot (2012), anderzijds 
de vergelijkende stilistische studie van Van den Oever (1997).  
 De aangehaalde voorbeelden geven al enigszins aan welke richting mijn eigen 
onderzoek naar de (Vlaamse) taal in Claus’ proza op zal gaan. In de eerste plaats wil ik verder 
bouwen op het onderzoek en de hypothesen van Guido Geerts, met name zijn stelling over het 
begin van Claus’ talige proza-experiment en Claus’ tweeledige positionering. Voorts laat ik me 
bij mijn eigen methode inspireren door de studies van Lemeire en Van den Oever en zal ik 
methoden en inzichten uit de stilistiek toepassen om op een meer objectieve en systematische 
wijze (opvallende) taalelementen in Claus’ proza te analyseren. Daarbovenop wil ik – in 
navolging van Van Imschoot – aandacht besteden aan de taalpolitieke, ideologische context 
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waarin het werk van Claus tot stand kwam. Deze context, die in ruwe vorm aan bod is gekomen 
in dit hoofdstuk, zal eveneens dienen om reacties op Claus’ taalexperiment beter te kaderen, of 
om Claus’ houding ten aanzien van Vlaamse (streek)auteurs te verklaren. 
 Wat betreft de praktische kant van het verhaal is het de vraag hoe de besproken 
(taal)studies geïntegreerd kunnen worden in één handzame methodologie. Is het überhaupt wel 
mogelijk om onder meer dialectologische, tekstgenetische, contextuele en stilistische 
benaderingen samen te brengen? En zo ja, wat levert dit dan op voor mijn onderzoek naar 
Claus’ literaire taal? Biedt dit bijvoorbeeld mogelijkheden voor het door De Geest geopperde 
onderzoek naar de polyfonie in Claus’ werk? Kan op basis daarvan meer uitsluitsel gegeven 
worden over Claus’ taalexperiment en de inhoudelijke, literaire functie daarvan? Op deze 
vragen en allerhande aanverwante aspecten zal ik in het volgende hoofdstuk uitgebreid ingaan. 
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III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 Inleiding 
 
Zoals we in het vorige hoofdstuk zagen, is er nog maar mondjesmaat academisch onderzoek 
verricht naar de stilistische, narratologische, kritische of bijvoorbeeld ideologische functie van 
het ‘Vlaams’ in Vlaamse literatuur. Deze ‘lacune’ hangt voor een groot deel samen met een 
algemene tendens binnen de neerlandistiek. Er is namelijk amper sprake van een 
onderzoekstraditie als het gaat om het bestuderen van de functie van taal in literatuur. Een 
belangrijke, zo niet de belangrijkste oorzaak: taal- en letterkunde zijn steeds verder uit elkaar 
gegroeid. 

Nu is deze constatering niet nieuw. Sterker nog: het kan zonder overdrijving een 
terugkerend refrein in de neerlandistiek genoemd worden. Zo merkte de eerder 
geïntroduceerde José Aerts (alias Albert Westerlinck) reeds in 1955 op dat taal- en letterkunde 
‘gans van elkaar gescheiden onderzoeksterreinen’ zijn (Aerts 1955, p. 700). Aerts verwijst op 
zijn beurt naar de Nijmeegse taalkundige Jaq. van Ginneken, die reeds in 1913 betoogde dat 
taal- en literatuurwetenschap weer één moeten zijn (ibid., p. 708).60 

Een recenter voorbeeld is de bijdrage van Dirk de Geest aan de jubileumaflevering van 
het Tijdschrift voor Nederlandse Taal- & Letterkunde, dat verscheen ter gelegenheid van de 125e 
jaargang. Voor dit themanummer – waarin de relatie tussen de neerlandistiek en de 
‘buitenwereld’ centraal stond – bogen diverse neerlandici zich onder andere over 
interdisciplinaire en geografische grensoverschrijdingen, evenals over de relatie tussen 
letterkundige neerlandistiek en de hedendaagse maatschappij (cf. Moser & Weerman 2009). 
Een aparte sectie, waartoe ook de bijdrage van De Geest behoort, stelde de verhouding tussen 
taal- en letterkunde in de neerlandistiek centraal.  

                                                
60 Het zou interessant zijn om na te gaan wanneer dit ‘topos’ voor het eerst opdook in de neerlandistiek, hoe het 
door de tijd heen werd gekaderd en welke oplossingen of suggesties zoal werden aangedragen om de twee 
disciplines nader tot elkaar te brengen.  
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De Geest opent zijn artikel met de vaststelling dat de contemporaine literatuurstudie door een 
groot gevoel van onbehagen wordt gekenmerkt. Hoewel het volgens De Geest niet zo somber 
gesteld is als sommigen beweren, uit hij zijn bezorgdheid over het essayachtige karakter dat 
letterkundige publicaties steeds vaker kenmerkt. Ook plaatst hij kanttekeningen bij al te 
empirisch of institutioneel gericht onderzoek, omdat hierbij nauwelijks aandacht is voor de 
literaire teksten zelf. Volgens De Geest is de (moderne) letterkundige neerlandistiek dan ook 
gebaat bij ‘een grotere aansluiting bij de taalkunde’ (De Geest 2009, p. 134). Op die manier 
komt de focus weer te liggen op literaire teksten en de ‘dimensie waaraan literaire teksten 
doorgaans hun eigenheid en hun waarde ontlenen’: de vorm en de singuliere verwoording (ibid., 
p. 137). De Geest verwijst naar een periode van pakweg vier decennia geleden, toen volgens 
hem literaire analyses frequent vergezeld werden van ‘taalkundige inzichten, ontleend aan 
stijlhandboeken, grammatica’s en uiteenlopende linguïstische theorieën’ en een stilistisch en 
taalkundig perspectief zelfs vrijwel altijd ‘het achterliggende kader voor de literaire interpretatie’ 
vormde (ibid., p. 135). Geleidelijk aan zijn taal- en letterkunde echter ‘ongemeen sterk uit elkaar 
gegroeid’ – het aloude refrein – en verdringen allerlei benaderingen, zoals sociologie, 
cultuurgeschiedenis en culturele studies, elkaar (ibid.). De zogenaamde ‘pilootfunctie’ van de 
taalkunde is met andere woorden overgenomen door ‘het conceptuele apparaat van de 
gehanteerde literatuurwetenschappelijke methode’. Hierdoor dreigt de gekozen methode te 
bepalen hoe en wat er gelezen wordt. Bovendien resulteert het niet zelden in interpretaties die 
een loutere bevestiging vormen van wat er a priori al wordt verondersteld (ibid., p. 136). Om in 
plaats daarvan tot meer ‘avontuurlijke’ en objectieve interpretaties te komen, stelt De Geest 
voor terug te keren naar de essentie van de literaire tekst: de taal en stijl, ‘en bijgevolg ook 
opnieuw meer naar de taalkunde’ (ibid., p. 137). 

Een andere bijdrage uit het TNTL-jubileumnummer is afkomstig van Karina van Dalen-
Oskam, die in 2012 benoemd werd tot hoogleraar Computationele Literatuurwetenschap aan 
de Universiteit van Amsterdam. Net als De Geest is ze somber gestemd over de stand van zaken 
in de neerlandistiek en ziet ze toekomst in een meer taalgerichte benadering van literatuur. 
Volgens Van Dalen-Oskam ligt hier een uitgelezen kans voor stilistiek, ‘een van de weinige 
gebieden waarin taal- en letterkunde van elkaars resultaten kunnen profiteren en elkaar naar 
nieuwe inzichten en invalshoeken kunnen leiden’ (Van Dalen-Oskam 2009, p. 122). Stilistiek 
zou niet alleen de afstand kunnen verkleinen tussen taal- en letterkunde, maar zelfs een 
‘dynamisch kerngebied van de neerlandistiek als geheel’ kunnen vormen (ibid.). Het wrange is 
nu, aldus Van Dalen-Oskam, dat dit evidente potentieel van stilistiek nauwelijks benut wordt. 
De cruciale reden: ‘letterkundigen hebben een grote angst voor empirie’ (ibid.). Empirisch 
onderzoek is echter van ‘fundamenteel belang’, ook voor de letterkunde. En aangezien stilistiek 
van nature empirisch is (zoals we nog zullen zien), ligt hier een ‘prachtige kans voor 
gecombineerd taalkundig en letterkundig onderzoek’ (ibid.). Van Dalen-Oskam ziet die kans 
vooral in het gebruik van computationele methoden en technieken (cf. Van Dalen-Oskam 
2007), waardoor de neerlandistiek meer kan aansluiten op internationaal empirisch 
georiënteerd letterkundig onderzoek. Op die manier kunnen theorieën, methoden en 
technieken eenvoudiger gedeeld worden, wat idealiter zou leiden tot de studie van stilistische 
aspecten van literaire teksten over de taalgrenzen heen. Volgens Van Dalen-Oskam begint hier 
pas het ‘werkelijk fundamenteel letterkundig onderzoek’ (Van Dalen-Oskam 2009, p. 123).  
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Ook de Gentse literatuurwetenschapper Lars Bernaerts schuift, in een reactie op De Geest 
(2009), stilistiek naar voren als ideaal instrument om de kloof tussen de taal- en letterkunde te 
dichten. In tegenstelling tot Van Dalen-Oskam denkt Bernaerts hierbij niet aan computationele 
stilistiek of digital humanities, maar wijst hij op de mogelijkheden van de zogenaamde nieuwe 
literaire stilistiek, die vooral gericht is op de ‘interpretatie van teksten, proza in het bijzonder’ 
(Bernaerts 2010, p. 30). Hoewel Bernaerts deze nieuwe literaire stilistiek kort kadert binnen de 
linguïstische literatuurstudie en hij ingaat op enkele recente ontwikkelingen (zie § 3.12), blijft 
het vrij abstract wat stilistiek precies inhoudt. Bovendien blijkt alleen al uit zijn bijdrage en die 
van Van Dalen-Oskam dat stilistiek een breed terrein kan beslaan, iets wat ook al naar voren 
kwam bij de aangehaalde stilistische studies uit het vorige hoofdstuk. Dit roept de nodige vragen 
op, te beginnen met de belangrijkste: wat is stilistiek precies? Welke ‘grondstenen’ vormen de 
basis? Wat kan stilistiek concreet betekenen voor de literatuurstudie (in de neerlandistiek)? Wat 
voor onderzoek is er al verricht naar bijvoorbeeld registervariatie of het voorkomen van dialect 
in literatuur? En welke methoden of inzichten lenen zich nu het best voor mijn onderzoek naar 
de functie van registervariatie in het proza van Claus? 
 

3.1.1 Opzet 

Om meer grip te krijgen op bovenstaande vragen, zal ik dit hoofdstuk beginnen met een 
historisch overzicht van de stilistiek. Er zijn in de neerlandistiek weliswaar sporadisch 
beschouwingen verschenen over de ontwikkeling of de stand van zaken van de stilistiek, maar 
deze zijn ofwel toegespitst op individuele stijlonderzoekers (cf. Grootes 1989; Hoeksema 2009), 
ofwel alleen geconcentreerd op de situatie in Nederland, en dan ook nog uit een specifiek tijdvak 
(cf. Fagel-de Werd 2015, p. 47-62). Een breder perspectief wordt geboden in Herrmann, Van 
Dalen-Oskam en Schöch (2015) – over de ontwikkeling van de Duitstalige, Nederlandstalige en 
Franstalige stilistiek –, maar de auteurs beschrijven slechts een betrekkelijk korte periode (van 
1945 tot heden) en beperken zich daarbij bovendien tot een overzicht in vogelvlucht.  

De internationale ontwikkeling van stilistiek is alleen uitvoeriger in kaart gebracht door 
de Nederlandse onderwijzer en stijlonderzoeker Willem Kramer, een van de kernfiguren uit de 
bloeiperiode van de neerlandistische stilistiek (cf. Dorleijn 1995, p. 490; Bernaerts 2010, p. 30). 
Kramer wijdde verschillende artikelen aan de stilistiek en publiceerde zelf enkele theoretische 
uiteenzettingen en stilistische analyses (cf. Anbeek 2001, p. 5-6), met als belangrijkste titels 
Inleiding tot de stilistische interpretatie van litteraire kunst (1947) en Litterair-stilistische studiën (1950). In 
een overzichtsartikel uit 1937 beschrijft hij hoe er vanaf Aristoteles via de renaissance, het 
classicisme en de romantiek in grote lijnen over de betekenis van ‘stijl’ werd gedacht. Helaas 
loopt het overzicht van Kramer slechts tot het begin van de twintigste eeuw, en besteedt hij 
voornamelijk aandacht aan de ontwikkeling van de Duitstalige Stilforschung.  
 Ook in de (beperkte) vakgeschiedenissen die binnen de neerlandistiek zijn verschenen 
passeren geregeld onderzoekers of benaderingen de revue die aan de stilistiek gerelateerd zijn. 
Zo staat Nico Laan in zijn vakgeschiedenis over de academische literatuurgeschiedenis (Laan 
1997) uitgebreid stil bij het formalisme en structuralisme – twee stromingen die van onmisbaar 
belang zijn geweest voor de ontwikkeling van de internationale stilistiek –, maar gaat hij verder 
niet in op de stilistiek als zelfstandige onderzoeksdiscipline (wat gezien de focus van zijn studie 
niet mag verbazen). Een studie die in principe voor een groot deel de ontwikkeling van de 
neerlandistische stilistiek in kaart brengt, is de ongeveer gelijktijdig verschenen vakgeschiedenis 
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van Jaap Goedegebuure en Odile Heynders over de Algemene Literatuurwetenschap in 
Nederland (Goedegebuure & Heynders 1996). Ik zei bewust ‘in principe’, want buiten een paar 
zijdelingse verwijzingen komt stilistiek amper aan bod in dit overzicht. Zoals we verderop in dit 
hoofdstuk zullen zien, zijn hier meerdere oorzaken voor aan te wijzen. De voornaamste voor 
nu is dat literatuurwetenschap in Nederland gaandeweg het stokje heeft overgenomen van 
stilistiek, en daarmee ook het paradigma heeft bepaald. Zo is het mogelijk dat de 
vakgeschiedenis van literatuurwetenschap probleemloos geschetst kan worden zonder concreet 
in te gaan op de ontwikkelingen uit de stilistiek, zelfs wanneer bijvoorbeeld de stilistiek van Leo 
Spitzer of de Werkgroep voor Stilistiek op Linguïstische Grondslag ter sprake komt 
(Goedegebuure & Heynders 1996, p. 10-12).  

Het ontbreekt met andere woorden aan een overkoepelend historisch overzicht van de 
stilistiek, iets waar dit hoofdstuk (niet exhaustief) in zal voorzien. Deze historische beschrijving 
zal vooral in functie staan van mijn methode, of beter gezegd: als een soort kapstok dienen om 
mijn eigen methode geleidelijk aan ‘op te hangen’. Naast chronologische houvast biedt deze 
werkwijze meer logische samenhang, omdat ik op die manier duidelijker in beeld krijg hoe 
belangrijke inzichten en voor mijn onderzoek cruciale begrippen als stijl, register en dialect zich 
door de tijd heen hebben ontwikkeld en zich tot elkaar verhouden.  
 
3.2 Een geschiedenis van de stilistiek 
 
In stilistiek draait alles om stijl, maar over wat dit kernbegrip precies betekent of hoe het 
eenduidig kan worden gedefinieerd, heerst opmerkelijk weinig overeenstemming (cf. Toolan 
1998, p. 117; Herrmann, Van Dalen-Oskam & Schöch 2015). Niet verwonderlijk is de term 
‘stilistiek’ zelf ook onderwerp van discussie geweest, met name vanaf de jaren tachtig toen de 
studieonderwerpen steeds uitgebreider werden en diverse stijlonderzoekers meenden dat de 
term niet meer goed aansloot bij hun onderzoeksactiviteiten (cf. Leech & Short 2007, p. 287). 
Ondanks deze terminologische discussies is er inmiddels wel grote eensgezindheid over de 
academische kadering en het algemene doel van stilistiek: stilistiek is een interdisciplinaire 
‘onderneming’ (in het Engels wordt ook wel de term enterprise gebruikt) die zich op het kruispunt 
van literatuuronderzoek en taalkunde bevindt, en erop gericht is de verhouding tussen 
linguïstische vorm en literaire functie te onderzoeken (ibid., p. 3; 11).  

Op enkele uitzonderingen na (Hough 1969; Saitō 1997; Sowinski 1999) is – ook 
internationaal gezien – de historische ontwikkeling van de stilistiek nog nauwelijks in kaart 
gebracht. Wel verwijzen allerlei bijdragen (meestal kort) naar het ontstaansmoment. Hierbij 
wordt doorgaans een onderscheid gemaakt tussen het ontstaan van de ‘oude’ stilistiek (in casu 
de klassieke retorica) en de ‘moderne’ stilistiek.61  
 
 
 

                                                
61 Een vergelijkbaar onderscheid maken Goedegebuure en Heynders met betrekking tot het ontstaan van 
literatuurwetenschap: ‘Gaat men er van uit dat de methodische reflectie op literatuur begint met de Poetica van 
Aristoteles, dan neemt de literatuurwetenschap een aanvang in de vierde eeuw voor Christus. Vindt men 
daarentegen dat de vestiging als officieel erkende academische discipline als het echte beginpunt moet worden 
gezien, dan dateert de literatuurwetenschap van kort geleden’ (Goedegebuure & Heynders 1996, p. 9). 
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3.2.1 ‘Oude’ stilistiek: klassieke retorica 

Onder de oude stilistiek wordt de klassieke retorica verstaan, de overwegend prescriptieve 
stijlleer van de Grieken en de Romeinen die terugvoert tot grofweg de vijfde eeuw voor Christus. 
In de democratische poleis (stadstaten) in het oude Griekenland en in de zich sterk ontwikkelende 
Romeinse republiek was het van groot belang om tijdens volksvergaderingen en andere 
(politieke) gelegenheden medeburgers te overtuigen van bepaalde standpunten om daarmee een 
eigen positie te verdedigen of de politieke koers te veranderen (cf. Sowinski 1999, p. 17). Retorici 
waren dan ook in de eerste plaats geïnteresseerd in een perfecte taalbeheersing en een goede 
opbouw van argumenten. Retorica was zo belangrijk, dat het de basis vormde van het onderwijs 
in Griekenland en het Romeinse Rijk (Claes & Hulsens 2015, p. 8), met Aristoteles’ Peri rhètorikès 
(vierde eeuw voor Christus), Cicero’s De oratore (55 voor Christus) en Quintilianus’ De institutio 
oratoria (95 na Christus) als belangrijkste handboeken. Hoewel de klassieke retorici hun stijlstudie 
retorica noemden en ze er een andere wijze van theoretiseren op nahielden, is het denken over 
stijl en het effect daarvan op het beoogde publiek in de klassieke oudheid begonnen. Met name 
het onderscheid tussen hoge, middelmatige en lage stijl, en de relatie tussen vorm en inhoud, 
waarbij de vorm – vaak metaforisch geduid als kleding – opgevat werd als het omhulsel van de 
inhoud, liet eeuwen later nog diepe sporen na in het denken over stijl (cf. Hough 1969, p. 2-3). 
De stijlopvattingen en -voorschriften van retorici als Cicero en Quintilianus hadden grote 
invloed in de renaissance, en waren bepalend voor de toenmalige kunsttheorie en -kritiek (Van 
Eck & Streng 1997, p. 10-11).   
 

3.2.2 Stijlstudie in de romantiek 

Hoewel de stijlopvattingen uit de retorica nooit helemaal uit het zicht verdwenen en er nog 
steeds onderzoek wordt verricht naar klassiek-retorische aspecten van teksten (cf. Van Leeuwen 
2015), kwam er aan het einde van de achttiende eeuw – met de komst van de romantiek – een 
nieuwe dominante visie op stijl. De strenge, stugge taalvoorschriften van de retorica werden 
opgevat als beknotting van de creativiteit; in plaats daarvan werd de vrije expressie van het 
individu op de voorgrond geplaatst. Stijl gold vanaf dan primair als de karakteristieke, unieke 
uitdrukking van iemands persoonlijkheid, iets wat Georges-Louis Leclerc de Buffon in zijn 
Discours sur le style (1753) al treffend verwoord had in zijn befaamde uitspraak ‘Le style, c’est le 
homme même’. Daar kwam rond dezelfde tijd de opvatting van onder anderen Johann 
Winckelmann bij, die stelde dat stijl als het ware een totaalproduct van klimaat, geschiedenis en 
geografische situering is, waardoor er vanaf toen ook gesproken kon worden van een historische 
en – vooral vanaf de negentiende eeuw – nationale stijl (Van Eck & Streng 1997, p. 12-13). 
Tegelijkertijd dreven vorm en inhoud steeds verder uit elkaar. Waar voor retorici als Cicero en 
Quintilianus nog een sterk verband bestond tussen vorm en inhoud, en stijl beschouwd werd 
als een cruciaal middel om een boodschap zo effectief mogelijk over te brengen, werd stijl in de 
romantiek voornamelijk ingezet om de virtuoze taalbeheersing van de auteur te demonstreren 
(cf. Oosterholt 1997, p. 111).   

De romantische zienswijze had ingrijpende consequenties voor de stijlstudie. Zo werden 
(oorspronkelijk retorische) termen als ‘subliem’, ‘gracieus’ en ‘overdadig’ gebruikt om de meest 
uiteenlopende stijlen te typeren (Van Eck & Streng 1997, p. 15), wat vaak ontaardde in nogal 
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impressionistische stijlstudies en dito literaire kritieken.62 Doordat de focus exclusief gericht was 
op het achterhalen van de individuele expressie, ontstond een literatuurstudie die primair 
auteurs- en inhoudsgericht was en daarnaast veel nadruk vestigde op de cultureel-historische 
context. Vrijwel overal in Europa, maar ook in de Verenigde Staten, kwam de studie van 
literatuur steeds vaker neer op literatuurgeschiedenis en annotatie, en ging het eerder om feiten 
over literatuur dan om literatuur zelf (cf. Hough 1969, p. 14; p. 18). 

 
3.2.3 Voorlopers van de ‘moderne’ stilistiek 

Bij het aanbreken van de twintigste eeuw, toen nieuwe benaderingen het speelveld van de 
wetenschap ingrijpend veranderden en allerlei avantgardistische stromingen het literaire veld 
radicaal herijkten, ontstond een steeds luidere roep om ook literatuur op een andere, meer 
empirisch gefundeerde wijze tegemoet te treden (cf. Hough 1969). De inhoudelijk gedreven en 
primair auteursgerichte literatuurstudie bleek niet langer houdbaar en wenselijk voor iedereen. 
Het pleidooi voor een terugkeer naar de tekst zelf, met meer aandacht voor de formele 
eigenschappen (in relatie tot de inhoud), klonk alsmaar luider, en werd niet zelden ingegeven 
door vooruitstrevende ontwikkelingen in de linguïstiek. Zoals we zullen zien, ontstonden er 
wereldwijd – in eerste instantie veelal geïsoleerd van elkaar – nieuwe ideeën over een meer 
vormgerichte benadering van literatuur, met het Russisch formalisme en het New Criticism als 
prominentste richtingen. In het westen van Europa maakte zowel de taalkundige methode van 
Charles Bally, als de meer letterkundig georiënteerde werkwijze van Karl Voßler haar opgang. 
Mijn historische overzicht zal beginnen met de taalkundige, door Ferdinand de Saussure 
geïnspireerde stilistiek van Charles Bally, die over het algemeen beschouwd wordt als het begin 
van de moderne stilistiek.  
 
3.3 Het ontstaan van de ‘taalkundige stilistiek’ 
 
Een geschiedenis van de stilistiek is niet compleet zonder een verwijzing naar de Zwitserse 
taalkundige Ferdinand de Saussure, die met zijn vernieuwende opvattingen over taal een ware 
revolutie teweegbracht in de linguïstiek en unaniem beschouwd wordt als de grondlegger van 
de structuralistische taalwetenschap.63 Vóór De Saussures baanbrekende werk werd de 
Europese taalkunde, die in feite neerkwam op taalgeschiedenis, gedomineerd door de 
Junggrammatiker (of Neogrammatici) uit Leipzig. Deze positivistisch ingestelde taalkundigen 
uitten stevige kritiek op de in hun ogen weinig wetenschappelijke historische taalkunde en 
stelden voor om op basis van descriptie en verklaring in termen van klankwetten de ontwikkeling 
en verandering van taal te bestuderen (Salverda 2000, p. 3; p. 13). Hoewel de theorieën uit 
Leipzig veel navolging kenden en lange tijd het veld domineerden (ook De Saussure zelf stond 

                                                
62 Vergelijk Barthold Lulofs, die in zijn Nederlandsche redekunst, of grondbeginselen van stijl en welsprekendheid voor Nederlanders 
(1831) de klassieke opdeling tussen een eenvoudige, middelmatige en verheven stijlsoort verder onderverdeelde in 
impressionistisch aandoende stijlsoorten als ‘bloemrijk’, ‘droog’, ‘hartstochtelijk’, ‘puntig’ en ‘zoetvloeiend’ (Van 
den Berg 1997, p. 125). 
63 Hough vat de doorbraak van De Saussure op als de tweede grote ontwikkeling binnen de taalkunde; de eerste 
ontwikkeling situeert hij aan het eind van de achttiende eeuw, toen William Jones het Sanskriet ontdekte, op basis 
daarvan parallellen trok met Indo-Europese talen en zo het startschot gaf voor de comparatieve linguïstiek. Sterk 
beïnvloed door een nieuwe wetenschap als evolutionaire biologie, werden talen binnen de comparatieve linguïstiek 
voor het eerst opgevat als families, die allerlei wortels en vertakkingen hadden (Hough 1969, p. 22-23). 
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het grootste deel van zijn carrière bekend als een comparatieve filoloog van de oude stempel; 
Hough 1969, p. 23), begonnen diverse critici, onder wie de linguïst Hugo Schurchardt, de 
psycholoog Wilhelm Wundt en de romanist Karl Voßler, vraagtekens te plaatsen bij de strenge 
en nogal eng gedefinieerde opvattingen. 

Samenvattend kwam de kritiek vooral neer op het feit dat de Junggrammatiker sociaal-
culturele, psychologische en synchrone aspecten van taal over het hoofd zagen (Hough 1969, 
p. 23; cf. Aerts 1995, p. 703). Tegelijk met de kritiek was er een voorzichtige opkomst van 
nieuwe ontwikkelingen binnen de taalkunde, die aanvankelijk nauwelijks leidden tot een 
overkoepelend model. Dit kwam pas met het postuum gepubliceerde Cours de linguistique générale 
(1916), de baanbrekende studie waarin De Saussure taal opvat als een tekensysteem en 
taalwetenschap in het verlengde daarvan herijkte als ‘de studie van de conventionele systemen 
voor de productie van betekenissen’ (Hough 1969, p. 23).64 

De publicatie was om meerdere redenen revolutionair. Op de eerste plaats bracht De 
Saussure een belangrijk onderscheid aan tussen diachrone en synchrone linguïstiek. Diachrone 
taalkunde, waarbij de historische ontwikkeling van talen centraal staat (cf. Barry 2009, p. 198), 
was zoals gezegd de wijze waarop taal tot dan toe vrijwel exclusief was bestudeerd. De Saussure 
echter legde als een van de eersten de nadruk op de synchrone taalkunde, waarbij taal 
(onafhankelijk van haar geschiedenis) opgevat wordt als een compleet systeem en een levend 
‘organisme’ (Hough 1969, p. 24) dat door middel van een structurele analyse van de onderlinge 
relaties volledig te doorgronden is. Een ander cruciaal inzicht was het onderscheid dat De 
Saussure aanbracht tussen langue (de taal als systeem, als geheel) en parole (het concrete 
taalgebruik dat in feite neerkomt op particuliere taaluitingen). Volgens De Saussure zou de 
taalkunde zich primair moeten richten op het doorgronden van het systeem van de langue, dat 
in tegenstelling tot het zeer veranderlijke parole tot een universeel inzicht in taal zou kunnen 
leiden. Parole zou telkens exclusief in verhouding tot de langue bestudeerd moeten worden. 

Cours de linguistique générale werd als gezegd postuum uitgegeven. De geformuleerde 
inzichten waren een uitwerking van drie cursussen algemene linguïstiek die De Saussure tussen 
1906 en 1911 aan de universiteit van Genève had verzorgd. Na zijn overlijden in februari 1913 
bleek dat hij zijn colleges nooit systematisch had uitgewerkt. Op basis van verzamelde 
collegeaantekeningen probeerden zijn studenten Charles Bally en Albert Sechehaye zo goed en 
kwaad als het ging de belangrijkste theoretische uitgangspunten uit de colleges te reconstrueren, 
die ze uiteindelijk in 1916 onder de naam van hun mentor uitgaven (Kramer 1937; Hough 
1969, p. 23-24).  

Bij Charles Bally begint de feitelijke geschiedenis van de moderne stilistiek. Over het 
algemeen wordt deze Zwitserse taalkundige namelijk als de grondlegger, of toch in ieder geval 
als een van de sleutelfiguren in het ontstaan van de moderne stilistiek beschouwd. Hier duiken 
echter al meteen de eerste moeilijkheden op, omdat Bally nu eens specifiek wordt aangeduid als 
de founding father van de descriptieve stilistiek (Van Bork e.a. 2012), dan weer van de structurele 
stilistiek (Toolan 1998, p. 122-123), de ‘moderne stilistiek’ (Hough 1969, p. 6) of de ‘Geneefse 
school’ (Kramer 1937; Kramer 1954, p. 21). Saitō (1997) spreekt in zijn proefschrift van de 

                                                
64 Zoals vaak het geval is bij geschiedschrijving, is het enigszins gechargeerd – Salverda spreekt zelfs in navolging 
van Els Elffers van een ‘mythe’ – dat het ontstaan van het structuralisme teruggevoerd kan worden op één 
publicatie van in dit geval het genie Ferdinand de Saussure (cf. Salverda 2000, p. 14). Zoals Salverda laat zien, 
waren er vóór de publicatie van Cours de linguistique générale al diverse structuralistische opvattingen in omloop. 
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‘Franse school’ en betrekt naast de in het Frans publicerende Zwitserse stilisten zelfs de gehele 
opkomst van het Franse structuralisme erbij, met bekende namen als Roland Barthes, Gérard 
Genette en Michael Riffaterre. Ondanks dergelijke terminologische nuanceverschillen is men 
het erover eens dat Bally als eerste expliciet de inhoud en functie van stilistiek benoemde.65  

In tegenstelling tot zijn mentor De Saussure vertrok Bally vanuit de parole, om 
uiteindelijk tot een doorgronding van de langue te komen. Hij definieerde parole als de ‘normale’, 
gesproken taal; de taal die emoties, gevoelens en behoeften uitdrukt (cf. Nerlich & Clarke 1996, 
p. 271). De leer van deze taal ‘als uitdrukking van het verstands- en gevoelsleven van de mens’ 
(Salverda de Grave 1911, p. 210) noemde Bally stilistiek. Concreet definieerde hij stilistiek als 
de studie naar ‘les faits d’expression du langage organisé au point de vue de leur contenu affectif, 
c’est-à-dire l’expression des faits de la sensibilité par le langage et l’action des faits de langage 
sur la sensibilité’ (Bally 1909, p. 16). Hij vatte alle particuliere taaluitingen op als afwijkingen 
van een algemene norm, die neerkwam op een abstracte taal; de taal van pure gedachten en 
ideeën. Het bepalen van deze algemene norm was het ultieme doel (Hough 1969, p. 31). De 
‘afwijkingen’ van de algemene norm waren ofwel expressief en affectief van aard, of zij gaven 
uitdrukking aan een bepaald sociaal milieu (bijvoorbeeld populair, verfijnd, provinciaal), wat 
Bally aanduidde met de term ‘faits d’évocation’ (ibid., p. 27). Tot de taaluitingen die getuigden 
van sociale evocatie rekende Bally eveneens geschreven, literaire, wetenschappelijke en 
familiaire taal. Op basis van al deze verschillende particuliere taaluitingen trachtte Bally de 
expressieve mogelijkheden van taal als geheel in kaart te brengen. Zijn resultaten met betrekking 
tot de Franse taal bracht hij in 1909, op het moment dat De Saussure al drie jaar doceerde in 
Genève, samen in zijn beroemde Traité de stylistique française (ibid.; cf. Kramer 1954, p. 19).  

Bally had vrijwel exclusieve aandacht voor spontane gesproken taal, die hij opvatte als 
de meest natuurlijke vorm van taal (Hough 1969, p. 26). Literaire taal daarentegen wordt 
bewust gemanipuleerd en met een esthetische intentie gebruikt, waardoor dit soort taalgebruik 
volgens Bally nooit dezelfde expressiviteit kan hebben als spontane spreektaal (Bally 1909, p. 
19; cf. Kramer 1954, p. 19; Hough 1969, p. 14, 25-26; Saitō 1997, p. 17). Opmerkelijk genoeg 
hield de zogenoemde grondlegger van de moderne stilistiek zich dus helemaal niet bezig met 
literaire stijl.  

 Verschillende ‘discipelen’ van Bally, onder wie de Franse onderzoekers Jules 
Marouzeau en Marcel Cressot, zouden in tegenstelling tot hun leermeester wel literatuur bij 
hun onderzoek betrekken. Cressot draaide de redenering van Bally zelfs om: ‘[literature] est par 
excellence le domain de la stylistique précisément parce que le choix y est plus volontaire et plus 
conscient’ (cf. Kramer 1954, p. 20; Hough 1969, p. 29). Cressot (Le Style et ses techniques, 1947) 
en Marouzeau (Précis de stylistique française, 1941) ontwikkelden een praktische uitwerking van 
Bally’s theoretische principes, waarbij ze vooral oog hadden voor de wijze waarop het Frans 
gerepresenteerd werd in literaire teksten (Saitō 1997, p. 17). Uiteindelijk ging het hen dus – in 
navolging van Bally en De Saussure – om het doorgronden van de langue, al dan niet in relatie 
tot de parole, en waren ze exclusief geïnteresseerd in taalkundige fenomenen; noties als literaire 
functie of interpretatie maakten geen deel uit van hun onderzoeksinteresse.  

                                                
65 Bally is overigens niet de bedenker van de term ‘stilistiek’: vóór het verschijnen van zijn stijlstudie bestonden er 
onder andere al een Engelse ‘Stylistics’ en verschillende ‘Stilistiken’ in Duitsland (Kramer 1954, p. 18). Volgens 
Sowinski duikt het Duitse woord ‘stilistik’ vermoedelijk voor het eerst aan het einde van de achttiende eeuw op, als 
leenvertaling van het Franse ‘stilistique’ (Sowinski 1999, p. 22).  
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3.4 Het ontstaan van de ‘letterkundige stilistiek’  
 
Ongeveer parallel met de Zwitserse linguïsten begon men ook in Duitsland op een andere en 
meer systematische wijze (literair) taalgebruik te bestuderen. De Duitse stijlstudie kent overigens 
een lange geschiedenis. Al aan het eind van de achttiende eeuw en gedurende de negentiende 
eeuw was er sprake van een voorzichtige heroriëntering op het begrip stijl, dat tot dan toe een 
strikt klassiek-retorische invulling had gekend. Steeds meer, maar nog lang niet alle Duitse 
onderzoekers begonnen het begrip ‘stijl’ geleidelijk aan op te vatten als een individueel-
karakteristieke uitdrukking van een auteur en maakten als gevolg daarvan descriptieve in plaats 
van prescriptieve analyses (Sowinski 1999, p. 22-23). De invloedrijkste stijlonderzoeker uit de 
tweede helft van de negentiende eeuw was Karl Ferdinand Becker, die in Der deutsche Stil uit 
1848 stijl definieerde als ‘die vollkommene Darstellung der Gedanken’ (ibid., p. 23-24) en stijl 
benaderde als een psychologisch fenomeen.  

De opkomst van natuurwetenschappen en de daarmee samenhangende positivistische 
houding markeerde een nieuwe wending in de Duitse stijlstudie. De meest invloedrijke 
vertegenwoordiger van de vormgerichte ‘stroming’, Wilhelm Scherer, omschreef in zijn 
onvoltooide Poetik (postuum gepubliceerd in 1888) ‘stijl’ als volgt:  

 
‘Stil’ umgreift die ganze Folge vom Stoff bis zur aüßeren und inneren Form, von dem rohen 
Stoff, der überhaupt in den Gesichtskreis des Dichters fällt, von der Auswahl aus diesem Stoffe, 
von der besonderen Auffussung bis zur der besonderen Einkleidung, zur Wahl der 
Dichtungsgattung, bis zu den sprachlichen und metrischen Mittlen, mit einem Wort: es muß 
der gesamte dichterische Prozeß durchlaufen und überall die Eigenart aufgesucht und 
nachgewiesen werden. (Geciteerd in Sowinski 1999, p. 25) 

 
De tweedeling tussen de psychologisch georiënteerde richting van onderzoekers als Becker en 
de positivistische, vormgerichte benadering van onder anderen Scherer bleef ook in de 
twintigste eeuw duidelijk zichtbaar (ibid., p. 26; 30). Vooral de vormgerichte benadering van 
Oskar Walzel zou grote invloed hebben op de ontwikkeling van de Duitse stilistiek in de jaren 
vijftig. Internationaal gezien waren het echter vooral de al eerdergenoemde Münchener 
hoogleraar Karl Voßler en diens leerling Leo Spitzer die invloedrijke inzichten zouden 
formuleren over de opvatting en benadering van stijl.  

Karl Voßler was een fervent aanhanger van de zogenaamde ‘idealistische stroming’ en 
zette zich daarmee af tegen positivistische taalwetenschappers (Saitō 1997, p. 26-27).66 De 
idealistische filologie, die Voßler grotendeels baseerde op de filosofische beginselen uit Estetica 
come scienza dell’espressione e linguistica generale (1902) van Benedetto Croce (Kramer 1954, p. 21; 
Saitō 1997, p. 26), kwam op het volgende neer: 
 

Ist die Idealistische Definition: Sprache = geistiger Ausdruck, zu Recht bestehend, so kann die 
Geschichte der sprachlichen Entwicklung nicht anderes sein als die Geschichte der geistigen 
Ausdruckformen, also K u n s t g e s c h i c h t e im weitesten Verstand des Wortes. Grammatik 
ist ein Teil der Stil- und Literaturgeschichte, die ihrerseits wieder in die allgemeine menschliche 
Geistes- und Freiheitsgeschichte (Kulturgeschichte) eingeht. (Voßler 1904, p. 10-11) 

 

                                                
66 Laan merkt op dat de term ‘positivistisch’ voornamelijk door literatuurhistorici uit de Geistesgeschichte werd 
gebruikt, vooral als scheldwoord. Deze gewoonte werd door latere generaties overgenomen, die bovendien het 
toepassingsbereik van de term behoorlijk uitbreidden (Laan 1997, p. 92).   
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Voßler beschouwde met andere woorden taal als uitdrukking van de geest en vatte in het 
verlengde daarvan stilistiek op als de studie van individueel taalgebruik (wat overeenstemt met 
de interesse van Bally voor de parole; cf. Sowinski 1999, p. 64). Deze studie zou uiteindelijk 
(kunnen) leiden tot een soort cultuurgeschiedenis van het menselijke denken: een gedachtegang 
die een praktische uitwerking kreeg in Die göttliche Komödie, Entwicklungsgeschichte und Erklärung 
(1907), waarin Voßler op basis van stilistische analyses van De goddelijke komedie het collectieve 
gedachtegoed uit Dantes tijd probeerde te destilleren (cf. Saitō 1997, p. 27).  

Voßler was bijzonder geïnteresseerd in de afwijkingen die literaire taal vertoont ten 
opzichte van conventioneel taalgebruik (Kramer 1954, p. 21-22). Deze belangstelling droeg hij 
over op zijn leerling Leo Spitzer, die eind jaren 1930 – op de vlucht voor de nazi’s – naar 
Amerika emigreerde en daar zijn belangrijkste studies onder de naam Linguistics and Literary 
History (1948) bundelde (Hough 1969, p. 59-60). Hoewel Spitzer, in navolging van Voßler, 
literatuur opvatte als ‘the best document of the soul of a nation’ (Spitzer 1962, p. 10), was hij 
voorzichtiger dan zijn leermeester en stelde hij dat een nationale literatuur niet zomaar 
vergeleken kon worden met een nationale taal. In plaats daarvan vertrok Spitzer vanuit de meer 
bescheiden vraagstelling ‘Can one distinguish the soul of a particular writer in his particular 
language?’ en opperde hij dat stilistiek de brug kon dichten tussen ‘linguistics and literary 
history’ (ibid., p. 10-11). Hij vatte stijl op als een individuele deviatie van de algemene norm en 
veronderstelde dat deze deviatie ten grondslag lag aan een ‘shift of the soul of the epoch, a shift 
of which the writer has become conscious and which he would translate into a necessarily new 
linguistic form’ (ibid., p. 11). Verreweg zijn belangrijkste bijdrage aan de stilistiek is het principe 
van de ‘filologische cirkel’ (cf. Saitō 1997, p. 27 e.v.; Sowinski 1999, p. 138), die als volgt in zijn 
werk gaat: 

 
first observing details about the superficial appearance of the particular work [...]; then, grouping 
these details and seeking to integrate them into a creative principle which may have been present 
in the soul of the artist; and, finally, making the return trip to all the other groups of observations 
in order to find whether the “inward form” one has tentatively constructed gives an account of 
the whole. (Spitzer 1962, p. 19) 

 
Spitzer stelde met andere woorden een filologische, inductieve methode voor, die betekenis 
zoekt in – ogenschijnlijk oppervlakkige – details (ibid., p. 23); een werkwijze die nog steeds een 
belangrijke rol speelt in de stilistiek (Saitō 1997, p. 29). Voor mijn onderzoek is echter Spitzers 
discipel Erich Auerbach nog belangrijker. 
 

3.4.1 Erich Auerbach  

Erich Auerbach dankt zijn bekendheid aan Mimesis. Dargestellte Wirklichkeit in der abendländischen 
Literatur (1946), het boek waaraan hij van mei 1942 tot april 1945 werkte tijdens zijn 
ballingschap in Istanbul.67 Het wordt door Graham Hough geprezen als ‘probably the most 

                                                
67 Sinds de verkiezingen van de nationaalsocialisten onder leiding van Hitler in april 1933 was de positie voor 
Auerbach steeds onhoudbaarder geworden. Auerbach was sinds 1929 hoogleraar Romaanse talen aan de 
universiteit van Marburg, als opvolger van Leo Spitzer, bij wie hij zijn ‘habilitatie’ (wetenschappelijke promotie na 
PhD) had behaald. Nadat Auerbach in oktober 1935 was ontslagen, omdat joden niet langer publieke functies 
mochten uitoefenen, besloot hij een jaar later met zijn gezin te vluchten naar Turkije. Hier werkte hij zo goed en 
kwaad als het ging – zonder mogelijkheid tot overleg met collega’s en met een zeer beperkte bibliotheek tot zijn 
beschikking – aan Mimesis (Hammond 2011, p. 638-639). Met gevoel voor humor licht Auerbach in zijn epiloog 
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profound, most learned, and most wide-ranging work of style-study that has ever been written’ 
(Hough 1969, p. 69). Auerbach analyseert aan de hand van uiteenlopende meesterwerken de 
manier waarop de werkelijkheid – op een serieuze, problematische of tragische wijze – 
gerepresenteerd wordt in West-Europese literatuur door de eeuwen heen, vertrekkende vanuit 
enerzijds de Bijbelse stijl en anderzijds de Homerische stijl. Net als Spitzer gebruikt Auerbach 
hiervoor het principe van de filologische cirkel (cf. Debergh 2006, p. 161).68 In wat volgt zal ik 
stilstaan bij enkele analyses en inzichten uit Mimesis die relevant zijn voor mijn onderzoek. 
 Auerbachs studie is in de eerste plaats interessant omdat hij aandacht besteedt aan de 
invloed en weergave van gesproken taal in de door hem bestudeerde literaire werken. Zo staat 
hij bij zijn analyse van de Satyricon van Petronius (vermoedelijk geschreven rond het begin van 
onze jaartelling) uitgebreid stil bij de scène over een extravagant feestmaal dat plaatsvindt ten 
huize van de parvenu Trimalchio. Het feestmaal wordt in geuren en kleuren beschreven door 
de ik-verteller Encolpius, die niet alleen een inkijkje geeft in het leven van Romeinse nouveaux 
riches, maar eveneens – door zijn vrij ordinaire, clichématige, vol jargon bepakte en 
roddelachtige taalgebruik – ontmaskerd wordt als iemand die net zo zeer thuishoort in dat 
klimaat (cf. Auerbach 1974, p. 26). Door gebruik te maken van een verteller als Encolpius kan 
Petronius met andere woorden ongefilterd, vrij van ‘literary stylization’, alledaagse mensen uit 
een contemporain milieu opvoeren in hun eigen, karakteristieke jargon en daarmee een 
realistisch portret schetsen van hun sociologische achtergrond (ibid., p. 30). 

Extra interessant wordt het met de komst van de ‘vernacular speech’ (de volkstaal) in 
(serieuze, prestigieuze) literatuur. Dante Alighieri was als bekend een van de eerste schrijvers 
die in plaats van het Latijn koos voor de volkstaal en pleitte voor een volgare illustre; verheven 
literatuur in de eigen vertrouwde taal (Auerbach 1974, p. 185). Deze volkstaal stelde Dante 
onder andere in staat om de cadans en de sfeer van gesproken taal te benaderen, om af te 
wisselen tussen diverse genres en stijlen en om onderscheid te maken in dialecten en accenten. 
Zo worden in zijn meesterwerk De goddelijke komedie uit het begin van de veertiende eeuw 
Vergilius en Dante, tijdens hun verkenning van de zesde cirkel van de hel, aangesproken door 
een zekere Farinata uit Firenze, die Dante door diens spraak herkent als een streekgenoot (‘La 
tua loquela ti fa manifesto / di quella nobil patria natìo’). In tegenstelling tot de ik-verteller van 
Petronius laat Dante zijn personages direct aan het woord, waarbij hij contrast aanbrengt in 
hun manier van spreken, die duidelijk aansluit bij hun afkomst en karakter of temperament. 
Het is met name dit aspect dat zo interessant is aan de analyses van Auerbach; naast de stijl van 
de auteur heeft hij oog voor stilistische kenmerken van vertellers en personages, die hij 
vervolgens koppelt aan bepaalde sociologische of ideologische aspecten.  

Een ander bijzonder stilistisch aspect dat Auerbach bestudeert, is het fenomeen dat we 
tegenwoordig ‘style-shifting’ noemen (§ 3.15.6). Auerbach werkt dit aspect uit in zijn analyse 

                                                
toe dat deze omstandigheden niet alleen maar negatief zijn geweest: ‘it is quite possible that the book owes its 
existence to just this lack on a rich and specialized library. If it had been possible for me to acquaint myself with 
all the work that has been done on so many objects, I might never have reached the point of writing’ (Auerbach 
1974, p. 557).  
68 De opzet van Mimesis maakt al duidelijk dat Auerbach, in tegenstelling tot Spitzer, niet zozeer geïnteresseerd was 
in het doorgronden van de individuele psyche van een auteur of een explication de texte, maar streefde naar een 
algemener, meer historisch inzicht (cf. Hough 1969, p. 68-69). In 1965 verwoordde hij het verschil met zijn mentor 
als volgt: ‘Spitzer’s interpretations are always concerned primarily with an exact understanding of the individual 
linguistic form, the particular work or author. [...] I, on the contrary, am concerned primarily with something more 
general’ (geciteerd in Debergh 2006, p. 159). 
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van het verhaal over Frate Alberto, uit de beroemde veertiende-eeuwse raamvertelling 
Decamerone van de Florentijnse auteur Giovanni Boccaccio. In dit verhaal vertelt de nogal naïeve 
Lisetta over de nachtelijke bezoeken van de aartsengel Gabriël, niet wetende dat het in 
werkelijkheid de vermomde pater Alberto betreft (wat eigenlijk weer een vermomming is van 
de schurk Imola). Vol extase hemelt Lisetta de engel op, evenals haar eigen kwaliteiten als 
hartstochtelijke minnares. Door haar enthousiasme sluipen steeds meer volkse en dialectische 
uitdrukkingen in haar spraak, waardoor niet alleen moreel, maar ook sociolinguïstisch gezien 
haar prestige en charme langzamerhand aan duigen valt.  

Wanneer Auerbach Rabelais’ zestiende-eeuwse Gargantua en Pantagruel bespreekt, staat 
hij voornamelijk stil bij het groteske karakter van het werk, dat onder andere tot stand komt 
door de polyfonie, oftewel de meerstemmigheid in de roman. Hij bestempelt Rabelais dan ook 
als ‘a lyric poet, a polyphonic poet of realistic situations’, en geeft even verderop een voorbeeld 
van de typerende ‘lyrico-everyday polyphony’ (ibid., p. 282).69 Als voorbeeld neemt hij de scène 
waarin het Tijl Uilenspiegel-achtige personage Panurge slinks wraak neemt op de 
schapenhouder Dindenault. Beide personages bevinden zich aan boord van een schip, waar ze 
onderhandelen over de prijs van schapen. Panurge wil graag een schaap van Dindenault kopen, 
maar Dindenault acht Panurge onwaardig als eigenaar van zijn prachtige dieren. Hij schept 
uitgebreid op over zijn koopwaar, en laat geen gelegenheid onbenut om Panurge weg te zetten 
als een stuk onbenul. Die laatste blijft echter kalm en dringt aan. Dindenault noemt uiteindelijk 
een exuberant hoog bedrag, in de veronderstelling dat Panurge dit nooit kan betalen, maar 
Panurge gaat akkoord en kiest zorgvuldig een sterke ram uit. Terwijl Dindenault spottend de 
kennersblik van Panurge prijst (‘O qui’il a bien sceu choisir, le challant! Il se y entend, le 
paillard!’), gooit Panurge de ram overboord, waarna de hele kudde hem naspringt, gevolgd door 
een wanhopige Dindenault, die uiteindelijk verdrinkt. Het groteske karakter van de wraakactie 
wordt in de verf gezet door de verteller, die als een ware erudiet Aristoteles aanhaalt om droog 
te constateren dat schapen de domste dieren ter wereld zijn (‘comme vous scavez estre du 
mouton le naturel, tous jours suyvre le premier, quelque part qu’il aille. Aussi le dict Aristoteles, 
lib. IX, de Histo. animal., estre le plus sot et inepte animal du monde’). De vermenging van de 
komische inhoud, het pompeuze en spottende taalgebruik van de schapenhouder, en het droge, 
erudiete commentaar van de verteller zorgt hier voor een typisch grotesk effect, waarbij het 
geblaat van de schapen (‘criant et bellant’) als een spottend refrein terugkeert (ibid., p. 283). De 
werking van (groteske) contrastwerking zal ook in mijn onderzoek naar Claus voortdurend 
terugkeren. 
 Tot slot wil ik stilstaan bij het laatste hoofdstuk van Mimesis, ‘The Brown Stocking’, dat 
voornamelijk handelt over To the Lighthouse (1927) van Virginia Woolf. Het is met name deze 
analyse waaraan Auerbach zijn bekendheid dankt, althans binnen het veld van de stilistiek en 
narratologie.70 Het hoofdstuk vertrekt vanuit een fragment uit het eerste deel van de roman 
(‘The Window’). In dit fragment is Mrs. Ramsay bezig een bruine kous, die ze cadeau wil doen 
aan het zoontje van de vuurtorenwachter, te meten aan het been van haar zoontje James. 
Tijdens deze alledaagse, allesbehalve dramatische of spectaculaire gebeurtenis, dwalen haar 

                                                
69 In de oorspronkelijke Duitse versie heet Rabelais ‘ein vielstimmiger Dichter’ en heeft Auerbach het over diens 
‘lyrisch-alltäglichen Vielstimmigkeit’ (Auerbach 1971, p. 269). 
70 Zie bijvoorbeeld www.brownstocking.org, een door Auerbach geïnspireerde website die volledig gewijd is aan 
(computationeel) stilistisch onderzoek naar de ‘stemmen’ in Woolfs To the Lighthouse. 
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gedachten voortdurend af en krijgt de lezer allerlei indrukken en flashbacks voorgeschoteld, 
waarbij het lang niet altijd duidelijk is van wie ze afkomstig zijn. Dit is met name het geval in 
de paragraaf die begint met de vaststelling ‘Never did anybody look so sad’.71 De belangrijkste 
vraag die Auerbach hier stelt is ‘Who is speaking in this paragraph? Who is looking at Mrs. 
Ramsay here, who concludes that never did anybody look so sad? Who is expressing these 
doubtful, obscure suppositions?’ (Auerbach 1974, p. 531). De meest voor de hand liggende 
oplossing is dat de verteller hier aan het woord is, hoewel het dan een verteller betreft die verre 
van alwetend is en dus niet met zekerheid de persoonlijkheid of ‘state of mind’ van de personages 
kan beschrijven. Het blijft met andere woorden onduidelijk wie hier het woord voert, wat 
Auerbach opvat als een belangrijk kenmerk van modernistische schrijvers als Virginia Woolf. 
De onduidelijkheid komt onder andere tot stand door het gebruik van de stream of consciousness-
techniek en de erlebte Rede (vrije indirecte rede), technieken die al langer bestonden, maar pas 
door de modernisten volop werden geëxploiteerd (ibid., p. 535).72 Doordat de gedachtestromen 
van personages ongecontroleerd en onbemiddeld worden gerepresenteerd, ontbreekt het 
gebruikelijke autoritaire standpunt van de verteller en ontstaat er een versplinterd en 
allesbehalve eenduidig beeld. Er is geen dominante stem meer die alles bepaalt en naar zijn 
hand zet: alle stemmen klinken door elkaar, zonder tot een georkestreerde melodie te komen. 
Auerbach duidt deze ‘stilistische eigenaardigheid’ aan als de ‘multipersonal representation of 
consciousness’ (ibid., p. 536). Zoals we zullen zien, hangen deze modernistische technieken in 
de ogen van Auerbach en Bakhtin, wier levens sterk getekend werden door de totalitaire regimes 
van respectievelijk het Derde Rijk en de Sovjet-Unie, onlosmakelijk samen met politieke en 
ideologische stellingnames (ibid.). Om Bakhtins theorieën in een duidelijkere context te kunnen 
plaatsen, volgt nu eerst een kort overzicht van het Russisch formalisme en het verwante Praags 
structuralisme, stromingen waarmee Bakhtin weliswaar niet expliciet verbonden was, maar die 
een duidelijke link vertonen en bovendien een grote stempel hebben gedrukt op de latere 
‘nieuwe’, pragmatisch georiënteerde stilistiek. 
 
3.5 Russisch formalisme 
 
Het Russisch formalisme heeft zijn oorsprong in het politiek roerige begin van de twintigste 
eeuw en kwam grofweg tussen 1915 en 1930 tot ontwikkeling in een Rusland dat van een 
tsaristisch regime bruusk evolueerde naar een communistische staat. Het formalisme bestond 
als het ware uit twee aparte ‘centra’. Enerzijds was er het linguïstisch georiënteerde centrum in 
Moskou, waar diverse jonge onderzoekers in 1915 voor het eerst bij elkaar kwamen. Zij 
vormden aanvankelijk een los-vaste groep die nauwe banden onderhield met het Instituut voor 
Dialectologie (De Feijter 1996, p. 19; cf. Toman 1995, p. 45). In de herfst van 1918 werd de 
groep officieel erkend als onderzoeksorganisatie en ging hij, verzekerd van financiële 

                                                
71 Volledige paragraaf: ‘Never did anybody look so sad. Bitter and black, half-way down, in the darkness, in the 
shaft which ran from the sunlight to the depths, perhaps a tear formed; a tear fell; the waters swayed this way and 
that, received it, and were at rest. Never did anybody look so sad.’ (Geciteerd in Auerbach 1974, p. 527). 
72 Auerbach was een van de eersten was die het gebruik van de vrije indirecte rede in stilistische termen beschreef 
(cf. Saitō 1997, p. 30). Het begrip ‘erlebte Rede’, letterlijk vertaald ‘ervaren spraak’, werd in 1921 geijkt door 
Etienne Lorck, een voorganger van Leo Spitzer. Lorck had het Duitstalige begrip op zijn beurt weer gebaseerd op 
het Franse ‘style indirect libre’ zoals dat voornamelijk door Charles Bally in 1912 was behandeld (Wales 2011, 
lemma ‘Erlebte Rede’; cf. Hough 1969, p. 35).  
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ondersteuning, verder onder de naam Moskouse Linguïstische Kring. Op 11 mei 1919 kwam 
de ‘beslissende doorbraak’, toen Roman Jakobson, het bekendste lid van de Kring, een 
voordracht hield over de futuristische dichter Velimir Chlebnikov (De Feijter 1996, p. 19). De 
leden van de Kring zouden zich geleidelijk aan steeds meer verdiepen in dialect, spreektaal en 
poëtische taal (Segers 1985, p. 17). 

In 1916 was ondertussen in Petrograd (het huidige Sint-Petersburg waar begin 1917 de 
Russische revolutie losbarstte) het Genootschap voor de bestudering van de poëtische taal 
opgericht. Deze onder het acroniem ‘OPOJAZ’ beroemd geworden groepering kan beschouwd 
worden als het meer letterkundig georiënteerde centrum van het Russisch formalisme. De 
belangrijkste leden waren Viktor Sjklovski, Boris Ejchenbaum, Joeri Tynjanov en – opnieuw – 
Roman Jakobson. De leden van OPOJAZ uitten stevige kritiek op de contemporaine 
literatuurstudie en zochten in het bijzonder de confrontatie op met de subjectieve, esthetische 
en filosofische theorieën van de symbolisten (ibid.; cf. Ejchenbaum 1982, p. 49 e.v.).73 Verder 
waren de Russisch formalisten nauw betrokken bij allerlei vernieuwingen in de kunst, in het 
bijzonder het werk van futuristische dichters als Vladimir Majakovski en de eerdergenoemde 
Velimir Chlebnikov. 

De organisatie van OPOJAZ was overwegend informeel van aard: er was amper sprake 
van een overkoepelende formalistische methode, ook al doet de titel van Boris Ejchenbaums 
programmatische bijdrage ‘De theorie van de “formele methode”’ uit 1925 anders vermoeden. 
In deze bijdrage, die beschouwd kan worden als een terugblik op het eerste decennium van het 
Russisch formalisme (Striedter 1971, p. xi), benadrukte Ejchenbaum de wisselwerking tussen 
linguïstiek en literatuuronderzoek:  

 
De formalisten oriënteerden zich dus niet, zoals tot dan toe in het literatuuronderzoek 
gebruikelijk was geweest, op de geschiedenis van kultuur of maatschappij, op de psychologie of 
de esthetika enzovoort, maar kenmerkend genoeg op de linguïstiek, een wetenschap waarvan 
het onderzoeksmateriaal raakvlakken heeft met de poëtiek, maar waarin de problemen vanuit 
een andere optiek en vanuit andere doelstellingen worden benaderd. Anderzijds toonden de 
linguïsten ook belangstelling voor de formele methode, omdat de specifieke kenmerken van de 
poëtiese taal, die door vergelijking met de praktiese taal zichtbaar worden, ook als zuiver 
linguïstiese problemen, als naakte taalfeiten opgevat kunnen worden. Er ontstond een 
soortgelijke relatie van wederzijdse ontlening en afbakening, als bijvoorbeeld bestaat tussen de 
natuur- en scheikunde. (Ejchenbaum 1982, p. 52) 

 
Door hun linguïstisch georiënteerde benadering waren de formalisten primair geïnteresseerd in 
‘literariteit’ of ‘het literaire’ – ‘datgene wat een bepaald werk tot een literair werk maakt’ 
(Roman Jakobson in Ejchenbaum 1982, p. 51; cf. Bertens 2008, p. 26) – en onderzochten ze de 
kunstgrepen of procedés (‘priómy’) die een auteur of dichter toepast op het materiaal van de 
‘praktische’, alledaagse taal. Voor de formalisten bestond er een belangrijk onderscheid tussen 
het taalmateriaal enerzijds en het dominante, vormende principe dat dit organiseert anderzijds. 
Doordat een schrijver of dichter met bepaalde priómy de normale, alledaagse taal bewerkt, 
krijgen de voorwerpen en ideeën die in literaire taal worden uitgedrukt een eigen(w)aardige, 
nieuwe lading. Literair taalgebruik ontwricht met andere woorden de automatismen van 
                                                
73 Thompson brengt de nodige nuance aan bij de ogenschijnlijk scherpe tegenstelling tussen het symbolisme en het 
Russisch formalisme. De opvattingen van een bekende symbolist als Andrej Belyj hadden namelijk grote invloed 
op de formalisten. Zo gaf de formalist Žirmunski diverse keren aan dat het in feite Belyj was die de problemen 
rond poëzie voor het eerst bij de formalisten introduceerde (Thompson 1971, p. 14; cf. Tihanov 2004, p. 75). 
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normaal taalgebruik en roept daardoor een intensieve ervaring op bij de lezer, wat Viktor 
Sjklovski aanduidde met de Russische term ‘ostranenie’; vervreemding (Ejchenbaum 1982, p. 
58; cf. Segers 1985, p. 20-21; Bertens 2008, p. 25). Naast ostranenie is er nog een ander procedé 
dat Sjklovski uitgebreid aan de orde stelde in ‘Kunst als procédee’ (oorspronkelijk 1919), het 
‘artikel dat min of meer als het manifest van de formele methode geldt’ (Ejchenbaum 1982, p. 
58; cf. Saitō 1997, p. 21): 

 
De kunst heeft tot doel de mens een ervaring van het objekt te geven, het hem te laten zien in 
plaats van te laten herkennen. Voor dat doel bestaan in de kunst twee procédees: het procédee 
van de ‘vervreemding’ en het procédee van komplicering van de vorm, waardoor de perceptie 
aanzienlijk bemoeilijkt en vertraagd wordt, omdat in de kunst het waarnemingsproces een 
doel op zichzelf is en gerekt dient te worden. Kunst is een middel om het ontstaan van het 
objekt te beleven; het uiteindelijke resultaat daarentegen doet in de kunst niet ter zake. 
(Sjklovski 1982, p. 18) 

 
Literatuur vestigt met andere woorden de aandacht op zichzelf. De referentiële functie is van 
ondergeschikt belang: het gaat niet om wat er verteld wordt, maar hoe iets verteld wordt. Allerlei 
kunstgrepen vestigen de aandacht van de lezer op het feit dat het om een kunstmatig taalgebruik 
gaat, waardoor taal – en in het verlengde daarvan de gepercipieerde werkelijkheid – weer een 
spannende, nieuwe, frisse lading krijgt (cf. Bertens 2008, p. 27). 

Nu spitsten de formalisten zich aanvankelijk vooral toe op poëzie, en dan met name 
contemporaine, futuristische poëzie, die zich als perfect voorbeeld van de formalistische ideeën 
liet lenen (Bertens 2008, p. 27). Voor proza was het moeilijker om te bepalen welke priómy 
alledaagse taal omzetten in literaire taal. In zijn artikel ‘De samenhang tussen de procédees ter 
konstruktie van het sujet en algemene stilistiese procédees’ (1919) stelde Sjklovski voor het eerst 
dit onderwerp aan de orde (Ejchenbaum 1982, p. 60-61). Hij formuleerde belangrijke 
grondbeginselen voor de theorie van de roman, specifiek de tegenstelling tussen fabel – ‘wat er 
werkelijk gebeurde’ – en sujet – ‘de wijze waarop de lezer dat te weten kwam’ (Tomasjevski in 
Segers 1985, p. 23). Net als bij zijn theorie over literariteit en ostranenie toonde Sjklovski met 
de opdeling in fabel en sujet aan dat proza, evenals poëzie, een doel in zichzelf heeft. Hiermee 
demonstreerde hij de autonomie van het literaire werk en de literaire taal – de kerngedachte 
van het Russisch formalisme (Segers 1985, p. 27; Bertens 2008, p. 26).  

Belangrijk om te vermelden is dat de formalisten na verloop van tijd begonnen in te zien 
dat het principe van gefixeerde priómy, literariteit en ostranenie niet houdbaar bleek. Bepaalde 
kunstgrepen raken immers na verloop van tijd ingeburgerd en verworden zelfs tot clichés, 
waardoor er niet langer sprake kan zijn van de-automatisering. Schrijvers moeten dan ook 
voortdurend andere priómy benutten om te zorgen dat hun werk een vervreemdende sensatie 
creëert; ze zijn met andere woorden onafgebroken in een competitie verwikkeld met de 
heersende traditie (vaak in de vorm van de canon). Het zijn met name de latere formalisten die 
doordrongen waren van dit idee en zich bogen over het principe van ostranenie binnen 
literatuur en literaire werken zelf, wat onder andere tot een solide theorie leidde over de evolutie 
van literaire tradities en genres (Bertens 2008, p. 31-32). Gelijktijdig verschoof de aandacht van 
priómy naar functies. Ook hierbij werd afgestapt van een al te gefixeerde kijk op vroeger 
ontwikkelde concepten. De latere formalisten zagen in dat het volledig afhangt van de context 
of een bepaalde kunstgreep automatiserend of juist de-automatiserend werkt: één bepaalde 
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kunstgreep (bijvoorbeeld rijm) kan – afhankelijk van zijn functie – in tekst A vervreemdend en in 
tekst B juist automatiserend werken. Differentiatie is de cruciale factor (ibid., p. 33).  

Naast de theorie over fabel en sujet leverde het Russische formalisme een belangrijke 
bijdrage aan de studie van de vertelstijl. Dit gebied werd al vroeg ontgonnen door Tynjanov en 
Jakobson, die zich echter voornamelijk op poëzie concentreerden. Als uitgesproken 
prozatheoreticus nam Sjklovski veel van hun ideeën over, maar hij hield zich dan weer (ondanks 
zijn interesse voor individuele werken en genres) eerder bezig met het doorgronden van het 
meer abstracte concept van poëtische constructie (Striedter 1971, p. xliv). Boris Ejchenbaum 
was de eerste die van meet af aan studies over individuele auteurs verbond met algemeen-
theoretische en literair-historische onderwerpen (ibid.). Met betrekking tot proza richtte 
Ejchenbaum zich aanvankelijk op fenomenen die ‘gleichsam im Schnittpunkt genereller 
Prosatheorie und spezieller Stilistik stehen’ (Striedter 1971, p. xlv). Een fenomeen waar 
Ejchenbaum bijzonder door geïntrigeerd raakte, was de verhouding tussen het mondelinge en 
schriftelijke vertellen in literatuur. Hier kom ik nog uitgebreid op terug. Voor nu ga ik kort in 
op de voor mijn onderzoek belangrijke theoretische uitgangspunten uit het Praags 
structuralisme, dat voortbouwde op veel ideeën van de latere formalisten. 
 
3.6 Praags structuralisme 
 
Er bestaat niet alleen een sterke theoretische verwantschap tussen het Russisch formalisme en 
het Praags structuralisme, maar ook een persoonlijke (cf. Striedter 1971, p. ix). Veel Russische 
formalisten waren onder toenemende druk van het bolsjewisme geëmigreerd naar Tsjecho-
Slowakije, dat uitgroeide tot een belangrijk centrum voor Oost-Europese emigratie (Toman 
1995, p. 103). Tsjecho-Slowakije was onder het presidentschap van Tomáš Masaryk nog een 
van de weinige parlementair-democratische landen in Oost- en Midden-Europa (Kučera 1983, 
p. 872).74 Een van deze tot ballingschap gedwongen formalisten was Roman Jakobson, die in 
mei 1920 zijn thuisland verliet en na een kort verblijf in Duitsland op 10 juli 1920 arriveerde in 
Praag (Toman 1995, p. 87-89). Daar kwam zes jaar later, op 6 oktober 1926, de Praagse 
Linguïstische Kring officieel voor het eerst bij elkaar in het kantoor van Vilém Mathesius 
(Kučera 1983, p. 873). De volgende vergaderingen werden verplaatst naar Café Louvre (ibid.), 
waar de Kring de eerste drie jaar maar liefst 34 lezingen organiseerde over uiteenlopende 
onderwerpen, met bijzondere aandacht voor de studies van de Zwitserse linguïsten De Saussure, 
Sechehaye en vooral Bally (Toman 1995, p. 137). Een belangrijk jaartal was 1928, toen diverse 
Praagse structuralisten (onder wie Jakobson) deelnamen aan het First International Congress of 
Linguistics in Den Haag (cf. Daalder 2010, p. 8).75 Een jaar later zouden de Praagse 

                                                
74 Volgens Tihanov vormde emigratie een belangrijke factor in de totstandkoming van formalistische en 
structuralistische theorieën: ‘The possibility of “estranging” the sanctity and naturalness of one’s own literature by 
analyzing it in another language or by refracting it through the prism of another culture seems to be of paramount 
significance for the emergence of modern literary theory’ (Tihanov 2004, p. 70). 
75 Dit eerste internationale congres was onder anderen op poten gezet door de Leidse hoogleraar Balto-Slavische 
talen Nicolaas van Wijk, die in de aanloop naar het congres uitnodigingen verstuurde naar bevriende en nog 
grotendeels onbekende Russische en Tsjecho-Slowaakse linguïsten. De Oost-Europese taalkundigen maakten grote 
indruk op de congresdeelnemers, onder wie de Nijmeegse taalkundige Jac. van Ginneken. De opgedane Praagse 
contacten zouden uiteindelijk, na herhaaldelijke verzoeken vanuit Praag, in 1939 leiden tot de oprichting van de 
Nederlandse Phonologische Werkgroep, onder leiding van Van Wijk en Van Ginneken. In 1950, na een zeer zware 
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structuralisten zich officieel als groep presenteren tijdens een congres in Praag en publiceerden 
ze hun belangrijkste theoretische stellingen in Thèses du Cercle Linguistique de Prague, dat beschouwd 
kan worden als het ‘theoretische manifest’ van het Praagse structuralisme (Zima 1985, p. 41-
42).  
 Een belangrijk uitgangspunt van de Praagse structuralisten, voortvloeiend uit de theorie 
van De Saussure, was het onderscheid tussen een signifiant (betekenaar) en signifié (betekenis), en 
dat de (in wezen willekeurige) verhouding tussen deze twee componenten uitsluitend bepaald 
wordt door maatschappelijke conventies (cf. Garvin 1964, p. viii). Volgens Jakobson en Jan 
Mukařovský, naast Jakobson de belangrijkste vertegenwoordiger van het Praags structuralisme 
(Toman 1995, p. 128), onderscheidt poëtische (literaire) taal zich van communicatieve taal, 
omdat het nieuwe conventies schept en dus de verhoudingen tussen de signifiant en de signifié op 
scherp stelt en het taalteken een andere dimensie geeft. Net als de Russische formalisten hadden 
de Praagse structuralisten oog voor vervreemding, een concept dat ze echter in vergelijking met 
de formalisten een stuk dynamischer invulden. De Praagse structuralisten beschouwden de-
automatisering als een dynamisch proces waarbij de de-automatiserende, aandachttrekkende 
elementen er automatisch voor zorgen dat niet-vervreemdende, referentiële elementen naar de 
achtergrond verdwijnen. Dit idee werd voor het eerst uitgewerkt door Jan Mukařovský en 
Bohuslav Havránek, die eind jaren 1920 het proces van de-automatisering definieerden als 
‘aktualisace’, een begrip dat in 1955 door Paul L. Garvin in de door hem samengestelde bundel 
A Prague School Reader on Esthetics, Literary Structure, and Style vertaald werd als foregrounding (Garvin 
1964, p. viii; cf. Miall & Kuiken 1994, p. 389). Het gaat concreet om Mukařovský’s bijdrage 
‘Standard Language and Poetic Language’ en Havráneks stuk ‘The Functional Differentiation 
of the Standard Language’ (Havránek 1964), beide oorspronkelijk verschenen in Spisovná čeština 
a jazyková kultura (Standard Czech and the Cultivation of Good Language) uit 1929.76  

Zoals de titel al aangeeft, buigt Mukařovský zich in zijn bijdrage over de relatie tussen 
standaardtaal en poëtische taal. Volgens de Praagse structuralist kan poëtische taal niet als een 
onderdeel opgevat worden van de standaardtaal, wat overigens niet wil zeggen dat er geen 
duidelijke relatie bestaat tussen de twee: 
 

for poetry, the standard language is the background against which is reflected the esthetically 
intentional distortion of the linguistic components of the work, in other words, the intentional 
violation of the norm of the standard (Mukařovský 1964, p. 18) 

 
In de meeste literaire werken is er weliswaar sprake van een standaardtalige, ‘neutrale’ 
achtergrond, maar die heeft dan als primair doel om ervoor te zorgen dat normdoorbrekende 
elementen – Mukařovský noemt bijvoorbeeld het optreden van dialect – naar voren springen 
en opvallen. Vervolgens gaat Mukařovský in op de verschillende functies van de twee 
taalvormen, waarbij hij meteen de invulling van zijn begrip ‘aktualisace’ (vanaf nu aangeduid 
met de bekendere term foregrounding) preciseert:  
 

                                                
oorlogsperiode, werd de Algemene Vereniging voor Taalwetenschap opgericht, direct voortvloeidend uit de 
Phonologische Werkgroep (Daalder 2010). 
76 René Wellek merkt in zijn kritische bespreking van Garvins A Prague School Reader op dat de bijdragen van 
Mukařovský en Havránek beschouwd moeten worden als polemische gelegenheidsstukken die er voornamelijk op 
gericht waren om de invloed van een Tsjechisch puristisch tijdschrift teniet te doen (Wellek 1955). 
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The function of poetic language consists in the maximum of foregrounding the utterance. 
Foregrounding is the opposite of automatization, that is, the deautomatization of an act; the 
more an act is automatized, the less it is consciously executed; the more it is foregrounded, the 
more completely conscious does it become. Objectively speaking: automatization schematizes 
an event; foregrounding means the violation of the scheme. (Mukařovský 1964, p. 19) 

 
Foregrounding komt weliswaar voor in alledaags taalgebruik, bijvoorbeeld bij journalistieke 
teksten of columns, maar daar is het altijd ondergeschikt aan de communicatieve functie: 
foregrounding is dan puur bedoeld om extra aandacht op te eisen voor de inhoud. Bij poëtische 
taal is foregrounding juist bedoeld om alle aandacht te vestigen op de uitdrukkingswijze zelf. 
Cruciaal daarbij is dat de ‘foreground’ niet kan bestaan zonder ‘background’ (ibid., p. 20), wat 
de structuralistische invulling van het concept benadrukt.77 Volgens Mukařovský is het bereiken 
van een ‘maximum aan foregrounding’ afhankelijk van de consistentie en de systematiek 
waarmee foregrounding toegepast wordt:  
 

The systematic foregrounding of components in a work of poetry consists in the gradation of 
the interrelationships of these components, that is, their mutual subordination and 
superordination. The component highest in the hierarchy becomes the dominant. All other 
components, foregrounded or not, as well as their interrelationships, are evaluated from the 
standpoint of the dominant. [...] The dominant thus creates the unity of the work of poetry. 
(Mukařovský 1964, p. 20-21) 

 
De ideeën rond foregrounding, verschillende functies van taal en het principe van de ‘dominant’ 
vormden de kern van het Praagse structuralisme. Ze zouden in 1958, in een lezing van Roman 
Jakobson, in één overkoepelende en – voor de stilistiek – doorslaggevende theorie geïntegreerd 
worden. Voordat ik de brug maak naar deze bepalende lezing, sta ik echter stil bij de inzichten 
van Mikhail Bakhtin, wiens theorieën niet alleen parallellen vertoonden met het Russische 
formalisme en Praagse structuralisme, maar ook met Mimesis van Erich Auerbach. 
 
3.7  Mikhail Bakhtins ‘sociologische stilistiek’ 
 
Net als Roman Jakobson, die zich vanwege het oprukkende bolsjewisme gedwongen zag te 
vluchten naar Tsjecho-Slowakije, en Erich Auerbach, die vanwege zijn joodse afkomst niet 
langer veilig was en nazi-Duitsland verruilde voor Turkije, werd ook het leven en de carrière 
van Mikhail Bakhtin getekend door grimmige politieke omstandigheden. In januari 1929, toen 
Bakhtin in Leningrad woonde, waar hij werkte bij het historisch instituut en de ‘State Publishing 
House’ (Holquist 1988, p. xxiii), werd hij gearresteerd vanwege zijn vermeende lidmaatschap 
van een ondergrondse religieuze beweging en het opruien van jongeren tijdens privécolleges. 
Dankzij de tussenkomst van invloedrijke vrienden werd zijn aanvankelijke straf (tien jaar 
dwangarbeid in de beruchte Solovki-goelag) omgezet in een zes jaar durende ballingschap naar 
Kazachstan. Daar was hij als boekhouder verantwoordelijk voor het bijhouden van 
landbouwquota, waardoor hij met lede ogen moest aanzien hoe veel van zijn landgenoten ten 
onder gingen aan schrijnende voedseltekorten (Hammond 2011, p. 638). Zijn verbanning was 
extra wrang, omdat precies in deze periode zijn eerste grote werk Problems of Dostoevsky’s Poetics 
verscheen, waarin hij zijn concept van polyfonie introduceerde (Holquist 1988, p. xxiv).              
                                                
77 Vergelijk: ‘the structure is the total of all the components, and its dynamics arises precisely from the tension 
between the foregrounded and unforegrounded components’ (Mukařovský 1964, p. 23). 
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De omstandigheden in Kazachstan waren zwaar, maar gemotiveerd door de publicatie van zijn 
studie werkte Bakhtin stug door aan diverse essays, waaronder zijn befaamde ‘Discourse in the 
Novel’, dat pas vele jaren later gepubliceerd werd in de bundel The Dialogic Imagination (ibid.,       
p. xxiv, cf. Hammond 2011, p. 638). Ik zal voornamelijk ingaan op ‘Discourse in the Novel’, 
omdat het algemeen beschouwd wordt als ‘the most comprehensive statement of [Bakhtins] 
philosophy of language’ (Holquist 1988, p. xxxiii). Bovendien bevat het enkele opvallende 
parallelen met Auerbachs Mimesis, dat ongeveer gelijktijdig tot stand kwam.78 

Wat onmiddellijk opvalt in The Dialogic Imagination is Bakhtins fascinatie voor de roman 
als onderzoeksobject. De roman is namelijk, in tegenstelling tot andere, reeds ‘afgeronde’ genres 
als toneel en het epos, een bruisend en nog steeds aan verandering onderhevig fenomeen, aldus 
Bakhtin (cf. Bakhtin 1988, p. 3). Dit dynamische karakter maakt het zo lastig om een (sluitende, 
alles overkoepelende) theorie voor de roman te formuleren en te achterhalen wat nu hét 
kenmerk van het romangenre is (ibid., p. 8). Voor zover er (in de periode dat Bakhtin aan zijn 
essay werkte) al uitgebreide studies bestonden die de roman als onderwerp centraal stelden, was 
er volgens Bakhtin nog geen enkele studie in geslaagd om tot de kern van het fenomeen door te 
dringen.  

Ook op het gebied van de stilistiek ontbrak het vooralsnog aan onderzoek dat zich 
concreet richtte op de onderscheidende kenmerken van het ‘romandiscours’, oftwel ‘the stylistic 
specificum of the novel as a genre’ (ibid., p. 42). De weinige stilistische studies die een roman als 
onderzoeksobject hadden, waren ofwel gericht op het achterhalen van de individuele 
persoonlijkheid van een auteur (hierbij noemt Bakhtin de studies van Leo Spitzer als voorbeeld), 
of ze gaven bijvoorbeeld een neutrale linguïstische omschrijving van het taalgebruik in een 
roman (waarbij Bakhtin voornamelijk lijkt te doelen op Saussuriaans geïnspireerde 
stijlonderzoekers). Bovendien waren die studies voornamelijk toegespitst op poëzie, een genre 
dat volgens Bakhtin taal als een uniform geheel benadert. Proza, of beter: taal in literaire 
romans, gedraagt zich echter volkomen anders, waardoor de op poëzie gerichte stilistische 
aanpak spaak loopt zodra hij geconfronteerd wordt met proza. Bijgevolg zoomden de 
toenmalige stilistische studies doorgaans in op één specifiek stilistisch fenomeen, in plaats van 
de volledige ‘stijl’ van een roman (ibid., p. 266). Het grootste manco aan de traditionele 
stijlstudie was volgens Bakhtin dat ze volledig ‘doof’ was voor dialoog (cf. ibid., p. 273) en 
daardoor niet over een methode beschikte ‘for approaching the distinctive social dialogue 
among languages that is present in the novel’ (ibid., p. 263; cf. Vice 1997, p. 61).  

Het was dan ook hoog tijd, aldus Bakhtin, voor een benadering die de klemtoon legde 
op ‘the stylistics of the genre’ (ibid., p. 259), een aanpak die oog zou hebben voor de 
karakteristieke, dialogische kenmerken van de roman. Het is precies deze stilistische 
genrebenadering die Bakhtin uitwerkt in ‘Discourse in the Novel’. Bakhtin begint zijn essay met 
de premisse dat taal per definitie een sociaal verschijnsel is, en dat de studie naar taal in 
literatuur de kloof moet dichten tussen een abstracte ‘formele’ benadering en een even abstracte 

                                                
78 Zo schetst ook Bakhtin (weliswaar veel minder uitgebreid dan Auerbach) de ontwikkeling van twee tegengestelde 
‘stijlen’. In de heldere samenvatting van David Lodge: ‘In the evolution of the novel itself, Bakhtin saw a continual 
struggle between monologic and dialogic tendencies: between, on the one hand, a kind of prose that was written 
in a monologic style – Greek romance, Renaissance pastoral romance, the eigtheenth-century novel of sentimental 
pathos [...]; on the other hand the kind of prose fiction that rejoiced in and exploited the multiplicity of languages 
and dialects in a given historical epoch – the Mennipean satires of the classical world, the great works of Rabelais 
and Cervantes in the Renaissance, the English comic novel of the eigtheenth century.’ (Lodge 1987, p. 97) 
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‘ideologische’ benadering (ibid., p. 259); hij spreekt verderop expliciet van een sociologische 
stilistiek (ibid., p. 300). Taal is dialogisch: bij elke taaluiting, extern of intern (in de vorm van 
gedachten), zijn stemmen onophoudelijk in een dialoog verwikkeld met andere stemmen die 
met elkaar strijden om een machtspositie. Een onderzoeker moet, als hij tot de kern van een 
roman wil doordringen, voortdurend het sociale en dialogische aspect van taal in het oog 
houden, en telkens heen en weer bewegen tussen de taal in het bestudeerde werk en de 
maatschappelijke, ideologische, politieke, culturele en historische context waarin het werk tot 
stand is gekomen. Deze context staat gelijk aan een talige werkelijkheid, waarbij ‘talig’ opgevat 
moet worden in de meest brede context. Elke nationale taal valt namelijk volgens Bakhtin uiteen 
in een spectrum aan subtalen: ‘social dialects, characteristic group behavior, professional 
jargons, generic languages, languages of generations and age groups, tendentious languages, 
languages of the authorities, of various circles and of passing fashions, languages that serve the 
specific sociopolitical purposes of the day, even of the hour’ (ibid., p. 262-263).79  

Het fenomeen van al deze verschillende talen noemt Bakhtin heteroglossia, in het 
Nederlands vertaald als ‘pluridiscursiviteit’.80 Het is precies dit begrip dat ten grondslag ligt aan 
alle andere concepten van Bakhtin (Holquist 1988, p. xix; Vice 1997, p. 5). Nu zijn deze 
verschillende talen (een lastig begrip omdat het in deze context dus niet verwijst naar een 
nationale taal, maar eerder naar een ‘discours’) allesbehalve neutraal, objectief of ‘ongerept’: 
elk woord is al ontelbare keren eerder gebruikt in uiteenlopende contexten, waardoor de talen 
doordrenkt zijn met bepaalde ‘smaken’, opvattingen en ideologieën, die overigens voortdurend 
aan verandering onderhevig zijn omdat ze constant met elkaar in dialoog zijn en elkaar 
proberen te beïnvloeden of zelfs te overwinnen.81 Een romanschrijver streeft er niet naar, zoals 
een dichter, om deze heteroglossie te herleiden tot één dominante, eenduidige stem (zijn eigen), 
maar treedt in plaats daarvan – al dan niet bewust – in dialoog met de (op hun beurt 
dialogiserende) stemmen. De dialoog met (en tussen) deze stemmen is cruciaal voor de 
romanschrijver: ‘these voices create the background necessary for his own voice, outside of 
which his artistic prose nuances cannot be perceived, and without which they “do not sound”’ 
(Bakhtin 1988, p. 278). De auteur geeft alle heteroglosse stemmen, met hun bijbehorende 
waarden en wereldbeelden, op een artistieke manier vorm, om zo zijn eigen waarden en 
intenties – vaak subtiel –  over te brengen (ibid., p. 291-292).82  

In de roman wordt deze heteroglossie artistiek herwerkt. De zogenaamde ‘basic types of 
compositional-stylistic unities’ vormen samen een stilistisch gestructureerd systeem dat de 
auteur socio-ideologisch situeert. Bakhtin onderscheidt de volgende vijf stilistische eenheden: 

 
 

                                                
79 Sue Vice merkt in haar handboek Introducing Bakhtin op dat deze ‘talen’ door contemporaine sociolinguïsten 
onder overkoepelende termen als ‘sociolecten’ en ‘registers’ geschaard zouden worden; begrippen die in de tijd dat 
Bakhtin aan zijn essay werkte (1934-1935) nog niet bestonden (cf. Vice 1997, p. 18).  
80 ‘Discourse in the Novel’ werd begin jaren tachtig naar het Nederlands vertaald door Wilfred Oranje, en 
verscheen onder de titel ‘Het woord in de roman’ in verschillende afleveringen in het tijdschrift Raster.  
81 Het onderscheid tussen heteroglossie en dialogisme komt op het volgende neer: ‘Dialogism described the way 
languages interact, while heteroglossia describes the languages themselves’ (Vice 1997, p. 20). 
82 Vergelijk Bakhtins eigen verhelderende citaat: ‘When heteroglossia enters the novel it becomes subject to an 
artistic reworking. The social and historical voices populating language, all its words and all its forms, which 
provide language with its particular concrete conceptualizations, are organized in the novel into a structured 
stylistic system that expresses the differentiated socio-ideological position of the author amid the heteroglossia of 
his epoch.’ (Bakhtin 1988, p. 300).  
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(1) Direct authorial literary-artistic narration (in all its diverse variants); 
(2) Stylization of the various forms of oral everyday narration (skaz); 
(3) Stylization of the various forms of semiliterary (written) everyday narration (the letter, the 

diary, etc.); 
(4) Various forms of literary but extra-artistic authorial speech (moral, philosophical or scientific 

statements, oratory, ethnographic descriptions, memoranda and so forth); 
(5) The stylistically individualized speech of characters. (Bakhtin 1988, p. 262) 

 
De ultieme taak voor de stijlonderzoeker is, aldus Bakhtin, om alle aanwezige, beschikbare 
‘talen’ (gegoten in de vorm van directe literair-artistieke vertellerstekst, skaz, individuele spraak 
van personages enzovoort) uit de compositie van de roman te filteren, en vervolgens te bepalen 
wat hun verhouding is tot de heteroglossische ‘achtergrond’ uit de werkelijkheid (cf. Bakhtin 
1988, p. 416-417). Deze artistieke en ideologische doorgronding van de roman dient altijd plaats 
te vinden op basis van een stilistische analyse die, voornamelijk als het romans betreft uit een 
ander historisch-cultureel tijdperk, moet steunen op degelijk linguïstisch onderzoek, 
bijvoorbeeld in de vorm van oude woordenboeken en stijlgidsen (ibid.). Dat dit soort stilistisch 
onderzoek geen gemakkelijke taak is, onderstreept Bakhtin als volgt: 
 

A stylistic analysis of the novel cannot be productive outside a profound understanding of 
heteroglossia, an understanding of the dialogue of languages as it exists in a given era. But in 
order to understand such dialogue, or even to become aware initially that a dialogue is going on 
at all, mere knowledge of the linguistic and stylistic profile of the languages involved will be 
insufficient: what is needed is a profound understanding of each language’s socio-ideological 
meaning and an exact knowledge of the social distribution and ordering of all the other 
ideological voices of the era. (Bakhtin 1988, p. 417) 

 
Of een dergelijke complete sociologisch-stilistische analyse daadwerkelijk haalbaar is, blijft 
onduidelijk, omdat Bakhtin (afgezien van enkele losse illustraties) geen praktische uitwerking 
presenteert van zijn voornamelijk theoretische methodologie.83 Praktische Bakhtiniaans 
geïnspireerde analyses zouden nog lange tijd op zich laten wachten, omdat de theorieën van 
Bakhtin pas vele decennia later vertaald en verspreid werden.  
 
3.8 Het ontstaan van de moderne stilistiek 
 
Zoals we intussen weten, raakten West-Europese en Amerikaanse wetenschappers pas na het 
einde van de Tweede Wereldoorlog stilaan bekend met (Oost-)Europese theorieën. Dit was 
grotendeels te danken aan de Tsjech René Wellek, die in 1927 naar de Verenigde Staten was 
geëmigreerd en daar samen met Austin Warren in 1949 het bekende Theory of literature 
publiceerde. In dit boek nam het Praags-structuralistische gedachtegoed een prominente plek 
in. Bijzonder is dat Wellek en Warren een apart hoofdstuk besteden aan stilistiek, waarin echo’s 
van Voßler en Spitzer, maar ook Bally en Bakhtin hoorbaar zijn: 
 

Stilistiek kan natuurlijk niet met succes beoefend worden zonder een degelijke basiskennis van 
de algemene taalwetenschap, omdat juist een van haar centrale onderwerpen het contrast tussen 

                                                
83 Vergelijk: ‘Bakhtin, the great singer of the novel, does not do the traditional “close reading” of novels as texts. 
He does not analyze individual novels as finished wholes; in fact, the larger the work, the more fragmented 
Bakhtin’s treatment of it’ (Emerson 1985, p. xxxviii). Wellicht heeft deze houding te maken met het feit dat Bakhtin 
zich in de eerste plaats als filosoof, en veel minder als literatuuronderzoeker beschouwde (Vice 1997, p. 2; cf. 
Holquist 1988, p. xxiii).  
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het taalsysteem van een literair kunstwerk met het algemene taalgebruik van een tijd is. Zonder 
kennis van wat het gewone taalgebruik, zelfs het onbeschaafde taalgebruik is en wat de 
verschillende sociale taalkringen van een bepaalde tijd zijn, kan de stilistiek nauwelijks boven 
impressionisme uitkomen. (Wellek & Warren 1974, p. 251) 

 
Een andere belangrijke brugfiguur was de ons intussen bekende Roman Jakobson, die in maart 
1939 (net voor de inval van Hitlers legers) halsoverkop Praag verliet. Na een kort verblijf in 
Scandinavië vestigde hij zich in 1941 in de Verenigde Staten, waar hij tussen 1942 en 1946 
professor was aan de in ballingschap opererende École Libre des Hautes Études in New York 
en in de jaren daarna verbonden was aan Columbia University, Harvard University en het 
Massachusetts Institute of Technology (Kučera 1983, p. 877-879). Jakobson was samen met 
Wellek en I.A. Richards, een bekende vertegenwoordiger van het Britse Practical Criticism, de 
belangrijkste keynote-spreker tijdens het interdisciplinaire Conference on Style, dat het begin 
inluidde van de moderne stilistiek. 

Het groots opgezette Conference on Style, dat van 17 tot en met 19 april 1958 
plaatsvond aan de Indiana University, vormde het sluitstuk van een inleidende cursus over 
poëtische taal (Sebeok 1960, p. vii). Het was een van de vele interdisciplinaire congressen die 
rond die tijd georganiseerd werden in de Verenigde Staten (Malkiel 1962, p. 268). De bijdragen 
werden twee jaar later gebundeld in Style in Language, onder redactie van de naar Amerika 
geëmigreerde Hongaarse taalkundige Thomas Sebeok (Barry 2009, p. 263). Het 
interdisciplinaire karakter van het congres komt duidelijk naar voren in de indeling van het 
boek, met name in het afsluitende negende hoofdstuk ‘Retrospects and Prospects’, waar de 
openings- en sluitingslezingen onderverdeeld zijn in de categorieën ‘linguistics’, ‘psychology’ en 
‘literary criticism’.84  
 In tegenstelling tot Roman Jakobson en René Wellek verzorgde I.A. Richards geen 
afsluitende keynote, maar hield hij wel een openbare avondlezing onder de titel ‘Poetic Process 
and Literary Analysis’ (Sebeok 1960, p. 2). De Britse onderzoeker, die reeds tijdens zijn 
‘practical criticism’-experimenten gebiologeerd was geraakt door het mentale aspect van lezen 
en schrijven, had zich steeds meer toegelegd op een psychologische benadering van 
poëzie(kritiek).85 In zijn avondlezing, maar ook in zijn andere bijdrage ‘Variant Readings and 
Misreadings’, probeerde hij, net als de andere congresdeelnemers, een bevredigende invulling 
te vinden van stilistiek en daarmee samenhangende begrippen als ‘stijl’ en ‘poëtica’. 

Verreweg de meeste waardering viel de lezing van Roman Jakobson ten deel, waardoor 
er vaak abusievelijk vanuit wordt gegaan dat dit het enige ‘closing statement’ was (Barry 2009, 
p. 263). Jakobson bouwde in deze lezing voort op enkele belangrijke principes uit het Praags 

                                                
84 Yakov Malkiel wijst in zijn kritische bespreking van Style in Language op het feit dat deze opdeling enigszins 
vertekenend werkt: minstens twee deelnemers, onder wie René Wellek, noemen in hun bijdrage namelijk een 
vierde discipline die vertegenwoordigd was op het congres; ‘cultural anthropologists’ (Malkiel 1962, p. 270). 
Daarbij wijst Sebeok in zijn ‘Introduction’ op de aanwezigheid van ‘philosophers, critics, folklorists, cultural 
anthropologists, linguists, and psychologists’ (Sebeok 1960, p. 4).  
85 Ik besteed geen aparte aandacht aan het Practical en New Criticism, omdat deze stromingen voor mijn 
onderzoek weinig relevante inzichten of theorieën aanreiken (vergelijk Hough 1969, p. 82: ‘literary stylistics with 
a formal linguistic base is hardly found among writing in English’). Het volstaat mijns inziens om hier alleen kort 
het belangrijkste uitgangspunt van het New Criticism aan te stippen, namelijk dat een gedetailleerde analyse van 
de interne verbale organisatie van de tekst – het zogenaamde close reading – de onderzoeker in staat stelt om op een 
objectieve manier de betekenis van de tekst in zijn ‘compleetheid’ te reveleren (cf. Eagleton 1996, p. 45). 
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structuralisme.86 Na een korte opmerking over het belang van het stijlcongres begint Jakobson 
zijn beroemde slotpleidooi met de vaak aangehaalde bewering dat ‘poetics’ – zijn (nogal 
verwarrende) aanduiding voor stilistiek (Corbett 1997, p. 22) – als een integraal onderdeel van 
de taalkunde beschouwd moet worden:  
 

Poetics deals primarily with the question, What makes a verbal message a work of art? Because the 
main subject of poetics is the differentia specifica of verbal art in relation to other arts and in relation 
to other kinds of verbal behavior, poetics is entitled to the leading place in literary studies. Poetics 
deals with problems of verbal structure, just as the analysis of painting is concerned with pictorial 
structure. Since linguistics is the global science of verbal structure, poetics may be regarded as 
an integral part of linguistics (Jakobson 1960, p. 350) 

 
Vervolgens staat hij kort stil bij de opdeling van synchronie en diachronie, die volgens Jakobson 
zowel op linguïstiek als literatuurwetenschap van toepassing is, en komt hij bij het kernpunt van 
zijn lezing: het koppelen van de basisfactoren van verbale communicatie aan de 
corresponderende functies van taal. Jakobson vertrekt vanuit het traditionele taalmodel van 
Bühler, waarbij drie factoren onderscheiden worden, en voegt er drie aan toe. Zo komt hij tot 
onderstaand communicatiemodel (vertaling van de termen op basis van Jakobson 2001, p. 27): 
 

CONTEXT 
BERICHT 

ZENDER -------------------------------- ONTVANGER 
CONTACT 

CODE 
 
Vervolgens verbindt Jakobson de zes bovenstaande communicatiefactoren met 
overeenstemmende taalfuncties, met de cruciale opmerking dat vrijwel alle verbale berichten 
meerdere functies vervullen: ‘[t]he diversity [van taalfuncties] lies not in a monopoly of some 
one of these several functions but in a different hierarchical order of functions. The verbal 
structure of a message depends primarily on the predominant function’ (Jakobson 1960, p. 353), 
een zienswijze die overeenstemt met Mukařovskýs principe van de ‘dominant’. Na een 
uitvoerige toelichting van de verschillende taalfuncties, presenteert hij een corresponderend 
schema (cf. Jakobson 2001, p. 32): 
 

REFERENTIEEL 
POËTISCH 

EMOTIEF -------------------------------- VOCATIEF 
FATISCH 

METALINGUAAL 
 
De emotieve functie vormt de expressie van de sprekersattitude ten aanzien van het onderwerp; 
de referentiële functie is in feite altijd aanwezig, omdat een bericht alleen effectief kan zijn als het 
naar een bepaalde context verwijst; de fatische functie is bedoeld om communicatie tot stand te 
brengen, voort te zetten of om bijvoorbeeld de aandacht van de ontvanger te trekken; de 
metalinguale functie dient om na te gaan of de zender en ontvanger (nog) wel dezelfde code 
gebruiken; en de vocatieve functie is gericht op de ontvanger, die bijvoorbeeld expliciet wordt 
                                                
86 Volgens De Feijter (2009) waren ook al in het vroegste werk van Jakobson, dat behoorde tot het Russisch 
formalisme, sporen te vinden van het literaire communicatiemodel dat hij in 1958 voor het eerst uitwerkte. 
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aangesproken. Bij de poëtische functie tot slot, die de hoofdrol vervult in Jakobsons betoog, gaat 
het om de gerichtheid (de zogenaamde Einstellung) op het bericht als bericht, en trekt op de 
eerste plaats de formulering de aandacht. Ook hierbij maakt Jakobson een belangrijke 
opmerking: ‘Poetic function is not the sole function of verbal art but only its dominant, 
determining function, whereas in all other verbal activities it acts as a subsidiary, accessory 
constituent’ (Jakobson 1960, p. 356).  

Een groot deel van de lezing is gewijd aan het antwoord op de vraag wat nu precies het 
empirische criterium is waaraan de poëtische functie herkend kan worden. Hiervoor begint 
Jakobson met de constatering dat aan elk verbaal gedrag twee fundamentele processen ten 
grondslag liggen: het rangschikken op basis van selectie en het rangschikken op basis van 
combinatie. Selectie houdt in dat een zender uit een in feite eindeloos spectrum aan talige 
mogelijkheden een keuze maakt op basis van ‘equivalentie, gelijkheid en ongelijkheid, 
synonymie en antonymie’. Zo heeft de spreker bij de eenvoudige uiting ‘het kind slaapt’ in 
theorie al een zeer uitgebreide keuzemogelijkheid: in plaats van ‘het kind’ kan de spreker ook 
kiezen voor bijvoorbeeld ‘de peuter’, ‘de jongeling’ of ‘de uk’, terwijl ‘slaapt’ vergelijkbare 
synoniemen heeft als ‘doezelt’, ‘dut’ of ‘tukt’.  

 Bij combinatie gaat het over de manier waarop alle geselecteerde elementen met elkaar 
in verband worden gebracht. Jakobson spreekt hierbij over een combinatie op basis van 
contiguïteit: aangezien de taal ondergeschikt is aan allerlei regels en wetten, heeft elke 
combinatie, zelfs op het laagste zinsniveau, al consequenties voor de wijze waarop de andere 
geselecteerde elementen worden gecombineerd. De twee processen van selectie en combinatie 
zijn bij alle verbale ‘gedragingen’ aan de orde. Bij de poëtische functie gebeurt er echter iets 
bijzonders:  
 

The poetic function projects the principle of equivalence from the axis of selection into the axis 
of combination. Equivalence is promoted to the constitutive device of the sequence. (Jakobson 
1960, p. 358) 

 
Bij de neutrale uiting ‘het kind slaapt’ is er niet veel bijzonders aan de hand: het gaat hierbij 
voornamelijk om het overbrengen van een inhoud of betekenis, waarbij de referentiële functie 
domineert. Als de zender in plaats daarvan echter kiest voor de combinatie ‘de uk tukt’, wordt 
de aandacht van de ontvanger niet alleen gericht op de informatie, maar ook – en zelfs primair 
– op de manier waarop de boodschap is geformuleerd. Bij deze formulering geeft de combinatie 
van het binnenrijm, het ritme en de opeenvolging van drie monosyllabische woorden de 
doorslag voor de selectiekeuze. Hier treedt dus in de eerste plaats de poëtische functie in 
werking, en pas in de tweede plaats de referentiële functie. Jakobson zelf gebruikt Julius Caesars 
beroemde uitspraak ‘veni, vidi, vici’ als voorbeeld, omdat daarbij het principe van equivalentie 
tot stand komt door de symmetrische lettergreepstructuur, de allitererende consonanten aan 
het begin en de rijmende vocalen aan het einde.87  
 Jakobson concludeert vervolgens dat het precies de dominante poëtische functie is die 
typerend is voor ‘verbale kunst’, waarmee hij aantoont dat hetgeen een tekst literair maakt (i.e. 
de dominantie van de poëtische functie) onlosmakelijk verankerd is in de tekst zelf. Dit maakt 

                                                
87 Uit dergelijke voorbeelden, maar ook uit de rest van zijn lezing, blijkt dat Jakobson poëzie – het genre waarin 
equivalentie op alle mogelijke manieren wordt nagestreefd (rijm, prosodie, parallellie, etc.) – als het domein bij 
uitstek beschouwt voor de stilistiek. Hierin staat hij dus diametraal tegenover Bakhtin. 
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het mogelijk om het karakteristieke poëtische van een tekst objectief (namelijk op basis van 
taalkundige, structuralistische stilistiek) te onderzoeken en te analyseren, waarmee hij in feite de 
(meer)waarde van stilistiek als subdiscipline binnen de linguïstiek legitimeert en bekrachtigt.  
Jakobsons ‘closing statement’ zou niet het slot, maar juist het begin betekenen van een hele reeks 
pogingen om stilistiek en haar onderzoeksdomein(en) te definiëren.88 Er zouden dan ook in 
navolging van het congres in Indiana vele andere conferenties volgen. Zo vond in augustus 1969 
een tweede groots opgezet symposium plaats in de Villa Serbollini te Bellagio, waar onder 
anderen bekende literatuurwetenschappers als René Wellek, Tzvetan Todorov, Pierre Guiraud 
en Roland Barthes hun visie op stijlstudie presenteerden.89 Ondanks de aanwezigheid van deze 
grote namen zou met name de bijdrage van Michael Halliday, de bekendste discipel van de 
Britse taalonderzoeker J.R. Firth, een canonieke status krijgen binnen de stilistiek. 
 
3.9 De functionalistische stilistiek van Michael Halliday 
 
Michael Halliday wordt tegenwoordig beschouwd als een van de grondleggers van de 
functionalistische stilistiek. De benadering vormde een reactie op de formalistische, 
Jakobsoniaanse stilistiek waarbij de focus primair gericht was op pure formele eigenschappen 
van literaire, met name poëtische teksten.90 Om de kloof te verkleinen tussen het vergaren van 
linguïstische data en het interpreteren ervan met het oog op de betekenis van een tekst wordt 
bij de functionalistische benadering vooral aandacht besteed aan linguïstische eigenschappen 
die stilistische betekenis hebben en dus functioneel relevant zijn voor de interpretatie van een 
tekst (cf. Weber 1998, p. 2). Halliday wijst echter meteen aan het begin van zijn artikel op een 
belangrijk methodologisch probleem: ‘we lack a general criteria [sic] for determining whether 
any particular instance of linguistic prominence is likely to be stylistically relevant or not’ 
(Halliday 1998, p. 56).91  

Halliday vervolgt met het benoemen van diverse functies van taal. In tegensteling tot 
Jakobson houdt hij het bij slechts drie hoofdfuncties:  

 
1) de ‘ideational’ of representerende functie: het overbrengen van de boodschap. Deze ‘idee’-

functie kan verder worden onderverdeeld in een ervarings- en een logische functie; 

                                                
88 Ook in andere opzichten markeerde Jakobsons lezing een begin: ‘It opened many people’s eyes to the existence 
of a structuralist poetics based on a Saussurean theory of language very different from what was known as 
“structural linguistics” in Britain and America at that time; it opened a phase in recent intellectual history in which 
European structuralism began to have powerful impact on the humanities – at first in France, later in Britain and 
America – especially in linguistics and literary criticism.’ (Lodge 1987, p. 89). 
89 De bijdragen werden in 1971 onder redactie van Seymour Chatman gebundeld in Literary Style. A symposium. 
90 De beroemde analyse van Charles Baudelaires ‘Les chats’, die Jakobson samen met Claude Lévi-Strauss in 1962 
presenteerde in het antropologische tijdschrift L’Homme, is een perfecte illustratie van deze formalistische 
benadering (cf. Saitō 1997, p. 17). 
91 Het is relevant om te vermelden dat Halliday, nog sterker dan Jakobson, een pluralistische kijk huldigt op de 
relatie tussen vorm en inhoud. Het pluralisme bevindt zich ergens tussen het monisme (met de opvatting dat vorm 
en inhoud één onlosmakelijk geheel zijn) en het dualisme (dat beweert dat één boodschap op diverse wijzen 
geformuleerd kan worden en dat vorm en inhoud dus los van elkaar staan). De hoofdgedachte binnen het 
pluralisme is dat een taal diverse functies uitoefent en dat een bepaalde taaluiting (bijvoorbeeld een roman) het 
resultaat is van allerlei keuzes die op verschillende functionele niveaus worden gemaakt (Leech & Short 2007, p. 
24). 
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2) de ‘interpersoonlijke’ functie: hierbij gaat het zowel om de houding die de zender aanneemt 
ten opzichte van de boodschap, als om de rol die de zender aanneemt ten aanzien van de 
ontvanger;92  

3) de ‘tekstuele’ functie, die betrekking heeft op taal zelf en de situatie waarin taal gebruikt 
wordt, waardoor ‘discours’ mogelijk wordt dat begrijpelijk is voor de zender en de ontvanger 
(Halliday 1998, p. 58-59). 
 

Net als Jakobson benadrukt Halliday dat alle functies tegelijkertijd werkzaam kunnen zijn in 
een taaluiting, maar dat doorgaans één functie meer prominent aanwezig is dan de andere (cf. 
Jakobsons principe van de ‘dominant’). Vervolgens zet Halliday uiteen wat hij precies verstaat 
onder een functionalistische taaltheorie, en hoe de diverse functies in taal gedifferentieerd 
worden:  

 
They are differentiated semantically, as different areas of what I called the ‘meaning potential’. 
Language is itself a potential: it is the totality of what the speaker can do [...]. We are considering, 
as it were, the dynamics of the semantic strategies that are available to him. [...] The linguistic 
differentiation among the ideational, interpersonal and textual functions is thus to be found in 
the way in which choices in meaning are interrelated to one another. (Halliday 1998, p. 62-63) 

 
In deze omschrijving treedt de opvatting van stijl als keuze – een belangrijke gedachte binnen 
de latere stilistiek – naar de voorgrond, evenals de idee dat het bij de analyse van een tekst gaat 
om het doorgronden van de onderlinge samenhang, oftewel de structuur; een uitgangspunt dat 
eveneens een prominente rol vervulde in het Amerikaanse New Criticism en het Praagse 
structuralisme. Meer invloed van het Praagse structuralisme is merkbaar in de wijze waarop 
Halliday het begrip foregrounding gebruikt. Volgens Halliday is een bepaalde eigenaardigheid in 
de tekst alleen ‘foregrounded’ (en dus stilistisch relevant) als de aanwezigheid ervan gemotiveerd 
wordt door de functie in relatie tot de algehele betekenis van de tekst. In Hallidays eigen 
woorden klinkt dat zo:  
 

a feature that is brought into prominence will be ‘foregrounded’ only if it relates to the meaning 
of the text as a whole. This relationship is a functional one: if a particular feature of the language 
contributes, by its prominence, to the total meaning of the work, it does so by virtue of and 
through the medium of its own value in the language – through the linguistic function from 
which its meaning is derived. Where that function is relevant to our interpretation of the work, 
the prominence will appear as motivated. (Halliday 1998, p. 64)  

 
Na een lange theoretische uiteenzetting over een preciezere afbakening van foregrounded 
elementen in een tekst, brengt Halliday zijn voorgestelde functionalistisch stilistische benadering 
in de praktijk aan de hand van Williams Goldings roman The Inheritors (1955). Ik zal nu wat 
uitvoeriger stilstaan bij Hallidays analyse, omdat deze illustreert hoe op basis van een 
(grotendeels syntactisch gedreven) stilistische analyse uitspraken over de (mogelijke) betekenis 
van de roman gedaan kunnen worden. Dit is wat ik ook bij mijn eigen analyses zal proberen te 
doen, zij het met meer oog voor het ideologische aspect dat Bakhtin centraal stelde. 
                                                
92 Halliday definieert de tweeledige interpersoonlijke functie als volgt: ‘Here, the speaker is using languages as 
means of his own intrusion into the speech event: the expression of his comments, his attitudes, and evaluations, 
and also of the relationship he sets up between himself and the listener – in particular, the communication role 
that he adopts, of informing, questioning, greeting, persuading, and the like. The interpersonal function thus 
subsumes both the expressive and the conative, which are not in fact distinct in the linguistic system.’ (Halliday 
1998, p. 58-59). 
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Kort samengevat verhaalt The Inheritors over een stam Neanderthalers die geconfronteerd wordt 
met de komst van een nieuwe stam homo sapiens. Het grootste deel van de roman wordt 
gefocaliseerd vanuit het perspectief van de Neanderthaler Lok; helemaal aan het einde (de 
laatste zestien pagina’s van de roman) verandert het perspectief echter en verneemt de lezer de 
gepresenteerde gebeurtenissen vanuit het oogpunt van de nieuwkomers; de ‘inheritors’ waar de 
titel op alludeert. Halliday bespreekt drie uitgebreide fragmenten uit de roman: een fragment 
waarin Lok de nieuwkomers vanuit een boom bespiedt, een ‘overgangsfragment’ waarin het 
perspectief wisselt van Lok naar de homo sapiens en tot slot een fragment uit het einde van het 
boek dat volledig verteld wordt vanuit het oogpunt van de nieuwkomers. 
 Halliday begint zijn analyse van Loks passage door simpelweg te tellen hoe vaak 
bepaalde zinsdelen voorkomen. Eerder heeft hij namelijk betoogd dat het gebruik van statistiek, 
of toch op zijn minst het tellen van linguïstische eenheden, een goed heuristisch middel kan 
vormen om foregrounding op het spoor te komen. In de passage van Lok komen opvallend veel 
zinsdelen voor die duiden op actie, waarvan het grootste deel eenvoudige bewegingen 
omschrijft (‘turn’, ‘rise’, ‘hold’ etc.) en waarbij het in de meeste gevallen gaat om intransitieve 
werkwoorden. Verder wordt er vaak verwezen naar levenloze objecten, of naar gedeelten van 
het lichaam (bijvoorbeeld: ‘A head and a chest faced him, half-hidden’). Volgens Halliday hangt 
dit opvallende grammaticale gebruik samen met de manier waarop Lok de wereld om hem 
heen begrijpt en interpreteert. Een sterk voorbeeld vormt het fragment waarin Lok ervaart hoe 
een vreemdeling aan de overkant van de rivier met een boog (een werktuig dat Lok nog nooit 
eerder gezien heeft) een pijl in zijn richting schiet:  
 

The man turned sideways in the bushes and looked at Lok along his shoulder. A stick rose 
upright and there was a lump of bone in the middle. Lok peered at the stick and the lump of 
bone and the small eyes in the bone things over the face. Suddenly Lok understood that the man 
was holding the stick out to him but neither he nor Lok could reach across the river. [...] The 
stick began to grow shorter at both ends. Then it shot out to full length again. The dead tree by 
Lok’s ear acquired a voice. ‘Clop!’ (Geciteerd in Halliday 1998, p. 82) 

 
Bovenstaand fragment laat volgens Halliday goed zien hoe syntactische foregrounding tot een 
complexe betekenis kan leiden: op de eerste plaats reflecteert het frequente gebruik van 
intransitieve werkwoorden de beperking van de eigen acties van de Neanderthalers (ze 
ondergaan voornamelijk gebeurtenissen), ten tweede valt dit samen met het wereldbeeld van de 
Neanderthalers (het is niet mogelijk om deze gebeurtenissen te overstijgen), maar tegelijkertijd 
klinkt er vaag het besef in door dat de ‘anderen’ superieure krachten hebben en daardoor een 
bedreiging of overmacht vormen (vergelijk het – in dit geval opvallend afwijkende – transitieve 
gebruik in de zin ‘the man was holding the stick out to him’).  
 De overgangsfase waarin het perspectief wisselt van de Neanderthalers naar de homo 
sapiens bestaat uit twee alinea’s, waarbij de eerste alinea nog vanuit het perspectief van een 
inmiddels compleet overweldigde en verwarde Lok wordt verteld, en de tweede alinea abrupt 
begint vanuit het perspectief van de nieuwkomers. Daardoor ontstaat er een 
vervreemdingseffect en aanschouwt de lezer Lok opeens vanuit een wereldbeeld dat sterk 
overeenkomt met dat van de huidige mens: 
 

Lok began to gibber again. He ran up and down on the terrace. [...] The water reared up over 
the trunk, pushing, the roots were over. The tree hung for a while with the head facing upstream. 
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Slowly the root end sank and the head rose. Then it slid forward soundlessly and dropped over 
the fall. 
The red creature stood on the edge of the terrace and did nothing. The hollow log was a dark 
spot on the water towards the place where the sun had gone down. [...] [The red creature] was 
peering down into the thunderous waters but there was nothing to be seen but the columns of 
glimmering haze where the water had scooped a bowl out of the rock. It moved faster, broke 
into a queer loping run that made the head bob up and down and the forearms alternate like 
the legs of a horse. It stopped at the end of the path and looked down at the long streamers of 
weed that were moving backwards and forwards under the water. It put up a hand and scratched 
under its chinless mouth. (Geciteerd in Halliday 1998, p. 83) 

 
De grammatica uit de tweede alinea contrasteert duidelijk met die uit de eerste alinea, wat de 
botsing van twee verschillende wereldbeelden symboliseert. In tegenstelling tot de eenvoudige 
grammaticale zinnen en bijbehorende beperkte mogelijkheid tot interpretatie van Lok, zien we 
hier opeens gecompliceerde zinnen met transitieve werkwoorden, bijzinnen en andere 
grammaticale constructies die een breder perspectief op de wereld mogelijk maken. In de 
aanloop naar de tweede alinea bevat de vanuit Lok gefocaliseerde taal echter ook al meer 
transitieve elementen, menselijke objecten en bijvoorbeeld adjectieven, als een soort 
voorafspiegeling van wat er komen gaat. De toenemende linguïstische complexiteit valt 
bovendien samen met de inhoudelijke climax: alle leden van Loks stam worden een voor een 
vermoord of ontvoerd, waardoor Lok uiteindelijk alleen overblijft en verandert – zoals de 
tweede paragraaf laat zien – in een ‘it’: hij wordt niet langer beschouwd als een persoon en 
behoort definitief tot het verleden (ibid., p. 77). Vergelijkbaar met de toenemende complexiteit 
van de eerste alinea uit het overgangsfragment bevat de tweede alinea minder transitieve 
elementen van actie en meer levenloze objecten dan in de rest van het slotstuk. De tweede alinea 
is volgens Halliday dan ook een laatste terugblik op de wereld van Lok, waarin de horizon alvast 
verbreed is (wat duidt op het bredere perspectief van de homo sapiens, die in tegenstelling tot 
de Neanderthalers rechtop liepen en dus recht vooruitkeken).  
 Hallidays bijdrage laat zien hoe op basis van een taalkundige (in casu syntactische) 
analyse een diepgaandere interpretatie van het werk als geheel tot stand kan komen. Halliday 
concludeert dan ook dat door de inzet van een functionalistisch stilistische analyse belangrijke 
thema’s op de voorgrond treden, die op verschillende niveaus gerealiseerd (kunnen) worden: 
 

A theme that is strongly foregrounded is especially likely to be interpreted at more than one 
level. In The Inheritors it is the linguistic representation of experience, through the syntactic 
resources of transitivity, that is especially brought into relief, although there may be other themes 
not mentioned here that stand out in the same way. Every work achieves a unique balance 
among the types and components of meaning, and embodies the writer’s individual exploration 
of the functional diversity of language. (Halliday 1998, p. 82) 

 
3.9.1 De ‘Fish hook’ 

Hoewel de functionalistische, op proza toegespitste analyse van Halliday (vanuit een 
letterkundig perspectief) meer bevredigende resultaten oplevert dan de formalistische 
benadering van Jakobson, zitten er nog de nodige haken en ogen aan de voorgestelde aanpak. 
Deze problemen, en dan vooral het feit dat er ook bij Hallidayaanse analyses nog steeds sprake 
is van een kloof tussen analyse en interpretatie, werden onder anderen aan de kaak gesteld door 
Stanley Fish in zijn beruchte schotschrift ‘What is stylistics and why are they saying such terrible 
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things about it?’, oorspronkelijk verschenen in 1972. In dit stuk zet Fish meteen de boel op 
scherp: ‘Stylistics, in short, is an attempt to put criticism on a scientific basis’ (Fish 1998, p. 94), 
om vervolgens uiteen te zetten waarom stilistiek absoluut geen wetenschappelijke basis heeft. Fish 
haalt diverse studies aan, waaronder die van Halliday, om aan te tonen dat stilistische studies 
vaak niets anders zijn dan een uitgebreide beschrijving die eigenlijk neerkomt op een 
cirkelredenering: ‘When a text is run through Halliday’s machine, its parts are first 
disassembled, then labeled, and finally recombined into their original form. The procedure is a 
complicated one, and it requires a great many operations, but the critic who performs them has 
finally done nothing at all’ (ibid., p. 101). Dit wordt grotendeels veroorzaakt door het feit dat 
Hallidays descriptieve data rechtstreeks overvloeien in een interpretatie, en dan niet zomaar 
een interpretatie, maar een die de superioriteit van zijn formele categorieën aantoont (ibid.,      
p. 103). De analyse dient met andere woorden alleen als legitimering van het voorgestelde 
analysesysteem. Na deze scherpe kritiek tempert Fish zijn toon en stelt hij dat Hallidays analyse 
verre van waardeloos is, maar dat Halliday bij het interpreteren van de data een belangrijke 
stap overslaat, namelijk de context waarin de interpretaties tot stand komen. Het grootste 
manco van Hallidays rederering (en in bredere zin functionalistisch en formalistisch 
georiënteerde stijlonderzoeken) is het uitgangspunt dat betekenis gefixeerd is in de tekst zelf, en 
dat deze door een linguïstische analyse als het ware naar boven komt drijven. Volgens Fish, die 
zich voornamelijk op lezersgestuurd onderzoek richtte en later steevast geassocieerd werd met 
het postmodernisme, ontstaat betekenis alleen in het hoofd van de lezer, iets wat 
stijlonderzoekers consistent over het hoofd zien (ibid., p. 104). In hun ijver om betekenissen aan 
gefixeerde functies of structuren te koppelen, gaan stijlonderzoekers niet alleen voorbij aan het 
feit dat lezen uiteindelijk een menselijke activiteit is, maar gaan ze feitelijk ook – en dit is volgens 
Fish de grootste paradox van de stilistiek – nog subjectiever te werk dan de literaire critici die 
ze in eerste instantie beschuldigen van impressionistische, subjectieve betekenistoekenning: 

 
While it is the program of stylistics to replace the subjectivity of literary studies with objective 
techniques of description and interpretation, its practitioners ignore what is objectively true – that 
meaning is not the property of a timeless formalism, but something acquired in the context of 
an activity – and therefore they are finally more subjective than the critics they would replace. 
For an open impressionism, they substitute the covert impressionism of anchorless statistics and 
self-referring categories. In the name of responsible procedures, they offer a methodized 
irresponsibility, and, as a result, they produce interpretations which are either circular – 
mechanical reshufflings of the data – or arbitrary – readings of the data that are unconstrained 
by anything in their machinery. (Fish 1998, p. 107) 
 

Fish’ aanval, binnen de stilistiek berucht als de zogenaamde ‘Fish hook’ (cf. Toolan 1998,            
p. 117; Saitō 1997, p. 91 e.v.), zou grote gevolgen hebben voor de verdere ontwikkeling van de 
stilistiek.93 Stijlonderzoekers zagen zich gedwongen een kritische houding in te nemen ten 
opzichte van hun eigen onderzoeksobject en methoden. Ook nieuwe ontwikkelingen in de 
linguïstiek – met name de revolutionaire inzichten van Noam Chomsky omtrent generatieve 
grammatica (Busse & McIntyre 2010, p. 8) – en de literatuurwetenschap – aangevuurd door 
                                                
93 Fish was overigens niet de enige, noch de eerste die kanttekeningen plaatste bij de stilistiek als 
onderzoeksdiscipline. Stijlonderzoekers kregen geregeld het verwijt te horen dat stilistiek veel te eclectisch was, dat 
het ontbrak aan een stevige methodologische en theoretische basis en dat het onderscheid met literaire kritiek lang 
niet altijd duidelijk was. Ook het feit dat er (vooral in de beginjaren) verhoudingsgewijs buitensporig veel aandacht 
was voor poëzie, werd stijlonderzoekers niet altijd in dank afgenomen (Busse & McIntyre 2010, p. 8).   
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Jacques Derrida’s theorie over het deconstructivisme (Toolan 1998, p. 117) – waren 
medeverantwoordelijk voor een veranderende koers binnen de stilistiek.  
 
3.10 De kritische stilistiek van Roger Fowler 
 
De twee belangrijkste richtingen waarin de stilistiek vanaf eind jaren 1970 verder groeide, was 
enerzijds de pedagogische stilistiek, met veel aandacht voor taalonderwijs (ook voor het leren 
van vreemde talen), en anderzijds de breed uitwaaierende, pragmatisch georiënteerde 
contextuele stilistiek (Weber 1998, p. 3; Busse & McIntyre 2010, p. 9), vaak aangeduid als 
practical stylistics. De pedagogische stilistiek begon officieel in 1975, toen Henry Widdowson 
voorstelde om (los van theorie en al te rigoureuze uitspraken over objectiviteit of 
wetenschappelijkheid) stilistiek te presenteren als een manier van lezen die niet alleen de 
taalvaardigheid, maar ook het (literaire) taalgevoel van lezers (met name studenten) kon helpen 
bevorderen (cf. Weber 1998, p. 3).94 Het ontstaan van de contextuele, praktische stilistiek werd 
voornamelijk beïnvloed door de komst van nieuwe (socio)linguïstisch georiënteerde disciplines 
als pragmatiek en discoursanalyse. Binnen de sociolinguïstiek was het steeds duidelijker 
geworden dat betekenis niet gefixeerd is in een tekst, of particulier bestaat in het hoofd van een 
lezer (zoals Fish beweerde), maar in plaats daarvan tot stand komt in een dynamische interactie 
tussen tekst en lezer. Betekenis is met andere woorden geen stabiel of gefixeerd gegeven, maar 
een potentieel dat (mogelijk) gerealiseerd wordt door de lezer en beïnvloed wordt door allerlei 
buitentekstuele factoren (ibid.). Een van de vele deelrichtingen waarin de contextuele stilistiek 
zich verder verspreidde, was de kritische stilistiek (critical stylistics), die voor een deel verder 
bouwde op Hallidays functionalistische benadering. Jean Jacques Weber, inleider en 
samensteller van The Stylistics Reader (1998), introduceert de stroming als volgt: 
 

Critical stylisticians [...] reject the view of language as a value-free, transparent medium 
reflecting reality. They deny the possibility of a neutral representation of reality, and 
consequently see their own role as being demystificatory: to unmask ideologies, to denaturalize 
common-sense assumptions and, ultimately, to enable and empower readers. [...] they insist that 
the relationship between language and ideology is complex and indirect, that other (social, 
historical, cultural, intertextual) factors which determine the meanings of particular language 
items for the reader have to be taken into account, that ideologies should be associated with 
cultural schemata rather than with individual language items and, finally, that ideologies, which 
in earlier studies were often assumed to be simple, unitary and static, in fact tend to be far more 
complex, dynamic and full of internal contradictions. (Weber 1998, p. 4-5) 

 
Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de kritische stilistiek is Roger Fowler, de sterk 
door Halliday beïnvloede linguïstische stijlonderzoeker die als geen ander de altijd voelbare 
scheiding tussen linguïstiek en literatuurwetenschap ten zeerste betreurde en menige discussie 
aanging om aan te tonen dat het wel degelijk mogelijk is om linguïstisch onderzoek te integreren 
in literatuurstudie (cf. Saitō 1997, p. 46). 

In zijn essay ‘Studying literature as language’ suggereert Fowler om literatuur 
eenvoudigweg te theoretiseren als taal, en het vervolgens te bestuderen met een zo rijk mogelijk 

                                                
94 In Widdowsons eigen woorden: ‘Stylistics renders an essential service to language learning in that even if the 
learner does not develop an appreciation of literature as literature, he will have acquired an awareness of the way 
language functions in at least this form of communication: he will have developed an awareness of literature as 
language.’ (Widdowson 1998, p. 140). 
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linguïstisch model. Dit functionele model moet in de eerste plaats in staat zijn alle mogelijke 
vormen van linguïstische structuur te verklaren, bij uitstek pragmatische dimensies. Daarnaast 
moet het model bepaalde functies van linguïstische constructies kunnen duiden, met name 
Hallidays ‘ideational’ functie, om voldoende rekening te houden met de sociale basis die ten 
grondslag ligt aan de totstandkoming van betekenis (cf. Fowler 1998, p. 199). Het model zou 
kortom een volledig overzicht moeten geven van de taalstructuur op alle linguïstische en zelfs 
sociolinguïstische niveaus: semantiek, syntaxis, fonologie en fonetiek, tekstgrammatica en 
pragmatiek, en daardoor leiden tot het doorgronden van de verhouding tussen linguïstische 
constructies, de taalgebruikers en de taalgebruiken (ibid.). Voor Fowler is het van cruciaal 
belang dat de sociale en met name ideologische aspecten van taal voortdurend in het vizier 
worden gehouden, een gedachte waarin de invloed van Bakhtin duidelijk doorklinkt: 
 

most meanings are social: the dominant preoccupations, theories or ideologies of a community 
are coded in its language, so that the semantic structure is a map of the community’s knowledge 
and its organization. An important development of this principle follows from the fact that 
communities are ideologically diverse (Fowler 1998, p. 200) 

 
Fowler besluit zijn theoretische uiteenzetting met een analyse van een fragment uit William 
Faulkners The Sound and the Fury (1929). In het fragment slaat Benjy, een personage dat sterke 
gelijkenissen vertoont met Bennie uit Claus’ De Metsiers, een spelletje golf gade. Benjy beschrijft 
de ervaring in zijn eigen typerende taal als volgt: 
 

Through the fence, between the curling flower spaces, I could see them hitting. They were 
coming toward where the flag was and I went along the fence. Luster was hunting in the grass 
by the flower tree. They took the flag out, and they were hitting. Then they put the flag back 
and they went to the table, and he hit and the other hit. Then they went on, and I went along 
the fence. Luster came away from the flower tree and we went along the fence and they stopped 
and we stopped and I looked through the fence while Luster was hunting in the grass. (Geciteerd 
in Fowler 1998, p. 200-201) 

 
Vergelijkbaar met Hallidays analyse van The Inheritors analyseert Fowler verschillende 
foregrounded elementen, zoals de verhoudingsgewijs hoge frequentie van transitieve 
werkwoorden, het beperkte vocabulaire oftewel de underlexicalization van Benjy en het 
opmerkelijke gebruik van persoonlijke voornaamwoorden. Op basis hiervan concludeert 
Fowler dat Benjy’s afwijkende taalgebruik duidt op een beperkte linguïstische en mentale 
competentie. Waar Halliday zou zeggen dat de taal in Loks universum samenvalt met het 
wereldbeeld van de Neanderthalers, heeft Fowler het over een bepaalde mind style die tot 
uitdrukking wordt gebracht (cf. Leech & Short 2007, p. 151). Het is overigens opvallend dat 
zowel Halliday als Fowler ingaat op duidelijk gemarkeerde, foregrounded stijlen van mentaal 
minder ontwikkelde personages, wat de vraag oproept of de minder gemarkeerde stijlen of mind 
styles van ‘neutrale’ personages zich even goed lenen voor een functioneel gestuurde stilistische 
analyse.  

Vervolgens gaat Fowler een stap verder dan Halliday en vraagt hij zich af hoe de 
gemiddelde lezer tot de interpretatie komt dat Benjy mentaal beperkt is. Enigszins voorzichtig 
suggereert Fowler dat elke taalgebruiker, afhankelijk van de communicatieve praktijken in de 
maatschappij waarin hij of zij opgroeit (en afhankelijk van de talige competentie van de 
gebruiker), allerlei communicatieve en sociale betekenissen van linguïstische vormen opslaat in 
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een zogenaamd ‘pragmatisch woordenboek’. Hoewel dit woordenboek van persoon tot persoon 
verschilt, is er (binnen dezelfde maatschappelijke en culturele context) sprake van een grote 
overlap van gemeenschappelijke vormen: zo zal vrijwel elke taalgebruiker de frase ‘Er was eens’ 
onmiddellijk herkennen als het begin van een sprookje. Fowler haast zich te zeggen dat deze 
theorie de zaken ongecompliceerder voorstelt dan ze zijn – er is immers geen gefixeerde 
verhouding tussen vorm en functie (wat alleen al blijkt uit het bestaan van ambiguïteit) –, en dat 
een taalgebruiker niet zomaar een pasklare betekenis uit zijn pragmatische woordenboek kan 
plukken die toepasselijk is in elke willekeurige context. Iets genuanceerder verklaart Fowler dan 
ook dat elke taalgebruiker een tekst eerder verwerkt als een discours; als een gezamenlijk geheel 
van tekst en context: 
 

We approach the text with a hypothesis about a relevant context, based on our previous 
experiences of relevant discourse, and relevant contexts: this hypothesis helps us point to an 
interpretation, to assign significances, which are confirmed or disconfirmed or modified as the 
discourse proceeds. [...] with written texts, we are reliant on our existing familiarity with relevant 
modes of discourse and on our skill (developed in literary education and in other conscious 
studies of discourse, e.g. sociolinguistics) at bringing appropriate discourse models to bear. 
(Fowler 1998, p. 203) 

 
Op deze manier voegt Fowler aan de vrij ‘autonomistische’, functionalistische aanpak van 
Halliday een sociale component toe, wat het tot een solidere stilistische benadering van literaire 
teksten maakt. Bovendien geeft Fowler een bevredigender antwoord op de vraag in hoeverre 
stilistiek nu een objectieve dan wel subjectieve aangelegenheid is: 
 

The linguistic description of structures in text is certainly objective, particularly at the levels of 
syntax and phonology [...]. But it is clear that the assignment of functions or significances is not 
an objective process, because of the noted lack of co-variation of form and function. This does 
not mean that interpretation is purely subjective, individual practice [...]. Criticism is an 
intersubjective practice. The significances which an individual critic assigns are the product of social 
constitution; cultural meanings coded in the discourses in which the critic is competent. (Fowler 
1998, p. 204) 

 
3.11 De ‘nieuwe stilistiek’ van Leech en Short 
 
We bevinden ons inmiddels in de jaren 1980, de periode waarin stilistiek hersteld is van de 
‘Fish-hook’ en een steeds duidelijkere identiteit krijgt in de twilight zone tussen taal- en 
letterkunde. Een eerste belangrijke mijlpaal is de oprichting, onder impuls van Roger Fowler, 
Mick Short, Ron Carter en Katie Wales, van de Poetics and Linguistics Association (PALA) in 
1980, die vanaf 1992 het tijdschrift Language and Literature begint uit te geven. Verder verschijnt 
in 1989 Katie Wales’ A Dictionary of Stylistics, ‘the first comprehensive dictionary of stylistic 
theories and one of the major milestones in the development of this discipline’ (Saitō 1997, p. 1). 
Wellicht een nog grotere mijlpaal is de publicatie van Mick Short en Geoffrey Leechs Style in 
Fiction (1981), waarin de pedagogische en contextuele, praktisch gerichte stilistiek als het ware 
samenkomen, hoewel de auteurs (vermoedelijk bij gebrek aan betere termen op dat moment) 
hun eigen positie definiëren als ‘nieuwe stilistiek’ (ibid., p. 48-49).95 Met Style in Fiction treden de 

                                                
95 Zie de opening van het boek: ‘The book takes its direction from the “new stylistics” which has applied techniques 
and concepts of modern linguistics to the study of literature’ (Leech & Short 2007, p. 1).  



STILISTIEK ALS BREEKIJZER 

 129 

auteurs nadrukkelijk in de voetsporen van Halliday en Fowler (cf. Taylor & Toolan 1998, p. 88-
89; Busse & McIntyre 2010, p. 9), hoewel ze eveneens (meestal zijdelings) verwijzen naar 
inmiddels bekende voorgangers als Charles Bally, Leo Spitzer en Roman Jakobson.  

Verreweg de grootste meerwaarde van Style in Fiction is de focus op proza. De studie 
dankt zijn bekendheid voornamelijk aan de zogenoemde checklist, een uitgebreide controlelijst 
om stilistische analyses van prozatekst(fragment)en mee te systematiseren. Zoals de auteurs 
benadrukken, is de checklist vooral bedoeld als heuristisch middel: ‘it enables us to collect data 
on a fairly systematic basis. It is not exhaustive, of course, but is rather a list of “good bets”: 
categories which, in our experience, are likely to yield stylistically relevant information’ (Leech 
& Short 2007, p. 61). De lijst bestaat uit vier hoofdcategorieën (lexicon, grammatica, stijlfiguren 
en context/cohesie), die verder zijn onderverdeeld in subcategorieën (zie § 3.14.6).  
 Een tweede sterkte van Style in Fiction is het vaststellen van een norm. Aangezien het 
onmogelijk is om een absolute norm voor pakweg het Engels of het Nederlands te bepalen, 
opperen Leech en Short om te werken op basis van een zogeheten ‘relatieve norm’. Hoewel er 
volgens Leech en Short ‘manifeste gevaren’ kleven aan de wijze waarop een relatieve norm 
wordt gekozen, is er volgens hen geen reden tot paniek: ‘once it is accepted that relative validity 
is all we can aim at these [dangers] need not worry us unduly’ (ibid., p. 42). De idee van een 
relatieve norm maakt het volgens hen ook mogelijk om het optreden van ‘deviatie’, oftewel ‘the 
adoption, in literature, of a style borrowed from some “foreign” norm’, beter te verklaren (ibid., 
p. 43). Ze verwijzen onder andere naar opvallend afwijkende stijlen als kindertaal uit het begin 
van James Joyce’ A Portrait of the Artist as a Young Man (1916), de vlotte spreektaal in J.D. Salingers 
The Catcher in the Rye (1951) en de diverse stilistische parodieën in Joyce’ Ulysses (1922).96 Voorts 
is het mogelijk ‘variaties in stijl’ (ibid., p. 46) binnen één literair werk te onderscheiden. 
Stilistische variatie kan verschillende vormen aannemen, stellen Leech en Short. In de eerste 
plaats kan het gaan om een ‘evolutionary pattern’, zoals in Joyce’ Portrait waarin de stijl van het 
opgroeiende hoofdpersonage evolueert van kindertaal naar volwassen taal. Een tweede vorm is 
‘alternation’ (afwisseling). Hierbij verwijzen de stijlonderzoekers onder andere naar Faulkners 
eerdergenoemde roman The Sound and the Fury, waar naast de mentaal beperkte Benjy nog drie 
andere personages beurtelings aan het woord komen als verteller, een procedé dat we al eerder 
tegenkwamen bij De Metsiers. 

In het derde hoofdstuk, ‘A method of analysis and some examples’, geven Leech en 
Short een praktische uitwerking van hun voorgestelde comparatieve aanpak. Ze analyseren drie 
teksten van vergelijkbare lengte; in alle drie de gevallen gaat het om de openingspassage van 
een kortverhaal, respectievelijk Joseph Conrads The Secret Sharer (1910), D.H. Lawrence’ Odour 
of Chrysanthemums (1911) en Henry James’ The Pupil (1891). Van elke passage geven ze telkens 
een algemene impressie, een uitgebreide linguïstische analyse aan de hand van hun stilistische 
checklist en een tabel met een overzicht van alle kwantitatieve data, ‘so that our analyses can 
be seen to be based on “hard evidence”’ (ibid., p. 66). Hoewel Leech en Short toegeven dat er 
in de analyse waarschijnlijk veel details verloren zijn gegaan doordat de fragmenten geïsoleerd 

                                                
96 Vergelijk: ‘In such cases the recognition of style involves awareness of deviation from one norm (the norm of a 
particular writer, genre, period, register to which the text owes its provenance), and approximation to another 
contrasting norm. The adopted norm may of course (as in the case of the epistolary novel) become a literary norm or 
a convention in itself. But the mimetic, borrowed origin of the norm is still relevant.’ (Leech & Short 2007, p. 43) 
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van hun literaire context worden geanalyseerd, zijn ze van mening dat er door kruisverwijzingen 
naar de fragmenten een ‘common literary focus’ is ontstaan: 
 

In Conrad, for example, the focus lies in the sense of individual man vividly exploring and 
seeking to comprehend the elusive data of his alien environment. In Lawrence, it is natural man 
that we see threatened by the meretricious energy of his industrial environment, which renders 
nature lifeless and artificial. In James, it is civilised, social man negotiating and experiencing a 
world of irreducible ambivalence and complexity. All three writers deal with a haunting problem 
which humanity faces in coming to terms with its lot. (Leech & Short 2007, p. 88) 

 
Zich ervan bewust dat dergelijke abstracte generaliseringen ‘oppervlakkig en reducerend’ zijn, 
komen ze tot de volgende conclusie, waarbij het onduidelijk blijft of ze de meerwaarde van hun 
comparatieve methode hier verdedigen of juist nuanceren: 

 
The discovery that varied aspects of a writer’s style point towards a common literary purpose is 
something that can only be demonstrated through the details of stylistic analysis. And this 
discovery of unity in diversity, by which stylistic analysis is ultimately justified, cannot be 
abstracted or summarised. (Leech & Short 2007, p. 88) 

 
In de tabel geven ze ten slotte alle kwantitatieve data naast elkaar weer, ‘so that there is some 
standard of comparison, some “relative norm”, however limited [...] for judging the significant 
properties of each text’ (ibid.). Opmerkelijk is dat Leech en Short, ‘for external comparison’, 
een extra kolom hebben toegevoegd met vergelijkbare linguïstische vormen uit het moderne 
Engels.97 Naast het feit dat deze keuze nergens wordt verantwoord, halen Leech en Short hun 
pleidooi voor het werken met een relatieve norm enigszins onderuit: het lijkt wel alsof ze zich, 
door het toevoegen van linguïstische gegevens uit het ‘echte’, extra-literaire Engels, willen 
indekken tegen mogelijke kritiek.  

Die kritiek zou er uiteindelijk alsnog komen (cf. infra), hoewel deze amper iets afdeed aan 
de monumentale status van het boek. Niet voor niets werd Style in Fiction in 2005, tijdens het 
vijfentwintigjarig jubileum van PALA, bekroond tot het meest invloedrijke stilistiekboek van de 
afgelopen vijfentwintig jaar (Busse & McIntyre 2010, p. 4; cf. Leech & Short 2007, p. xiii). In 
2007 verscheen zelfs een tweede uitgave, waarin Leech en Short in twee toegevoegde 
hoofdstukken terugblikken op de belangrijkste ontwikkelingen van de afgelopen vijfentwintig 
jaar en bovendien een uitvoerige analyse van een kortverhaal toevoegen, met inclusie van 
recente inzichten en methoden.  
 
3.12 Recente ontwikkelingen in de stilistiek 
 
Vrijwel alle recente ontwikkelingen die Leech en Short bespreken komen neer op een sterke 
toename van interdisciplinariteit (cf. Bernaerts 2010, p. 31). Zowel in taalkundige als 
letterkundige hoek dienden zich vanaf de jaren tachtig belangwekkende ontwikkelingen aan die 
een stempel zouden drukken op de stilistiek. Een eerste invloedrijke evolutie was de opkomst 
                                                
97 Een voorbeeld uit de categorie ‘naamwoorden’: Conrad gebruikt gemiddeld (per honderd woorden) 24,6 
naamwoorden, Lawrence 26,9 en James 17,6, terwijl het voor algemeen Engels 25,1 is. De frequentie waarmee 
Conrad en Lawrence naamwoorden gebruiken in de hier bestudeerde fragmenten lijkt dus normaal te zijn (in 
vergelijking met de primaire norm; het moderne Engels), maar het blijft de vraag in hoeverre James’ afwijking van 
de algemene norm significant is, en of de lagere frequentie van naamwoorden in zijn fragment stilistische betekenis 
genereert (al dan niet in vergelijking met de fragmenten van Conrad en Lawrence).  
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van de taalkundige pragmatiek.98 In de pragmatiek wordt primair gefocust op de context waarin 
een betekenis tot stand komt, die onder andere afhankelijk is van telkens variërende elementen 
als tijd, plaats en participanten. Ook in de letterkundige pragmatiek komt de nadruk te liggen 
op de context: het ‘veronderstelt een raamwerk voor het begrip van literaire uitspraken in hun 
fictionele context of in hun context van consumptie’ (Bernaerts 2010, p. 32).  
 Leech en Short wijzen verder op de invloed van de narratologie, waardoor er in de 
huidige stilistiek meer oog is voor zaken als focalisatie, plotstructuur en fictionele werelden 
(Leech & Short 2007, p. 284). In het verlengde hiervan is eveneens meer aandacht voor 
karakterisering van personages, thema en de weergave van spraak- en gedachten.  

Een andere discipline die raakvlakken heeft met de stilistiek is ‘critical discourse analysis’ 
(CDA), ook wel aangeduid als ‘kritische linguïstiek’ (waarmee het de ‘kritische stilistiek’ van 
Roger Fowler in herinnering roept). In navolging van Michael Halliday concentreren CDA-
onderzoekers zich voornamelijk op het blootleggen van ideologische en socio-politieke 
aannamen die al dan niet latent aanwezig zijn in teksten (ibid., p. 284). CDA spitst zich 
voornamelijk toe op het bestuderen van niet-literaire teksten. Leech en Short (die zich alleen 
richten op literaire teksten) merken op dat er ook binnen de contemporaine stilistiek meer 
belangstelling is gekomen voor het bestuderen van niet-literaire teksten. Als een logisch gevolg 
hiervan is er een overlap ontstaan tussen ‘the work of stylisticians and those interested in 
language varieties and the study of register’ (ibid.).  

Verder heeft de alsmaar groeiende corpuslinguïstiek een substantiële invloed op de 
stilistiek. Doordat tegenwoordig een gigantische hoeveelheid teksten in digitale vorm 
beschikbaar is, kan door de inzet van computationele onderzoeksmiddelen onder andere het 
optreden van woordfrequentie of collocatie in grote tekstcorpora onderzocht worden.99  
 Tot slot wijzen Leech en Short op de ‘cognitive turn’, die naast de pragmatische en 
computationele ontwikkelingen het sterkst de recente ontwikkelingen binnen de stilistiek heeft 
gestuurd (Leech & Short 2007, p. 286; cf. Bernaerts 2010). Net als bij empirische 
literatuurstudies, eveneens van grote invloed op de stilistiek, is er in de cognitieve stilistiek 
aandacht voor het proces van verwerking en betekenisgeving door de lezer.100  
 

3.12.1 Style in Fiction 2.0 

Als een soort toegift illustreren Leech en Short in hun nieuwe slothoofdstuk hoe diverse 
inzichten uit de contemporaine benaderingen geïncorporeerd kunnen worden in een stilistische 
analyse. Ze doen dit aan de hand van het kortverhaal ‘The Bucket and the Rope’ (1927) van de 
Britse auteur T.F. Powys. In tegenstelling tot de analyses uit de eerste editie vertrekken Leech 

                                                
98 Leech en Short (2007, p. 283-284) spreken zelfs van een algemene ‘pragmatic turn’ in de stilistiek. 
99 Een vorm van computationele stilistiek die niet expliciet wordt benoemd door Leech en Short, is de inzet van 
stylometrie om auteurs te identificeren. Het is met name deze vorm van corpusstilistiek die opgang maakt in de 
neerlandistiek, vooral als het gaat om auteursidentificatie van middelnederlandse teksten (cf. Fagel-de Werd 2015, 
p. 26). Een recent voorbeeld van een stylometrische studie uit de neerlandistiek is Van wie is het Wilhelmus? De auteur 
van het Nederlandse volkslied met de computer onderzocht (Kestemont, Stronks, De Bruin & De Winkel 2017), waarin de 
Vlaming Pieter Dathleen als meest waarschijnlijke auteur van het Wilhelmus wordt aangewezen. 
100 Dirk de Geest wijst in zijn eerderbesproken bijdrage op het potentieel van de metafoortheorie, die mede aan de 
wieg stond van de cognitieve stilistiek. Twee werken die volgens De Geest inspiratie kunnen bieden voor een meer 
taalkundige benadering van literatuur zijn het beroemde Metaphors We Live By (1980) van George Lakoff en Mark 
Johnson en de vervolgstudie More than cool reason: a field guide to poetic metaphor (1989) van Lakoff en Mark Turner 
over metaforiek in literaire teksten (De Geest 2009, p. 137).  
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en Short nu vanuit één verhaal, dat ze vervolgens als geheel analyseren. De onderzoekers putten 
voornamelijk inspiratie uit verschillende narratologische en cognitieve benaderingen, en 
besteden hierbij uitvoerig aandacht aan de structuur van de verhaalwereld, viewpoint, framing 
(inbedding van verhaal in verhaal) en de weergave van spraak. Deze nieuwe, meer contextueel 
gerichte manier van analyseren sluit niet alleen beter aan bij het hoofddoel van de literaire 
stilistiek (het bepalen van de samenhang tussen vorm en inhoud), maar verkleint ook de eerder 
gesignaleerde ‘kloof’ tussen formele observaties en een inhoudelijke interpretatie. 
Desalniettemin merken Leech en Short op dat hun vernieuwde methode nog altijd geen 
pasklare methode biedt: bij elke analyse blijft het de vraag hoe generaliseerbaar deze is (Leech 
& Short 2007, p. 341). Daarbij blijft het onopgehelderd hoe de voorgestelde methode kan leiden 
tot een vruchtbare analyse van een volledige roman. Met betrekking tot deze kwestie hoop ik met 
mijn methode een suggestie te doen. Voordat ik deze methode introduceer, sta ik eerst stil bij 
de stand van zaken van de stilistiek in de Lage Landen, met specifieke aandacht voor literair-
stilistische studies.  
 
3.13 Stilistiek in de Lage Landen 
 
Zoals al bleek uit het eerder besproken stuk van Dirk de Geest, bestond er een periode in de 
neerlandistiek waarin taal- en letterkunde een organischer geheel vormden en het 
vanzelfsprekender was om letterkundige analyses te onderbouwen met linguïstische observaties. 
Hoewel De Geest niet concreet ingaat op deze periode, wijst hij wel nog op de ‘voorvaders’ 
Hellinga en Stutterheim (cf. De Geest 2009, p. 134). Ook in het artikel van Herrmann, Van 
Dalen-Oskam en Schöch (2015) wordt aan Hellinga en Stutterheim gerefereerd                             
(cf. Goedegebuure & Heynders 1996). Aangezien deze onderzoekers en hun bijdragen aan de 
stilistiek al zorgvuldig in kaart zijn gebracht door Fagel-de Werd (2015, p. 47-62), zal ik van 
deze vroegere periode slechts de hoofdlijnen uittekenen. Ik wil namelijk vooral stilstaan bij de 
herintroductie van de stilistiek in de neerlandistiek. 
 

3.13.1 De ‘gouden periode’: Overdiep, Stutterheim en Hellinga 

In haar uitgebreide hoofdstuk over de geschiedenis van de stilistiek in Nederland beschrijft 
Suzanne Fagel-de Werd de ‘roemrijke’ periode tussen 1920 en 1960 aan de hand van drie 
hoogleraren in de neerlandistiek: G.S. Overdiep in Groningen, C.F.P. Stutterheim in Leiden 
en W. Gs. Hellinga in Amsterdam.101  

Gerrit Siebe Overdiep werd in 1929 aangesteld als hoogleraar Taal- en Letterkunde en 
hield zich intensief bezig met de ontwikkeling van de ‘stilistische grammatica’ van het 
Nederlands. Samen met zijn opvolger Gustaaf Amandus van Es ontwikkelde Overdiep een 
stilistische methode, waar vervolgens de Groningse school uit voortkwam (Hoeksema 2009,         
p. 145).102 In zijn belangrijkste publicatie Stilistische grammatica van het moderne Nederlandsch (1937; 
tweede herwerkte druk door Van Es in 1949) besteedde Overdiep niet alleen aandacht aan 
algemene grammaticale aspecten, maar ook aan bijvoorbeeld ritme en intonatie. Daarnaast had 

                                                
101 De selectie op basis van hoogleraarschap verklaart vermoedelijk waarom Fagel-de Werd niet apart ingaat op 
Willem Kramer, de al eerdergenoemde ‘Spitzeriaanse’ stijlonderzoeker die niet verbonden was aan een universiteit 
(cf. Fagel-de Werd 2015, p. 54). 
102 Zie Grootes 1989 voor een uitgebreide studie over van Van Es. 
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hij oog voor dialecten en spreektaal, wat volgens Hoeksema (2009, p. 146) goed paste binnen 
de tijd: het dialectonderzoek was, dankzij onderzoekers als G.G. Kloeke, Jaq. van Ginneken en 
Overdiep zelf, ‘enorm in de mode’. Zoals de titel al aangeeft, streefde Overdiep (net als Charles 
Bally en andere Saussuriaanse taalkundigen) naar het doorgronden van een groter, 
overkoepelend taalsysteem. Overdieps neiging tot systematiseren kwam onder andere tot uiting 
in zijn bewonderenswaardige ambitie om niet alleen individuele literaire werken stilistisch te 
analyseren, maar om op basis van een hele reeks analyses uiteindelijk tot een algemene 
karakterisering van laat-negentiende-eeuws literair taalgebruik te komen, die op haar beurt 
weer deel zou uitmaken van een volledig overzicht van het Nederlandse taalgebruik door de 
eeuwen heen (Fagel-de Werd 2015, p. 50). Overdieps methode kenmerkte zich door een 
veelvuldig gebruik van statistische, kwantitatieve analyses, die echter nauwelijks geëvalueerd of 
geïnterpreteerd werden (Hoeksema 2009, p. 146). De methode van de Groningse school kreeg 
dan ook amper navolging, noch in de taalkunde, noch in de letterkunde (ibid.). Ondanks deze 
geringe belangstelling kan Overdiep beschouwd worden als een kernfiguur voor de stilistiek in 
de Lage Landen, omdat hij als een van de weinigen literaire (proza)teksten daadwerkelijk op 
een taalkundige manier analyseerde (Fagel-de Werd 2015, p. 51).  
 De tweede ‘voorvader’ was C.F.P. Stutterheim, die weliswaar zijn steentje bijdroeg aan 
de literatuurtheorie, maar toch voornamelijk op het gebied van taalkunde (vaak in combinatie 
met taalpsychologie) opzienbarende studies uitgaf (cf. Noordegraaf 2000). Stutterheims 
bijdragen tot de stilistiek stammen allemaal uit de periode van vóór 1956, het jaar waarin hij 
als hoogleraar Nederlandse taalkunde in Leiden werd aangesteld (Fagel-de Werd 2015, p. 52). 
In deze vroegere periode publiceerde hij Stijlleer (1947) en verzorgde hij de herziene druk van 
het door J.M. Acket geschreven schoolboek Stijlstudie en stijloefening (1944; oorspronkelijk 1918). 
In dit laatste werkje wordt stijl kortweg gedefinieerd als ‘een persoonlijke wijze van taalgebruik, 
– een taalgebruik waarin een persoonlijkheid tot uitdrukking komt’ (Acket 1960, p. 156). 
Hoewel Stutterheim veel aandacht besteedde aan de stilistische karakteristieken van een literair 
werk en de eenheid tussen vorm en functie – volgens Stutterheim ‘een leuze van de moderne 
stijlleer (ook wel stilistiek genoemd)’ (Stutterheim 1947, p. 39) – koppelde hij uiteindelijk de stijl 
van een tekst terug naar de auteur, die in de tekst een bepaalde ‘esthetische emotie’ had 
uitgedrukt (cf. Fagel-de Werd 2015, p. 52-53). Hierin schemert duidelijk de invloed van Leo 
Spitzer door (cf. Herrmann, Van Dalen-Oskam & Schöch 2015, p. 36). De stijlonderzoeker 
moest volgens Stutterheim niet alleen de talloze manieren onderzoeken waarop stijl zich kon 
ontplooien, maar ook nog eens bepalen of de stijl ‘juist’ was en dus een correcte afspiegeling 
vormde van de inhoudelijke, emotionele uitdrukking van een auteur.  
 De Amsterdamse hoogleraar Nederlandse Taalkunde Wytze Gs. Hellinga vormt ten 
slotte een beetje een vreemde eend in de bijt, omdat hij vooral bekend is geworden als de 
voorloper van algemene literatuurwetenschap en structuralistische literatuurstudie, die haar 
hoogtijdagen beleefde in het door J.J. Oversteegen, Kees Fens en H.U. Jessurun d’Oliveira 
opgerichte tijdschrift Merlyn (cf. Goedegebuure & Heynders 1996). Hellinga’s belangrijkste 
bijdrage aan de stilistiek vormde zijn methode voor een linguïstische stilistiek, die hij uiteenzette 
tijdens een doctoraalcollege in het academiejaar 1946-1947. De collegereeks leidde tot de 
oprichting van de Amsterdamse Werkgroep voor Stilistiek op Linguïstische Grondslag (1946-
1950), waar onder anderen de in Nederland verblijvende Zuid-Afrikaan H. van der Merwe 
Scholtz deel van uitmaakte. In 1955 presenteerde Hellinga samen met Van der Merwe Scholtz 
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zijn stilistische methode in Kreatiewe analise van taalgebruik. Prinsipes van stilistiek op linguistiese 
grondslag, met een uitgebreide analyse van J.H. Leopolds beroemde gedicht ‘Om mijn oud 
woonhuis peppels staan’ (Anbeek 2001, p. 6-8; cf. Fagel-de Werd 2015, p. 54-46). De methode 
van de Amsterdamse Werkgroep had voornamelijk succes in Zuid-Afrika, waar in de loop van 
de jaren 1950 diverse stilistische proefschriften het licht zagen (Anbeek 2001, p. 7-8). Het is 
overigens nog maar de vraag in hoeverre de methode van Hellinga en Van der Merwe Scholtz 
echt stilistisch genoemd mag worden. Hoewel de onderzoekers spreken van ‘stilistiek’, 
vertoonde hun werkwijze namelijk toch vooral overeenkomsten met de latere structuralistische 
aanpak van merlinisten als J.J. Oversteegen, die overigens college had gelopen bij Hellinga 
(ibid., p. 9). Fagel-de Werd vermoedt dat de benaming ‘stilistiek op linguïstische grondslag’ 
voornamelijk ontleend is aan Hellinga’s inspiratiebron (het Russische formalisme) en dat 
‘stilistiek’ in de pre-merlinistische periode eerder als een inwisselbare term werd gebruikt ‘om 
aan te duiden wat in de jaren ’60 “structuuranalyse” of close reading zou gaan heten’ (Fagel-de 
Werd 2015, p. 56).  
 

3.13.2 Stilistiek in Vlaanderen: José Aerts (Albert Westerlinck) 

Een opvallende afwezige in het historische overzicht van Fagel-de Werd is de al eerder 
geïntroduceerde Leuvense priester-hoogleraar José Aerts (beter bekend onder zijn pseudoniem 
Albert Westerlinck), die als ‘een der eersten in Vlaanderen [...] de beginselen van het 
wetenschappelijk stijlonderzoek’ toepaste (Florquin 1979, p. 24). Net als Stutterheim is Aerts 
onmiskenbaar beïnvloed door Leo Spitzer, hoewel hij ook vertrouwd is met het gedachtegoed 
van Charles Bally. Het Spitzeriaanse stijlprincipe vormt in ieder geval de grondslag van Aerts’ 
proefschrift De psychologische figuur van Karel Van de Woestijne als dichter. Een litterair-psychologische studie 
(1948). Een klein decennium later verschijnt, als aanvulling op het sterk psychologisch gedreven 
proefschrift, Stijlgeheimen van Karel Van de Woestijne. Een stijlkundig onderzoek (1956).103 In deze 
stijlstudie benadert Aerts Van de Woestijnes poëzie expliciet als ‘woordkunstwerk’, waarmee hij 
niet het ‘waarlijk menselijke’, maar het ‘waarlijk kunstige’ centraal stelt. Deze invalshoek kwam 
ook al naar voren in zijn stilistische studies over de poëzie van Gezelle (§ 2.3.8.1) 

Anne-Marie Musschoot merkt in haar bespreking van Aerts’ proefschrift op dat diens 
stilistische onderzoek voornamelijk in functie staat van een belichting van de dichterlijke 
persoonlijkheid: ‘de Stijlgeheimen van Karel van de Woestijne hebben inderdaad betrekking op de 
“poëtische taalschepping” van de dichter, maar deze “stylistisch-filologische ontleding” beoogt 
uiteindelijk toch inzichten te brengen in de geaardheid van de dichterlijke persoonlijkheid’ 
(Musschoot 1985, p. 269). De omvang van het stilistische onderzoek is bovendien vrij beperkt, 
maar daar staat volgens Musschoot wel tegenover dat Aerts – naar het model van Leo Spitzer, 
Karl Voßler en Bally’s discipel Marcel Cressot – uitgebreid ingaat op het impressionisme, het 
symbolisme en de stilistische aspecten daarvan (ibid.).104  

                                                
103 Vergelijk: ‘Deze studie wil een bijdrage zijn tot vollediger kennis van de poëzie van Karel van de Woestijne, 
vooral als woordkunstwerk beschouwd. Nadat wij in een vorig boek (De Psychologische Figuur van K. Van de Woestijne 
als Dichter, Antwerpen-Amsterdam, 1952) getracht hebben de wetenschappelijke psychologie te integreren in de 
literatuurstudie, om tot grondiger begrip van de literaire tekst te komen, willen wij thans langs een andere weg, die 
van de stylistische filologie, hetzelfde doel nastreven.’ (Aerts 1956, p. 5) 
104 Vergelijk het volgende citaat van Aerts zelf: ‘Gedurende vele jaren hebben wij met belangstelling, maar niet 
zonder critische zin – zoals, naar wij hopen, uit dit werk hier en daar zal blijken –, de ontwikkeling van de moderne 
stylistische filologie in het buitenland gevolgd, vooral in Duitsland, waar inzonderheid het vruchtbare werk van 
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Een ander belangrijk ‘wapenfeit’ vormt de lezing die Aerts in 1955 gaf ter gelegenheid van zijn 
aanstelling als lid van de Koninklijke Vlaamse Academie, waar ik al kort naar verwees aan het 
begin van dit hoofdstuk. Als gezegd opende Aerts zijn oratie met de stelling dat taal- en 
letterkunde volledig uit elkaar gegroeid zijn en bovendien dermate gespecialiseerd zijn, ‘dat er 
op dit ogenblik wel geen geleerden meer te vinden zijn, die, zij het in de taalkunde of in de 
wetenschappelijke literatuurstudie, het geheel van hun wetenschappelijk gebied nog volkomen 
beheersen’ (Aerts 1955, p. 700). Gelukkig was er binnen de taalkunde een kentering gaande, die 
tot een nauwere verstandhouding met de literatuurstudie had geleid. Een belangrijk aspect van 
deze vernieuwing is volgens Aerts de taaltheorie van Ferdinand de Saussure en de ontwikkeling 
van een ‘linguïstische stilistiek’ (ibid., p. 703). Vervolgens wijst hij op het werk van Charles Bally 
en merkt hij op dat het geen betoog behoeft dat iemands persoonlijke stijl voor een groot deel 
bepaald wordt door ‘de stilistische uitdrukkingsgewoonten en -mogelijkheden van milieu en tijd’ 
(ibid., p. 704-705). Het zou volgens Aerts dan ook interessant zijn om na te gaan op welke wijze 
dit milieu tot uiting komt bij prozaschrijvers en in hoeverre het de stijlverschillen tussen auteurs 
als ‘Streuvels en Timmermans, Walschap en Elsschot, Claes en Gilliams’ kan verklaren (ibid., 
p. 705). 

Aerts toont zich bijzonder goed ingewijd in de recente stijlstudie: hij is vertrouwd met 
het werk van Marouzeau, Cressot en Overdiep (inclusief de Groningse school). Verderop stipt 
hij nog andere richtingen en ‘scholen’ binnen het toenmalige stijlonderzoek aan: hij verwijst 
onder andere naar de ‘Angelsaksische stilistiek van I.A. Richards c.s. en de hele “semantische” 
richting’ (i.e. het Practical Criticism) en de Russische formalisten. Hoewel hij heil ziet in de 
nieuwe stijldisciplines, stelt hij zich kritisch op en waarschuwt hij dat de mogelijkheden van de 
stilistiek niet onbegrensd zijn.105 Aerts besluit zijn theoretische en programmatische gedeelte als 
volgt: 

 
Taalstudie en literatuurwetenschap vertonen werkelijk eenheid en zij bieden reëele mogelijkheid 
tot samenwerking op het gebied van de algemene stilistiek. Doch om aan de eisen van een 
grondig literatuuronderzoek te voldoen, moet deze linguïstisch-stilistische methode worden 
aangevuld door een stijl-ontleding, die naar het strict-individuele karakter van de literaire 
taalschepping peilt, en moet zij, ten tweede, de hulp inroepen van de literaire esthetiek. Onder 
deze voorwaarden is de arbeid van de linguïstische stilisticus een eerste, belangrijke, en o.i. 
onmisbare etappe op de inductieve weg, die leiden moet tot de wetenschappelijk ontraadseling 
van het literaire taalkunstwerk. (Aerts 1995, p. 711) 

 

                                                
vele Romanisten op dit gebied verdienste heeft, en ook in Frankrijk, waar het wetenschappelijke stijlonderzoek 
jonger is maar reeds rijke vruchten heeft opgeleverd. Geleid door de principes en de doelstelling van deze 
vernieuwde literaire filologie, hebben wij in deze studie de poëtische taal van Karel van de Woestijne onderzocht 
en er naar gestreefd in zijn taalschepping de stijlmiddelen op te sporen, die wij in de stijl-ontwikkeling van de 
moderne Europese letteren “impressionistisch” en “symbolistisch” noemen. Ziedaar de beperkte opzet van ons 
stijlkundig onderzoek.’ (Aerts 1956, p. 5) 
105 Zie bijvoorbeeld de volgende kritische uitspraak: ‘Hoe moeten wij deze toenadering van taal- en letterkunde 
beoordelen? Geschiedt zij, van zuiver linguïstisch standpunt uit, zonder gevaar? Wij menen het niet. Zeker zijn 
alle hierboven vermelde stilistici zich van het afwijkingskarakter der literaire taal t.o.v. de algemene volkstaal 
bewust, doch de principiële beschouwingen waardoor zij de inschakeling van literair taalmateriaal in het algemeen 
onderzoek van de taalstijlen motiveren zijn vaak ongenuanceerd, en bovendien leidt in de practijk van het stilistisch 
onderzoek het op-een-lijn-stellen van literaire en niet-literaire taalfenomenen vaak tot ongenuanceerde resultaten.’ 
(Aerts 1955, p. 707) 
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Volgens Aerts opereert de ideale stijlonderzoeker precies op het kruispunt van enerzijds de strikt 
linguïstische school volgens De Saussure/Bally en anderzijds de meer individualistisch en 
esthetisch gerichte benadering van Voßler/Spitzer (ibid., p. 713).  

In het tweede, meer praktische deel van zijn lezing demonstreert Aerts zijn beoogde 
werkwijze aan de hand van voorbeelden uit de poëzie van Karel van de Woestijne. Nadat hij 
enkele probleemstellingen heeft geformuleerd rond het veelvuldig gebruik van conjunctieven 
door de Vlaamse auteur en dichter, wijst hij op het belang van stilistische interpretatie van 
dialectgebruik (cf. Aerts 1956, p. 113-115). Door de korte strofe ‘de veege zonne die te veinzen 
ligt, daarbuiten’ besefte Aerts namelijk dat zelfs bij een ‘aristocratische’ dichter als Van de 
Woestijne kennis van het dialect onmiskenbaar is: veinzen bleek afgeleid te zijn van het Gentse 
‘vunzen’ (smeulen, vonken), wat een ander licht op de versregel wierp. Aerts betoogt dat de 
dialectstudie in het kader van de literaire stilistiek zich niet enkel mag beperken tot 
woordverklaring of lexicografie: de stijlonderzoeker moet zich eveneens wegwijs maken in de 
‘zielkundige en sociale factoren’ van het dialect in kwestie, om niet het dialectgebruik van de 
Gentenaar, maar van de dichter Van de Woestijne te kunnen verklaren (Aerts 1955, p. 714). Van 
de Woestijne gebruikt zijn dialect immers met een specifieke esthetische bedoeling, waardoor 
het de taak van de stijlonderzoeker is om de stilistische functie van het dialectwoord te 
achterhalen. Ook deze inspanning zal uiteindelijk moeten leiden tot het doorgronden van de 
verhouding van ‘de scheppende dichter tot de taal’ (ibid.). 
 

3.13.3 De teloorgang in de jaren zestig 

Hoewel het er in de periode vlak voor en na de Tweede Wereldoorlog veelbelovend uitzag voor 
de stilistiek in de Lage Landen, is de interdisciplinaire onderneming er uiteindelijk niet in 
geslaagd een centrale plek in te nemen in de neerlandistiek. Vanaf de jaren zestig zagen nog 
maar nauwelijks nieuwe stijlstudies het licht. Hier liggen diverse oorzaken aan ten grondslag (cf. 
Fagel-de Werd 2015, p. 57-62; Anbeek & Verhagen 2001, p. 4-6). Ten eerste richtten veel 
taalkundigen zich door de revolutionaire ideeën van Chomsky primair op de studie van het 
taalsysteem (in plaats van het taalgebruik), waardoor literaire teksten aan de aandacht 
ontsnapten (Anbeek & Verhagen 2001, p. 4-5). Ten tweede kwam in de letterkunde, door de 
internationale opgang van het Franse structuralisme en het New Criticism, vooral de focus te 
liggen op de woord-voor-woord-analyse van complexe poëzie of het doorgronden van de 
structuur van romans, waardoor analyses van bijvoorbeeld grammaticale aspecten niet langer 
noodzakelijk werden geacht (ibid., p. 5). Zoals ik al aan het eind van § 3.9.1 aangaf, speelden de 
opkomst van literatuurwetenschap en de deconstructivistische theorieën van Jacques Derrida 
eveneens een niet te verwaarlozen rol in de herijking van de letterkunde. Terwijl deze 
ingrijpende ontwikkelingen internationaal gezien stijlonderzoekers inspireerden tot het creëren 
van stilistische benaderingen, leek het neerlandistische stijlonderzoek juist onder de 
concurrentie te bezwijken. 

Volgens Fagel-de Werd zijn het voornamelijk definitiekwesties geweest die er mede toe 
geleid hebben dat stijlonderzoek in de neerlandistiek in onbruik raakte. In de eerste plaats werd 
‘stijl’ voornamelijk geassocieerd met de persoonlijke, individuele stijl van een auteur, wat ook al 
bleek uit de sterke invloed van Spitzer op neerlandistische stijlonderzoekers. Hierdoor werd stijl 
al snel als een tekstexterne eigenschap opgevat, en ging het bij ergocentrische analyses veel meer 
om het analyseren van de interne tekststructuur op basis van lexicale categorieën. Daarnaast 
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waren de stilistische studies van Hellinga, Stutterheim en Westerlinck minder linguïstisch 
doorwrocht dan ze in eerste instantie overkwamen. Door hun stijlstudies te presenteren als 
‘linguïstisch’ wilden Hellinga en Stutterheim vooral benadrukken dat ze de tekst zelf centraal 
stelden, en dat ze literatuur niet op de gebruikelijke (biografische, historische of psychologische) 
manier analyseerden. Dit is eveneens evident bij Aerts, die als gezegd zijn ‘stijlkundige’, op het 
‘woordkunstwerk’ gerichte Van de Woestijne-studie als een duidelijke tegenhanger 
presenteerde van zijn psychologisch geënte proefschrift. ‘Linguïstisch’ diende dus voornamelijk 
als een oppositionele en programmatische term: inhoudelijk gezien waren de stijlanalyses van 
Hellinga, Stutterheim en Aerts toegespitst op opvallende afwijkingen van ‘normaal’ taalgebruik 
(foregrounding), wat ook meteen verklaart waarom ze poëzie in plaats van proza analyseerden 
(Fagel-de Werd 2015, p. 56). Stijlonderzoek veranderde zodoende in structuuronderzoek, en 
dat is in de neerlandistiek tot voor kort zo gebleven (ibid., p. 61).106  
 

3.13.4 De (recente) terugkeer van de stilistiek 

Het ‘tot voor kort’ waar ik hierboven op doelde, refereert aan een recente ‘opleving’ van de 
stilistiek in de neerlandistiek. Een belangrijk moment vormde de publicatie van het 
programmatische artikel ‘Over stijl’ van literatuurwetenschapper Ton Anbeek en linguïst Arie 
Verhagen, dat in 2001 in het internet-tijdschrift Neerlandistiek.nl verscheen. Het wordt doorgaans 
beschouwd als de inluiding van de stilistiek-revival in de neerlandistiek (Fagel-de Werd 2015, p. 
36; 61; Herrmann, Van Dalen-Oskam & Schöch 2015, p. 36-37).107 In het artikel illustreren de 
twee onderzoekers een volgens hen ‘levensvatbare vorm van stilistiek, geïnspireerd door een 
benadering (ontwikkeld door Leech en Short) die in de Angelsaksische wereld een zekere traditie 
vormt’ (Anbeek & Verhagen 2001, p. 1).108 Na een korte geschiedenis van ‘gemiste kansen’ in 
de neerlandistiek en enkele theoretische overwegingen demonstreren Anbeek en Verhagen een 
praktische uitwerking van de door Leech en Short voorgestelde methode, die ook toepasbaar 
blijkt te zijn op Nederlandstalige romans. Concreet vergelijken ze het openingsfragment uit Het 
Hof van Barmhartigheid (1996) – het derde deel uit A.F.Th. van der Heijdens serie De tandeloze tijd 
                                                
106 Over precies deze ‘breuklijn’ tussen stijl als individuele expressie en stijl als tekstinterne eigenschap, toegepast 
op autobiografische romans, schreef Lut Missinne in 2013 een artikel. Hierin onderzocht ze – aan de hand van de 
openingspassages uit Helga Ruebsamens ‘herinneringsroman’ Het lied en de waarheid (1997) en Louis Ferrons De 
Walsenkoning (1993) – hoe de stijl van autobiografische romans het effect van authenticiteit oproept. Missinne 
concludeert dat dit effect niet bereikt wordt door overeenstemming tussen de beschreven gebeurtenissen en de 
werkelijkheid (die doorgaans niet geverifieerd kan worden door de lezer), maar door de ‘vorm en de stijl van de 
tekst’: ‘Een van de stijlaspecten die in het geval van autobiografische teksten een belangrijke rol spelen, betreft de 
temporele afstand tussen het moment van het schrijven en het moment van het beleven. Daarmee gaan ook keuzes 
van focalisatie en vertelwijze gepaard. Lexicale keuzes, selectie van waarnemingen, het gebruik van 
werkwoordstijden en zinsstructuren zijn eveneens factoren die de lezer in de richting van een autobiografische 
lectuur kunnen sturen.’ (Missinne 2013, p. 56) 
107 Dit wil niet zeggen dat er in de periode tussen de teloorgang van de stilistiek in de jaren zestig en het verschijnen 
van het artikel van Anbeek en Verhagen in 2001 helemaal niet aan stilistiek werd gedaan. Er verschenen 
incidenteel studies die getuigden van een stilistische aanpak (cf. Balk-Smit Duyzentkunst 1983 & 1984 & 1985; 
Blom 1990 & 1992; Daalder & Verhagen 1993; Clement 1997), alleen werden deze niet als zodanig gekwalificeerd 
door de onderzoekers zelf. 
108 Anbeek en Verhagen zijn niet de eersten die het standaardwerk van Leech en Short onder de aandacht brengen. 
Gillis Dorleijn wees reeds in 1995 op het potentieel ervan voor de letterkundige neerlandistiek, met name als 
periodiseringsinstrument: de literatuurgeschiedschrijving zou volgens hem zeer gebaat zijn bij de ontwikkeling van 
een computerprogramma dat teksten op basis van (talige) verschijnselen zou kunnen toeschrijven aan een bepaalde 
literair-historische periode (Dorleijn 1995). Nog eerder, in 1986, was Style in Fiction al in de Nederlandse 
vertaalwetenschap geïntroduceerd door Arthur Langevelds proefschrift Vertalen wat er staat (Eickmans 2003, p. 110). 
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– en de eerste pagina uit Vuile handen (1996) – het tweede deel uit de zevendelige serie Het Bureau 
van J.J. Voskuil. Daarbij concentreren ze zich op aspecten als zinslengte, zinsstructuur, 
juxtapositie en het gebruik van vergelijkingen.  
 Met betrekking tot het fragment uit De tandeloze tijd stellen Anbeek en Verhagen dat er 
in de pers nog opvallend weinig is opgemerkt over de ‘veelstemmigheid’ van Van der Heijdens 
werk. Het fragment opent met een soort monologue intérieur van een zekere Gesù, die verder 
nauwelijks meer aan bod komt in de romancyclus.109 Gesù, die in tegenstelling tot het anonieme 
‘koor’ van cafégangers uit een latere passage nog wel een naam heeft, is volgens Anbeek en 
Verhagen een van de vele ‘stemmen’ uit de cyclus.110 De monoloog roept meteen enkele 
onderzoeksvragen op, bijvoorbeeld in hoeverre al deze stemmen bijdragen aan de plot van De 
tandeloze tijd (ibid., p. 17). In een voetnoot merken de onderzoekers op dat de analyse van 
veelstemmigheid een van de gebieden is waar stijlonderzoek ‘veel zou kunnen opleveren, zowel 
voor taal- als voor letterkunde, zowel aan inzicht in de middelen waarmee schrijvers het 
produceren, als aan inzicht in de veelzijdigheid ervan’ (ibid., p. 16-17).  
 Anbeek en Verhagen besluiten hun bijdrage door te wijzen op enkele voordelen en 
mogelijkheden van stijlonderzoek voor taal- en letterkunde. Met betrekking tot taalkunde stellen 
ze dat onderzoek naar literair taalgebruik vrij directe evidentie kan leveren voor soms subtiele 
semantische verschillen. Daarenboven kan stijlonderzoek tot meer inzicht leiden in de grenzen 
van conventies, en het doorbreken daarvan (ibid., p. 22-23). Wat betreft de letterkunde kan 
stijlonderzoek in de eerste plaats leiden tot een kritische discussie over de operationalisering van 
het begrip ‘stijl’ zelf (cf. Herrmann, Van Dalen-Oskam & Schöch 2015). Bovendien zou 
stijlanalyse kunnen aantonen hoe op tekstueel microniveau (lexicon, grammatica) bepaalde 
‘macrodimensies’ geproduceerd worden, zoals de conversationele veelstemmigheid bij Van der 
Heijden. Op die manier, stellen Anbeek en Verhagen, legt de stijlanalyse allereerst een verband 
tussen ‘kenmerkende aspecten van het taalgebruik en kenmerkende aspecten van de inhoud van 
de tekst, niet primair tussen taalgebruik en auteur’ (Anbeek & Verhagen 2001, p. 23).  

Het artikel van Anbeek en Verhagen markeerde inderdaad het begin van een reeks aan 
stilistische publicaties (cf. Van Leuvensteijn & Wattel 2002 & 2008; Van Driel 2007; Van Dalen-
Oskam 2007 & 2009b; Bernaerts 2010). In 2007 werd zelfs onder leiding van Arie Verhagen 
het vijfjarige NWO-onderzoeksproject ‘Stilistiek van het Nederlands’ opgestart, met als doel de 
ontwikkeling van een linguïstisch gefundeerde methode voor de stilistische analyse van literaire 
en niet-literaire teksten. Ook dit leidde tot nieuwe publicaties (Fagel 2010; Fagel, Van Leeuwen 
& Boogaart 2011; Fagel, Stukker & Van Andel 2012) en twee afsluitende proefschriften: een 
over de stijl van ‘gewoon proza’ (Fagel-de Werd 2015) en een over de stijl van Nederlandse 
parlementaire toespraken (Van Leeuwen 2015). Het project zou verder bezegeld worden met 
de publicatie van Stilistiek van het Nederlands, het Nederlandse equivalent van Style in Fiction 
(verzorgd door Arie Verhagen en postdoc Ninke Stukker), maar die is tot op heden niet 
verschenen.  

                                                
109 Het begin van Gesùs monoloog luidt als volgt: ‘Als Europa, wat wel gezegd wordt, de kaap van Azië is, dan is 
Holland de kut van Europa, vertel mij wat. Europa Aziës kaap. Niet kwaad. Niet slecht gevonden. Van wie was 
die ook weer? Ik heb het ergens gelezen. De een of andere Europese intellectueel natuurlijk, want die grossieren in 
zelfhaat. Rekenwonderen in het zichzelf wegcijferen. Ze staan elkaar op de tenen, ze zitten op mekaars lip, en dus 
is hun werelddeel te klein, niet meer dan de landtong van een groter.’ (Geciteerd in Anbeek & Verhagen 2001, p. 12) 
110 In een voetnoot wijzen Anbeek en Verhagen op de overeenkomsten met Claus’ roman De geruchten (1997), 
waarin eveneens een anoniem koor van cafégangers optreedt (Anbeek & Verhagen 2001, p. 17). 
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In de ‘Leidse’ publicaties wordt telkens de methode van Anbeek en Verhagen gevolgd, die 
volgens Bernaerts (2010, p. 31) ook ‘recht doet aan de Nederlandstalige traditie en openstaat 
voor de cognitieve wending’. In hun bijdrage vergelijken Fagel, Van Leeuwen & Boogaart 
(2011) het kortverhaal ‘De heer Mellenberg’ (1972) van Maarten Biesheuvel met ‘Het ontbijt’ 
(1972) van Jan Arends en gaan ze na welke talige elementen ervoor zorgen dat lezers de stijl 
van Biesheuvel opvatten als ‘chaotisch’ en ‘subjectief’, terwijl Arends’ stijl juist overkomt als 
‘helder’ en ‘objectief’. Fagel et alii gaan dus top-down te werk, met lezersoordelen als 
uitgangspunt. De opzet in Fagels bijdrage uit 2010 is lichtelijk anders, omdat de onderzoekster 
hierin niet comparatief te werk gaat, maar één roman van Arnon Grunberg centraal stelt. 
Concreet richt Fagel zich op de roman De asielzoeker (2003) en gaat ze na welke stilistische 
middelen ervoor zorgen dat de lezer ‘gruwelt’ om de gebeurtenissen uit Grunbergs werk. Ook 
hier vertrekt ze dus top-down vanuit observaties uit de literaire kritiek (Fagel-de Werd 2015,      
p. 184). Op basis van een aan het Nederlands aangepaste checklist van Leech en Short merkt 
Fagel op dat Grunberg veelvuldig gebruikmaakt van herhalingen, metaforen en als-
vergelijkingen. Verder hanteert de auteur de tegenwoordige tijd op een bijzondere manier: door 
vooral toestanden en generieke situaties aan te duiden, creëert het presens geen betrokkenheid 
bij het nu, maar juist een soort tijdloosheid. Concreet verhindert de generieke tegenwoordig tijd 
dat de lezer empathie heeft voor de protagonist: identificatie wordt (ook stilistisch gezien) 
onmogelijk gemaakt, ‘waardoor het gevoel van vervreemding des te groter wordt en het gevoel 
van afkeer en walging van deze illusieloze hoofdpersoon des te sterker’ (Fagel 2010, p. 244).  

Opvallend genoeg kiest Fagel in een vervolgartikel (Fagel, Stukker & Van Andel 2012; 
cf. Fagel-de Werd 2015, p. 213-232) er weer voor om twee andere romans als 
vergelijksmateriaal te gebruiken. Fagel verantwoordt de keuze voor haar comparatieve aanpak 
als volgt: 

 
Vergelijking is nodig om de aanname te staven dat de gevonden patronen specifiek zijn voor De 
asielzoeker. Dit is het geval als aangetoond kan worden dat de stilistische keuzes die Grunberg in 
De asielzoeker maakt, minder vaak voorkomen in andere narratieve teksten. Daartoe wordt het 
werkwoordgebruik in De asielzoeker vergeleken met de gemaakte keuzes in de roman Het duister 
dat ons scheidt van Renate Dorrestein (2003) en Paravion van Hafid Bouazza (2003). Deze 
vergelijkingsteksten zijn uitgekozen vanwege het contrast met De asielzoeker: Dorrestein staat 
bekend om de actie en spanning in haar romans, waardoor een actieve presentatie van 
gebeurtenissen aannemelijk is; Bouazza om zijn barokke stilistische brille, waardoor kan worden 
verwacht dat de presentatie van gebeurtenissen op gevarieerder wijze plaatsvindt dan in de 
andere romans. (Fagel-de Werd 2015, p. 215) 

 
Op dit punt begint het werken met een relatieve norm wat te wringen. Zoals al bij Leech en 
Short en bij Anbeek en Verhagen het geval was, neigt Fagel ernaar om de stijl van een tekst 
gelijk te schakelen aan die van een auteur. Volgens mij werkt het hele concept van een relatieve 
norm deze neiging extra in de hand. Om een bepaalde roman te kunnen vergelijken met andere 
romans ben je namelijk als onderzoeker min of meer genoodzaakt om een roman terug te 
brengen tot één stijl. Dit maakt het inderdaad eenvoudiger om na te gaan of de stijl van 
bijvoorbeeld De asielzoeker relatief gezien afstandelijk of objectief is. Puur inhoudelijk dreigt er 
echter het gevaar dat allerlei stilistische nuances uit de roman over het hoofd worden gezien. 
Het is bovendien ook maar de vraag in hoeverre een concept als ‘veelstemmigheid’ – dat 
Anbeek en Verhagen naar voren schoven als veelbelovend onderzoeksobject – op deze manier 
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onderzocht kan worden. Deze in mijn ogen problematische aspecten zullen in de volgende 
paragrafen, waarin ik mijn methode uiteenzet, uitgebreid aan bod komen.  
 
3.14 Methode 
 
Zoals inmiddels duidelijk moge zijn, is stilistiek bij uitstek een comparatieve methode. Of het 
nu gaat om het vergelijken van particuliere taaluitingen met een algemene norm in de vorm 
van een abstracte ‘ideeëntaal’ (Bally), alledaagse standaardtaal versus literaire taal (Mukařovský) 
of de ene taalfunctie versus de andere (Jakobson, Halliday): bij stilistiek is er altijd behoefte aan 
een contrast en dus het bepalen van een norm, op basis waarvan vervolgens kan worden 
besloten of een bepaald aspect bijvoorbeeld foregrounded is of niet. Deze theoretische principes 
mogen op papier dan wel overtuigend overkomen; wanneer een stijlonderzoeker er in de 
praktijk mee aan de slag gaat, loopt hij of zij onvermijdelijk tegen problemen aan. Suzanne 
Fagel-de Werd illustreert dit probleem in navolging van Anbeek & Verhagen (2001, p. 6) onder 
andere aan de hand van De structuur van Max Havelaar (Sötemann 1966). In het inleidende 
hoofdstuk, onder de paragraaf ‘Structuur en stijl’, geeft Sötemann toe dat zijn proefschrift in 
feite incompleet is, omdat hij niet ingaat op de ‘stilistische kwaliteiten’ van de roman, die 
nochtans evenzeer de ‘mérites’ bepalen: 

 
Multatuli heeft zijn personages mede gekenschetst door hun wijze van taalhantering, en zodoende 
stijlverschillen ook tot structuurelementen van zijn boek gemaakt. (Dit blijkt b.v. duidelijk uit de 
stijl-oppositie tussen Havelaars toespraak en Wawelaars preek, en natuurlijk uit Droogstoppels 
taalgebruik tegenover dat van Stern.) Het is dus onmogelijk dit aspect van de roman geheel buiten 
beschouwing te laten, en wel allerminst wanneer men de grenzen van loutere descriptie wenst te 
overschrijden. Een volledig onderzoek van Multatuli’s taalmiddelen en van de wijze waarop hij 
die in concreto in Max Havelaar gebruikt, te ondernemen, is echter volstrekt onmogelijk binnen het 
bestek van deze studie: het zou op zichzelf een zeer omvangrijk boekdeel vullen. [...] En daarbij 
moet dan nog bedacht worden dat ook overigens het taalgebruik in de negentiende eeuw – 
vergelijkingsobject en uitgangspunt voor de beoordeling van de waarde der individuele 
stijlmiddelen – ternauwernood onderzocht is. (Sötemann 1966, p. 15-16) 

 
Sötemann is dus van mening dat zonder een volledige studie van het taalgebruik uit de 
negentiende eeuw geen gedegen stilistisch onderzoek van Max Havelaar kan worden 
ondernomen.  

Zoals we eerder zagen, stelden Leech en Short dat het inderdaad onmogelijk is om een 
absolute norm voor (in dit geval) het negentiende-eeuwse Nederlands te bepalen, maar dat dit 
niet een gedegen stijlonderzoek in de weg hoeft te staan. Door te werken met een relatieve norm 
is het immers ook mogelijk om (betrekkelijk) objectieve uitspraken te doen over de stijl van een 
specifiek werk.111 Deze benadering kreeg internationaal veel weerklank en drukte – met name 
door het artikel van Anbeek en Verhagen – een stevige stempel op de recente literaire stilistiek 
in de Lage Landen. In mijn methode stap ik echter bewust af van het principe van de relatieve 
norm. Zoals ik al kort aanstipte in de vorige paragraaf, plaatst het hanteren van deze relatieve 
norm de onderzoeker mijns inziens namelijk voor nieuwe, wellicht nog grotere problemen.  
 

                                                
111 Cf. Fagel-de Werd 2015, p. 38: ‘vergelijking blijft nog steeds het meest waardevolle middel om de uniciteit en 
specificiteit van een bepaalde tekst beter in het vizier te krijgen’. 
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3.14.1 Bedenkingen bij de relatieve norm 

Een eerste, tamelijk voor de hand liggend probleem heeft betrekking op de selectie van 
vergelijkingsmateriaal. Neem het artikel van Annie van den Oever (§ 2.3.15.1). Om meer vat te 
krijgen op de ‘groteske krompraat’ van Boon, zette ze deze af tegen de ‘literaire krompraat’ van 
Simon Carmiggelt. Hoewel Van den Oever op basis van deze vergelijking interessante aspecten 
van Boons vertelstijl identificeert, blijft de keuze om Boon met Carmiggelt te vergelijken vrij 
arbitrair, ook nog eens omdat de onderzoekster nergens expliciet verantwoordt hoe ze tot deze 
keuze is gekomen.112 Het grootste gevaar – en de gevaren van een relatieve vergelijking zijn 
mijns inziens heel wat groter dan Leech en Short doen voorkomen – is dat de keuze van het 
vergelijkingsmateriaal niet alleen willekeurig en subjectief overkomt, maar dat het ook 
onvermijdelijk de uitkomst van de analyse beïnvloedt. Zo blijft het lastig te achterhalen of Van 
den Oever tot dezelfde duiding van Boons stijl zou zijn gekomen als ze een andere auteur dan 
Carmiggelt had gekozen. Bij Leech en Shorts voorbeeldanalyse op basis van fragmenten van 
Conrad, Lawrence en James acht ik de kans zelfs bijzonder groot dat de conclusie er heel anders 
zou hebben uitgezien als een van de drie gekozen fragmenten was vervangen door een passage 
van bijvoorbeeld E.M. Forster, Virginia Woolf of James Joyce. Ook Van den Oever plaatst 
kanttekeningen bij de selectie van Leech en Short: 

 
Deze schrijvers, wier stijl in contrast met elkaar wordt beschreven, verschillen veel, veel minder 
van elkaar dan van schrijvers als Boon en Gogol, een bezwaar dat enigszins afbreuk doet aan de 
reikwijdte van Style in Fiction. (Van den Oever 1997, p. 81) 

 
Blijkbaar vindt Van den Oever dus dat er bij het bepalen van een relatieve norm niet al te 
soortgelijke fragmenten of auteurs met elkaar vergeleken mogen worden, waarschijnlijk omdat 
er dan te weinig typerende kenmerken naar voren komen. 
 Een tweede manifest risico van werken met een relatieve norm is dat er bij de analyses 
nauwelijks ruimte is voor nuance of gelaagdheid. Om een relatieve vergelijking mogelijk te 
maken, zijn stijlonderzoekers min of meer gedwongen om de teksten of tekstfragmenten terug 
te brengen tot een abstracte generalisering, die al snel oppervlakkig en reducerend dreigt te 
worden. De roman wordt dan benaderd als een uniform, monolinguïstisch geheel. Hierdoor 
blijven de uitkomsten van comparatieve analyses vaak noodgedwongen steken op het niveau 
van een algemene karakterisering of een duiding van de stijl van de auteur.  
 

3.14.2 Intern-comparatieve werkwijze 

Om bovenstaande problemen (gedeeltelijk) te ondervangen, wil ik een intern-comparatieve 
methode voorstellen. Zoals Halliday al illustreerde met zijn analyse van The Inheritors, is het 
namelijk perfect mogelijk om op basis van één roman, en wel door interne vergelijking van 
verschillende stijlen binnen de tekst, tot zinnige linguïstische observaties en solide inhoudelijke 
interpretaties te komen. In dit geval zou de linguïstische analyse dus niet toegespitst worden op 
het specificeren van ‘de’ stijl van een bepaalde roman, maar inzoomen op de wijze waarop 
verschillende stijlen zich binnen één roman manifesteren en zich tot elkaar verhouden, om 
vervolgens een inhoudelijke interpretatie aan die stijlvariatie te verbinden. 

                                                
112 De enige naar verantwoording neigende uitleg is de volgende: ‘[Simon Carmiggelt] heeft, zoals Boon in 
Vlaanderen, een reputatie als “volksschrijver”’ (Van den Oever 1997, p. 77). 
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Een dergelijke ‘intern-comparatieve’ aanpak biedt verschillende voordelen. In de eerste plaats 
kan er geen discussie ontstaan over de selectie van relatief vergelijkingsmateriaal.113 Dit brengt 
meteen een tweede voordeel met zich mee, namelijk dat alle aandacht toegespitst kan worden 
op één roman, waardoor reducerende en generaliserende conclusies tot een minimum beperkt 
kunnen blijven. Automatisch ontstaat er zo meer ruimte voor een diepgaande interpretatie van 
de tekst. Ook is er meer gelegenheid tot nuance en differentiatie, aangezien de focus primair 
gericht is op het analyseren van de interactie tussen verschillende stijlen, en niet op het duiden 
van ‘de’ stijl van de tekst – als daar überhaupt al sprake van kan zijn.  

 Met deze intern-comparatieve, kwalitatieve benadering wil ik tot slot meer recht doen 
aan de beoogde ‘sociologische’ stilistiek van Bakhtin. Door me te richten op de contrasten en 
parallellen tussen stijlen en ‘stemmen’ binnen één roman reduceer ik het werk niet tot een 
monolinguïstisch en uniform geheel, maar benader ik het juist als een polyfoon fenomeen, 
waarin allerlei heteroglosse (en ideologisch geladen) stemmen door elkaar heen klinken.  
 

3.14.3 Narratologische focus 

Doordat de stijlen in hun eigen literaire context worden geanalyseerd, kan er voorts meer 
rekening worden gehouden met belangrijke aspecten als vertelperspectief, dialogen, 
persoonsteksten en viewpoint (focalisatie).114 Door deze narratologische focus sluit mijn methode 
niet alleen beter aan op de contemporaine stilistiek, maar kan ik ook voortbouwen op de vele 
inspirerende stilistische studies die al over viewpoint en bijvoorbeeld vertelwijzen zijn verschenen. 
Leech en Short noemen de studie naar focalisatie en de weergave van spraak (en gedachten) 
niet voor niets ‘one of the richest and most open-ended areas of interpretative significance in 
the novel’, waardoor het zich heeft ontwikkeld tot een bijzonder vruchtbaar onderzoeksterrein 
binnen de literaire stilistiek (Leech & Short 2007, p. 281). Saitō (1997, p. 41) stelt zelfs dat de 
analyse van ‘speech/thought presentation’ de thuisbasis van de stilistiek is en dat geen enkel 
aspect in de stilistiek zo vaak en succesvol is bestudeerd als de vrije indirecte rede. Mijn analyses 
zullen plaatsvinden op meerdere niveaus: naast dat van de geïmpliceerde auteur zal ik het 
niveau van de verteller en de personages nauwgezet onderzoeken. Hierdoor kan ik eveneens 
rekening houden met bijvoorbeeld het optreden van vrije indirecte rede of skaz.  
 

                                                
113 Met het oog op mijn onderzoek zou de selectie van het ‘juiste’ vergelijkingsmateriaal voor Claus’ De verwondering 
al snel een precaire kwestie worden. Zou ik bijvoorbeeld alleen contemporaine romans kiezen, of ook werken uit 
een andere periode mogen nemen? Selecteer ik werken met een vergelijkbaar thema (bijvoorbeeld Ivo Michiels’ 
Het boek alfa of De verraders van Piet van Aken), of is thema van ondergeschikt belang? Kies ik voor romans van 
auteurs wier stijl – in de literaire kritiek – vaak vergeleken wordt met die van Claus, of zoek ik juist – in lijn van 
Van den Oever – een zo groot mogelijk stijlcontrast op? Ga ik voor romans van enkel Vlaamse auteurs of komen 
bijvoorbeeld ook Mulisch’ Het stenen bruidsbed of De donkere kamer van Damokles van Hermans in aanmerking? En is 
het een zwakte of juist een sterkte als ik alleen canonieke werken met elkaar vergelijk? Het samenstellen én 
verantwoorden van de selectie zou kortom heel wat voeten in de aarde hebben. Bovendien zou er bij een dergelijke 
vergelijking amper recht worden gedaan aan de bijzonder complexe vertelsituatie van De verwondering.  
114 Het behoud van de literaire context vormt eveneens een oplossing voor – of toch op zijn minst een 
tegemoetkoming aan – een algemene zwakte van stilistiek, aangehaald door Leech en Short (2007, p. 305), namelijk 
dat het slechts ingaat op een kleine selectie van linguïstische kenmerken, of op een fragment uit een grote tekst. 
Hoewel uiteraard ook bij mijn voorgestelde intern-comparatieve werkwijze lang niet alle linguïstische kenmerken 
aan bod kunnen komen, zal zich het probleem van fragmentatie of (te) beperkte selectie minder snel voordoen, 
omdat bij het vergelijken van de stijlen kriskras door de hele tekst parallellen kunnen worden getrokken, waardoor 
de samenhang van de roman als geheel veel meer in het oog wordt gehouden.  
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3.14.4 Skaz 
Het begrip skaz is al kort aan bod gekomen bij Bakhtin (§ 3.7), die het typeerde als een 
‘stylization of the various forms of oral everyday narration’ (Bakhtin 1988, p. 262). Het heeft 
met andere woorden iets te maken met de manier waarop een (quasi-)orale manier van vertellen 
zijn weerslag vindt in literatuur, waarmee we op een sleutelbegrip uit de literatuurstudie stuiten. 
Althans volgens de Nijmeegse literatuurwetenschapper W. Bronzwaer, die stelt dat zowat de 
gehele ontwikkeling van de Europese literatuur zich goed zou kunnen laten beschrijven in 
termen van het contrast tussen mondeling en schriftelijk taalgebruik: 

 
Of men nu aan de Lyrical Ballads van Wordsworth en Coleridge denkt of aan Nijhoffs De Wandelaar, 
aan de storm die Hugo in de inktpot deed opsteken of aan de vroege Pound en Eliot, bij iedere 
poëtische revolutie worden de grenzen tussen ‘mondeling’ en ‘schriftelijk’ opnieuw overdacht [...]. 
In de romantheorie is dit probleem het eerst systematisch aan de orde gesteld door de Russische 
formalisten en wel door middel van het begrip skaz. (Bronzwaer 1978, p. 272-273) 

 
Nu wordt skaz, dat teruggaat op woorden als skazat ‘zeggen’, rasskazyvat ‘vertellen’, rasskaz 
‘vertelling’ en skazka ‘sprookje’ (Striedter 1971, p. xliv), niet eenduidig gebruikt. Het is 
bijvoorbeeld gedefinieerd als een in de negentiende- en twintigste-eeuwse Russische literatuur 
gebruikelijke manier van vertellen die geënt is op orale volkse tradities en onder meer 
gekenmerkt wordt door dialectische vormen, niet-standaardtalige uitdrukkingen en 
volksetymologieën. Het gaat dan om de natuurlijke, mondelinge vertelstijl van de gewone 
‘volksmens’ met een beperkte intellectuele horizon en idem taalkundige competenties 
(Bronzwaer 1978, p. 273; cf. Striedter 1971, p. xliv-xlv; Schmid 2013).  

Zoals Bronzwaer in het hierboven aangehaalde citaat al stelde, werd het door de 
Russische formalisten voor het eerst systematisch bestudeerd. Een van de eersten die zich over 
de materie boog, was de al eerder geïntroduceerde prozatheoreticus Boris Ejchenbaum, die 
geïntrigeerd was door de verhouding tussen het mondelinge en schriftelijke vertellen in 
literatuur. Het eerste artikel waarin hij het concept uitgebreid aan de orde stelde, is zijn 
beroemde opstel over Gogols novelle De mantel (1842). Het artikel verscheen in 1918, twee jaar 
na de oprichting van OPOJAZ, en opent meteen met de centrale probleemstelling: 

 
Die Komposition einer Novelle hängt in hohem Maße davon ab, welche Rolle der persönliche Ton 
des Autors in ihrem Bau spielt, d.h. davon, ob dieser Ton Organisationsprinzip ist und damit mehr 
oder weniger die Illusion eines skaz erzeugt oder ob er mehr als formales Bindemittel zwischen den 
Ereignissen dient und daher eine Hilfsfunktion übernimmt. (Ejchenbaum 1971, p. 122) 

 
Het tweede type vertellerstoon komt volgens Ejchenbaum voornamelijk voor in volksverhalen 
en avonturenromans. In dergelijke teksten is er geen sprake van skaz en is dit ook niet nodig, 
omdat de structuur van deze teksten primair bepaald wordt door het sujet. Dit geldt overigens 
ook voor novellen die van zichzelf, dus onafhankelijk van skaz, rijk zijn aan komische 
gebeurtenissen. Ejchenbaum is voornamelijk geïnteresseerd in het eerste type vertellerstoon. 
Hierbij plaatst de verteller zich als het ware op de voorgrond en verschuift het zwaartepunt van 
het sujet naar het procedé van de skaz. Bij deze vertellerstoon zijn het woordspelingen, 
woordgrappen en anekdoten die de hoofdrol spelen. Niet de gebeurtenissen zelf maken een 
verhaal komisch, maar de wijze waarop er over gebeurtenissen wordt verteld: ‘[d]ie komischen 
Effekte werden durch die Manier des skaz erreicht’ (ibid.). Vervolgens maakt Ejchenbaum een 
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onderscheid tussen twee soorten komische skaz: ‘narratieve skaz’ en ‘reproducerende skaz’. De 
narratieve skaz beperkt zich tot moppen die bijvoorbeeld gebaseerd zijn op woordspelingen, 
waardoor de vertelling het karakter van een ‘redevoering’ heeft. Bij reproducerende skaz komen 
ook woordmimiek en -gestiek voor. De skaz neemt in dit geval het karakter van een toneelstuk 
aan, waardoor de compositie niet bepaald wordt door een eenvoudige aaneenschakeling van 
moppen, maar door een systeem van mimische-articulatorische gebaren. De verteller ontpopt 
zich als een theaterspeler, waardoor de lezer hem als het ware hoort en ziet vertellen. Articulatie 
en de akoestische kwaliteiten van woorden worden hier als expressieve procedés op de 
voorgrond geplaatst (ibid., p. 130). Volgens Ejchenbaum past Gogol het procedé van skaz 
veelvuldig toe in zijn proza:  
 

Die eigentliche Dynamik, und damit auch die Komposition seiner [Gogols] Werke, besteht im 
Bau des skaz, im Sprachspiel. Seine handelnden Personen sind zu Stein gewordene Posen. Über 
sie herrscht als Regisseur und eigentlicher Held der belustigende und spielerische Geist des 
Künstlers selbst. (Ejchenbaum 1971, p. 131) 

 
In het eveneens in 1918 verschenen artikel ‘De illusie van skaz’ gaat Ejchenbaum dieper in op 
het onderwerp. In deze meer theoretische bijdrage verwijst Ejchenbaum naar enkele 
contemporaine Duitse filologen die pleiten voor een zogenaamde ‘orenfilologie’ in plaats van 
‘ogenfilologie’. Hij sluit zich hier volledig bij aan en benadrukt dat een klankanalyse niet alleen 
bij poëzie, maar ook bij proza tot vruchtbare resultaten kan leiden (Ejchenbaum 1997, p. 195). 
Voorts besteedt hij aandacht aan het ‘keurslijf’ waar een schrijvende verteller zich 
onherroepelijk in moet wringen: 
 

Doorgaans is de verhalenschrijver erop uit om, met behulp van diverse procédé’s, het gevoel 
teweeg te brengen van een rechtstreekse vertelling, van een improvisatie. [...] De schriftelijke 
cultuur noopt hem te kiezen, te verstevigen, te bewerken, maar des te eerder is hij erop uit om 
de illusie van de vrije improvisatie te handhaven. Als men dit in verband brengt met de striktheid 
van de versvorm, ontstaat de heuglijke indruk van de macht van de kunstenaar, de indruk van 
een spel. (Ejchenbaum 1997, p. 196) 

 
Ejchenbaums typering van skaz leidde tot kritiek, onder anderen van Viktor Vinogradov, een 
belangrijke vertegenwoordiger van de Russische stilistiek (Sowinski 1999, p. 68-69). Vinogradov 
plaatste tijdens een lezing op 29 november 1925 kanttekeningen bij Ejchenbaums hierboven 
besproken artikelen. Opmerkelijk is dat Vinogradov het probleem van skaz als passend 
voorbeeld beschouwt van de halfslachtigheid die volgens hem inherent is aan de ‘wildgroeiende’ 
stilistiek:  
 

fast jedes stilistische Problem balanciert auf dem Seil, das zwischen den literarischen Disziplinen 
und der Linguistiek gespannt ist. Diese Schwankungen und Spaltungen erweisen sich selten als 
fruchtbar. Die methodologische Unsicherheit äußerte sich in einer unklaren Problemstellung, in 
der Vermengung der Forschungsverfahren und im Fehlen klarer Entscheidungen. Das Problem 
des skaz ist um dieser Beziehung ein lehrreiches Beispiel. (Vinogradov 1971, p. 169) 

 
Doordat noch de vraagstelling vanuit stilistisch oogpunt, noch het begrip skaz helder gekaderd 
was, waren onderzoekers volgens Vinogradov vrijgesteld van diepgaande analyses en bleef het 
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probleem eerder op een nogal impressionistisch niveau steken (ibid., p. 171).115 De bijdragen 
van Ejchenbaum, waarin skaz als een synoniem van ‘levendig vertellen’ en symbool van de 
mondelinge rede werd bestempeld, maakten de nevel rond het probleem volgens Vinogradov 
alleen maar dichter. De Russische criticus veroordeelt voornamelijk het feit dat Ejchenbaum 
niet de structuur van skaz onderzoekt, maar zich in feite alleen concentreert op de fonetiek van 
het aspect (ibid., p. 173). Na uitvoerige kritiek op Ejchenbaum probeert Vinogradov skaz vanuit 
het kader van de taaltheorie nauwkeuriger te definiëren (cf. Bronzwaer 1978, p. 273). Hij doet 
dit trapsgewijs: 
 

der skaz, das ist eine Realität der individuell-künstlerischen Konstruktionen, die ihre 
Entsprechungen im Sprachsystem hat. Der skaz – das ist eine originelle kombinierte Form der 
künstlerischen Rede, deren Wahrnehmung sich auf dem Hintergrund verwandter konstruktiver 
monologischer Bildungen realisiert, die in der gesellschaftigen Praxis der sprachlichen 
Wechselwirkungen alltäglich sind. Der skaz – das ist eine künstlerische Konstruktion zum 
Quadrat, da er einen ästhetischen Überbau der sprachlichen Konstruktionen (Monologe) bildet, 
die ihrerseits in sich die Prinzipien der kompositionell-künstlerischen Formung und der 
stilistischen Auswahl verkörpern. (Vinogradov 1971, p. 179) 

 
Skaz is dus op de eerste plaats een artistieke (kunstmatige) bewerking van alledaagse 
communicatie. Daarenboven is skaz een artistieke constructie in het kwadraat, omdat het in 
feite deze kunstmatige (want literaire) taal ook nog eens op een kunstmatige (stilistische) manier 
organiseert. Het is kortom, zoals Vinogradov verderop in zijn stuk betoogt, een literaire, 
artistieke interpretatie van een mondelinge, narratieve monoloog. Skaz treedt volgens 
Vinogradov het sterkst naar de voorgrond als de verteller zich rechtstreeks tot de lezer wendt in 
een of ander familiair, provinciaal of ambtelijk ‘jargon’, wat volgens Vinogradov onder andere 
het geval is bij vroege novellen van Dostojevski (ibid., p. 195). Skaz stelt de schrijver als het ware 
in staat om uit een onuitputtelijke inventarisatie van volksdialecten, jargons en schriftelijke 
genres te ‘tappen’ en uit dit bonte materiaal een kunstmatige compositie te destilleren. Tot slot 
stipt Vinogradov aan dat skaz een ‘masker’ verschaft aan de schrijver: ‘In der literarischen 
Maskerade kann der Schriftsteller innerhalb eines künstlerischen Werks frei die stilistischen 
Masken wechseln. Dafür braucht er lediglich einen großen und verschiedenartigen sprachlichen 
Haushalt’ (ibid., p. 203). Met deze heldere kaders en probleemstellingen vormt de bestudering 
van skaz in de ogen van Vinogradov een uitgelezen onderwerp voor de stilistiek, die op haar 
beurt een duidelijke en zelfverzekerde positie kan gaan innemen tussen taal- en letterkunde.  
 Ook Bakhtin uitte kritiek op de in zijn ogen beperkte invulling door Ejchenbaum, iets 
wat hij nogal polemisch benadrukte in zijn studie Problems of Dostoevsky’s Poetics:  
 

The problem of skaz was first brought to the fore in our scholarship by Boris Eikhenbaum. He 
perceives skaz as an orientation toward the oral form of narration, an orientation toward oral speech 
and its corresponding language characteristics (oral intonation, the syntactic construction of oral 
speech, the corresponding lexicon, etc.). He completely fails to take into account the fact that in 
the majority of cases skaz is above all an orientation toward someone else’s speech, and only then, as 
a consequence, toward oral speech. For a proper treatment of the historico-literary problem of 
skaz, we believe that the understanding of skaz offered by us here is much more to the point. It 
seems to us that in most cases skaz is introduced precisely for the sake of someone else’s voice, a voice 
socially distinct, carrying with it precisely those points of view and evaluations necessary to the 

                                                
115 ‘Der Terminus “skaz” selbst erwies sich, da er als Synonym des nebelhaften Begriffes “mündliche Rede” auftrat, 
als bequemes Etikett, das den Forscher von weiteren Beobachtungen befreite.’ (Vinogradov 1971, p. 171). 
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author. What is introduced here, in fact, is a storyteller, and a storyteller, after all, is not a literary 
person; he belongs in most cases to the lower social strata, to the common people (precisely this 
is important to the author) – and he brings with him oral speech. (Bakhtin 1985, p. 191-192) 

 
Net als Vinogradov is Bakhtin van mening dat Ejchenbaum te veel nadruk legde op het 
fonetische aspect, waardoor skaz gelijkgeschakeld werd met ‘levendig vertellen’; een te weinig 
kritische opvatting die de onderzoeker vrijwaarde van een structurele doorgronding van het 
fenomeen. Hoewel Bakhtin niet expliciet naar Vinogradov verwijst, zou ook diens opvatting 
van skaz als een artistieke (kunstmatige) bewerking van een narratieve monoloog in het kwadraat 
hem waarschijnlijk op kritiek van Bakhtin komen te staan, omdat de oriëntatie op iemand 
anders’ spraak niet sterk genoeg naar voren komt. 
 Waar de opvattingen van Ejchenbaum, Vinogradov en Bakhtin in overeenstemmen, is 
dat ze skaz alle drie tot het domein van de verteller rekenen en dat deze verteller zich 
nadrukkelijk wendt tot een toehoorder. Een ander gemeenschappelijk kenmerk is de gerichtheid 
op een mondelinge, spontane vertellerstrant, waarbij Ejchenbaum benadrukt dat je als lezer de 
verteller als het ware hoort en zelfs ziet vertellen. Voor Ejchenbaum maakt deze verteller bijna 
altijd gebruik van alledaagse, ‘platte’ spreektaal; voor Vinogradov heeft de verteller een veel 
breder keuzepalet tot zijn beschikking en kan hij uit een heel arsenaal aan volksdialecten, 
jargons en schriftelijke genres ‘tappen’ om de stilistische en narratieve mogelijkheden van 
vertellen in literatuur te benutten. In dit opzicht komt Vinogradovs opvatting van skaz dicht in 
de buurt van Bakhtins heteroglossia. De cruciale toevoeging van Bakhtin is het optreden van 
‘dubbelstemmigheid’ (‘double-voicedness’): bij skaz presenteert een auteur niet alleen het 
verhaal van de verteller, maar ook diens specifieke manier van spreken (diens ‘stem’), waardoor 
je als het ware twee stemmen tegelijk hoort; die van de auteur en die van de verteller. Aangezien 
de verteller – in ieder geval volgens Ejchenbaum en Bakhtin – meestal tot het ‘gewone volk’ 
behoort (het domein waar de auteur zichzelf doorgaans niet toe rekent), creëert deze 
dubbelstemmigheid vaak een spanning tussen het wereldbeeld van de verteller en dat van de 
(geïmpliceerde) auteur. Volgens Bakhtin is het orale aspect van skaz een direct gevolg van de 
dubbelstemmigheid: ‘a whole series of intonational, syntactic, and other language phenomena in 
skaz (when the author is oriented toward another person’s speech) can be explained precisely by 
its double-voicedness, by the intersection within it of two voices and two accents’ (Bakhtin 1985, 
p. 162).  

Bij mijn analyses zal ik skaz opvatten als een wijze van vertellen waarbij de verteller op 
het podium springt en alle aandacht op zijn verhaal én wijze van vertellen vestigt; waarbij hij – 
in de woorden van de Nederlandse auteur Marc Kregting – ‘een hoge rug opzet’, waarachter 
de (geïmpliceerde) auteur zich zo goed en kwaad als het kan verschuilen kan (cf. Kregting 1997, 
p. 199-200). In navolging van Ejchenbaum zal ik hierbij letten op de fonetische en ‘mimische’ 
eigenschappen van het vertellen, in de lijn van Vinogradov zal ik aandacht besteden aan de 
stilistische totstandkoming van de skaz (uit welke bronnen tapt de verteller?) en tot slot zal ik in 
het licht van Bakhtin proberen de dubbelstemmigheid te ontleden, om zo te herleiden welke 
(dubbele) ideologische boodschap of zienswijze de auteur door middel van skaz probeert over te 
brengen of juist te ontmaskeren. 
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3.14.5 Foregrounding op basis van een primaire en secundaire norm 

In wat volgt wil ik wat dieper ingaan op mijn eerder voorgestelde intern-comparatieve aanpak. 
Hoewel ik verwacht dat de gerichtheid op interne stijlvariatie zal leiden tot een dynamischere 
en completere stilistische analyse, blijft er nog steeds nood aan een bepaalde norm of focus om 
betekenis te kunnen geven aan de linguïstische observaties. Het is weliswaar mogelijk om een 
volledige bottom-up analyse van een roman te ondernemen, om vervolgens via een soort 
Spitzeriaanse filologische cirkel tot een algehele interpretatie te komen, maar in de praktijk 
kiezen verreweg de meeste stijlonderzoekers (uit pragmatisch oogpunt) voor een top-down-
aanpak. Hierbij fungeren vaak oordelen uit de literaire kritiek als leidraad, maar ook de 
thematiek of de inhoud van een roman kan een vertrekpunt vormen om bepaalde hypotheses 
te vormen (cf. Fagel-de Werd 2015, p. 129). Bij mijn intern-comparatieve methode ga ik in feite 
eveneens top-down te werk, omdat ik vertrek vanuit een focus op contrasten (of juist parallellen) 
tussen diverse stijlen. Toch zal puur het aanwijzen van die verschillen niet direct leiden tot een 
interpretatie. De geobserveerde verschillen of afwijkingen worden pas (potentieel) betekenisvol 
– foregrounded – als ze afgezet kunnen worden tegen een soort ‘neutrale’ nulgraad of achtergrond.  

Het is hier relevant om Hallidays analyse van The Inheritors er nog eens bij te nemen. 
Zoals we zagen, botsten in Goldings roman de ervaringswerelden van de Neanderthaler Lok en 
de nieuw gearriveerde homo sapiens met elkaar, wat onder andere tot uiting kwam in de sterk 
contrasterende grammatica’s. Je zou kunnen betogen dat de taal die bij het universum van de 
Neanderthaler Lok hoort afwijkt van ons alledaagse taalgebruik, en dus deviant is. Het is echter 
even legitiem om te beweren dat de taal van de homo sapiens foregrounded is, omdat deze afwijkt 
van Loks taal, die in feite de dominante norm vormt in de hele roman. Leech en Short 
specificeren beide soorten afwijkingen als volgt:  
 

The norm which is ‘attained’ by stylistic consistency in a text might be called a secondary norm, 
since it is established by deviance from the primary (relative) norms which determine our more 
general expectations of language. Golding’s novel is to some degree experimental in style, and 
when we read it, we sense there is something ‘odd’ about Lok’s language. This we do by 
reference to primary norms. But when we consider what might be deviant in terms of Lok’s own 
‘dialect’, we refer to the secondary norm. (Leech & Short 2007, p. 44) 

 
Leech en Short maken met andere woorden een onderscheid tussen een afwijking van de 
primaire norm en de zogenaamde secundaire norm. Met het oog op de primaire norm gaat het 
bij The Inheritors om de afwijkende taal van Lok ten opzichte van het gebruikelijke ‘literaire’ 
Standaardengels dat je verwacht aan te treffen in een roman. Bij mijn analyses let ik met 
betrekking tot de primaire norm op stijlen die opvallend deviëren van gangbaar ‘literair’ 
Nederlands. In het geval van Claus’ roman De verwondering (1962) kan het hierbij gaan om de 
mogelijk opvallende stijl van de verteller, die net als Lok of Benjy uit Faulkners The Sound and the 
Fury een alternatieve kijk op de wereld heeft, maar ook om personages die zich bijvoorbeeld op 
een platte, spreektalige manier uitdrukken of dialect gebruiken. Met betrekking tot deze 
spreektalige, ‘Vlaamse’ stijlen vertrek ik niet vanuit een puur linguïstische of dialectologische 
insteek, maar ben ik – in lijn met Fowler en Bakhtin – voornamelijk geïnteresseerd in de 
sociolinguïstische en ideologische implicatie van die normafwijking. Ik ga met andere woorden 
na welke connotaties, associaties en (extra) betekenissen het optreden van de ‘Vlaamse’ registers 
toevoegen aan de roman, in contrast met andere stijlen.  
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Bij een afwijking van de secundaire norm kunnen in mijn opzicht twee verschillende dingen 
bedoeld worden. In de eerste plaats kan het gaan om een afwijking van de dominante stijl in 
een roman, zoals in The Inheritors het taalgebruik van de homo sapiens afwijkt van Loks taal. 
Ten tweede kan er binnen één stijl sprake zijn van een afwijking, bijvoorbeeld wanneer een 
verteller zich opeens – in tegenstelling tot de rest van de roman – in een overdreven deftige taal 
begint uit te drukken (iets wat in § 3.15.6 in termen van ‘register-shifting’ nog uitgebreider aan 
bod zal komen). De vergelijkingen op basis van de secundaire norm zullen vooral plaatsvinden 
op inhoudelijk niveau, waarbij ik me onder andere laat inspireren door de stilistische aanpak 
uit Auberbachs Mimesis. Wat voor soort personages worden gekoppeld aan een bepaalde stijl? 
Wat zegt dit over hun karakter, opvattingen, rol in het verhaal? Welke (impliciete of expliciete) 
evaluaties komen naar voren met betrekking tot de gepresenteerde stijlen en de daarmee 
samenhangende normen, waarden en wereldbeelden? Blijft hun stijl consistent of is er sprake 
van opvallende shifting (en zo ja, wat is dan de mogelijke betekenis hiervan)? 
 

3.14.6 Checklist als heuristisch middel 

Om al die verschillende stijlen van elkaar te onderscheiden en ze vervolgens te kunnen 
analyseren, zal ik gebruikmaken van de checklist van Leech en Short, die zich al meermaals 
heeft bewezen als handig heuristisch middel.116 Zoals ik al kort aangaf in § 3.11, bestaat de door 
Leech en Short ontwikkelde checklist uit vier hoofdcategorieën. 

De eerste categorie (A) heeft betrekking op lexicale aspecten, waaronder typen 
werkwoorden (specifiek of algemeen, statisch of dynamisch, geladen met psychologische 
betekenis of neutraal gebruikt), soorten naamwoorden, bijwoorden, bijwoordelijke 
naamwoorden, partikels en voegwoorden. Daarnaast wordt er gelet op ‘algemene’ lexicale 
karakteriseringen, zoals het gebruik van eenvoudige of ingewikkelde woorden, formeel of 
informeel woordgebruik, het voorkomen van specifiek geconnoteerde woorden (bijvoorbeeld 
emotioneel of evaluerend taalgebruik), het gebruik van vaste uitdrukkingen en tot slot het 
optreden van dialect of register. Categorie B betreft grammaticale aspecten, zoals zinstypen, 
complexiteit van zinnen, zinsvolgorde, modaliteit, werkwoordstijden, het gebruik van 
functiewoorden en bijvoorbeeld bijvoeglijke of bijwoordelijke bepalingen. In de derde categorie, 
‘stijlfiguren’ (C), komen allerlei aspecten aan bod die in feite van nature al foregrounded zijn, 
omdat ze op een bepaalde manier afwijken van algemene communicatienormen (Leech & Short 
2007, p. 63). Het kan gaan om grammaticale en lexicale patronen (parallellisme, chiasmen), 
semantische patronen (metaforen, paradoxen, ironie) of fonologische patronen (rijm, alliteratie, 
ritme), waarbij Leech en Short nog de aandacht vestigen op het mogelijk optreden van 
zogenaamde ‘akoestische’ (auditory) aspecten die dienen om de mimetische functie van taal te 
                                                
116 Fagel-de Werd (2015, p. 130-133) formuleert wel de nodige kanttekeningen bij de checklist. Zo stelt ze dat het 
categoriseren van specifieke linguïstische fenomenen niet altijd eenvoudig is, waardoor er in menig geval 
noodgedwongen interpretatie vooraf dient te gaan aan de categorisatie. Ook zijn sommige categorisaties te 
abstract: ze zouden eerst verder uitgesplitst of gepreciseerd moeten worden, voordat het stilistisch effect van de 
specifieke gevallen bepaald kan worden. Tot slot zijn sommige onderdelen uit de checklist lastig te kwantificeren, 
wat nog eens bemoeilijkt wordt door het feit dat Leech en Short zinscontext buiten beschouwing laten bij hun 
analyse. Fagel-de Werd concludeert: ‘Het opstellen van een categorisatiemodel kan dus veel voeten in aarde 
hebben, en doordat men daarbij niet ontkomt aan interpretatie, is het bereiken van intersubjectieve 
betrouwbaarheid op dit gebied af en toe niet eenvoudig. Een goede explicitering van de totstandkoming van de 
categorieën en toetsing van de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid ervan, zijn middelen om de objectiviteit en 
wetenschappelijkheid van de categorisering te waarborgen’ (ibid., p. 133). 
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benadrukken en die voornamelijk bij spreektalige of dialectische taal in literatuur een 
belangrijke rol (kunnen) vervullen.  

De laatste categorie (D) is opgedeeld in de subcategorieën cohesie en context. Bij cohesie 
gaat het voornamelijk om de interne organisatie binnen de tekst, zowel de samenhang op 
zinsniveau (verwijzingen naar referenten, het gebruik van aanwijzende voornaamwoorden) als 
het verband tussen grotere tekstsegmenten. Context is voornamelijk gericht op externe relaties, 
‘seeing it as a discourse presupposing a social relation between its participants (author and 
reader; character and character, etc.), and a sharing by participants of knowledge and 
assumptions’ (ibid., p. 64).  

Sinds kort is er ook een Nederlandse versie van de checklist beschikbaar, integraal 
opgenomen in Fagel-de Werd (2015, p. 124-128). Deze Nederlandse versie volgt betrekkelijk 
strikt de originele checklist van Leech en Short: de eerste drie categorieën – lexicon, grammatica 
en stijlfiguren – komen nagenoeg overeen. Een opmerkelijk verschil betreft categorie D. In de 
Nederlandse versie is deze opgesplitst in twee aparte hoofdcategorieën, namelijk ‘cohesie en 
coherentie’ (D) en ‘communicatie’ (E). Terwijl ‘cohesie en coherentie’ naadloos aansluit op 
Leech en Shorts subcategorie cohesie, geeft de categorie ‘communicatie’ mijns inziens een te 
nauwe en bovendien te eenzijdige invulling van Leech en Shorts breder en meer 
sociolinguïstisch ingevulde term ‘context’. In de Nederlandse versie draait het vooral om de 
communicatie tussen (geïmpliceerde) auteur en lezer, bijvoorbeeld de manier waarop de 
verteller naar zichzelf verwijst en hoe hij de lezer aanspreekt (direct of indirect). Leech en Short 
richten zich echter enerzijds meer op de representatie van spraak en gedachten, en anderzijds 
meer op sociaal-contextuele relaties. Zoals Leech en Short verderop in hun handboek 
uitwerken, valt hun categorie ‘context’ dus min of meer samen met de interpersoonlijke functie 
uit Hallidays functionele model, waarbij het – even recapitulerend – zowel gaat om de 
expressieve houding die de zender aanneemt ten opzichte van de boodschap, als om de 
communicatieve en conatieve rol die de zender inneemt ten aanzien van de ontvanger 
(informerend, ondervragend, overtuigend etc.). Het analyseren van deze interpersoonlijke 
functie gaat dan als volgt:  

 
when we come to the interpersonal function, we not only have to account for the literary work 
itself as a discourse between author and reader, but we have to reckon with the phenomenon of 
‘embedded discourse’: the occurrence of discourse within discourse, as when the author reports 
dialogue between fictional characters. In this light, a novel is not a single discourse, but a 
complex of many discourses. (Leech & Short 2007, p. 117) 

 
3.14.7 Oog voor ideologische context 

Hoewel Leech en Short er verder niet op ingaan, roept de omschrijving van een roman als een 
geheel aan discoursen, en het hierboven genoemde ‘sharing by participants of knowledge and 
assumptions’ reminiscenties op aan de theorieën van Fowler en Bakhtin. Ook deze twee 
onderzoekers beschreven de verhouding tussen zender en ontvanger, het overbrengen van de 
boodschap en de totstandkoming van betekenis in sociale termen.117 Nog een keer in de heldere 
verwoording van Roger Fowler, maar nu uitgebreider dan eerst: 

                                                
117 St John Butler, die verderop (§ 3.15.2) nog uitgebreid aan bod komt, merkt op dat Fowlers inzichten als een 
soort synthese van Bakhtin en Halliday beschouwd kunnen worden: ‘Roger Fowler [...], writing on Hard Times in 
1983, suggested that Halliday’s linguistics meets Bakhtin’s demand that styles of speech should be taken as 
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most meanings are social: the dominant preoccupations, theories or ideologies of a community 
are coded in its language, so that the semantic structure is a map of the community’s knowledge 
and its organization. An important development of this principle follows from the fact that 
communities are ideologically diverse: the existence of complex and competing sets of ideas gives 
rise to diverse styles, registers or varieties carrying semiotically distinct versions of reality 
according to the distinct views of individuals and of subcommunities. (Fowler 1998, p. 200) 

 
Voor Fowler manifesteert het bestaan van (dominante) ‘preoccupations, theories or ideologies’ 
zich dus in allerlei stijlen, registers en variëteiten. Met andere woorden: elke stijl, register en 
variëteit is geladen met bepaalde ideologische zienswijzen, die van gemeenschap tot 
gemeenschap en van persoon tot persoon kunnen verschillen.  
 Hoe nu precies deze achterliggende ideologieën blootgelegd kunnen worden, en wat de 
exacte scheidslijn is tussen bijvoorbeeld stijl, register, variëteit en dialect, zal in de volgende 
paragrafen aan bod komen. Hierbij verlaat ik voorzichtig het hoofdpad van de stilistiek, en waag 
ik me meer op de zijweggetjes van de sociolinguïstiek.  
 
3.15 Stijl, register en dialect: terminologische kwesties  
 
Het is niet toevallig dat Roger Fowler in het hierboven aangehaalde citaat spreekt van ‘styles, 
registers or varieties’: in de (socio)linguïstiek wordt er doorgaans een strikt onderscheid tussen 
de termen gemaakt. Dit wil overigens niet zeggen dat ze glashelder afgebakend zijn. Verre van 
zelfs: met name over de invulling van het begrip ‘stijl’ is het laatste woord nog lang niet gezegd 
(cf. Herrmann, Van Dalen-Oskam & Schöch 2015). De ‘kakofonie’ rond deze kwestie heeft bij 
sommige stilistici zelfs geleid tot een soort defaitisme. Zo wijst Fagel-de Werd op het essay Style, 
The Problem and its Solution (1969) van Bennison Gray, die met het oog op de grote onduidelijkheid 
rond de invulling van ‘stijl’ voorstelde om de term helemaal niet meer te gebruiken. Net als 
Fagel-de Werd ben ik van mening dat het kind niet met het badwater weggegooid moet worden 
en dat het werken met divergente termen niet problematisch hoeft te zijn, zolang ‘eenieder maar 
helder definieert welke stijlopvatting hij of zij hanteert’ (Fagel-de Werd 2015, p. 35-36).  
 

3.15.1 Stijl versus register 

Om maar meteen te beginnen met de meest problematische term: stijl. Zoals in de loop van dit 
hoofdstuk duidelijk werd, bestaan er grofweg twee dominante stijlbenaderingen. Enerzijds gaat 
het om de typering van de karakteristieke verwoording of schrijfwijze van een auteur; in die 
context duikt wel eens de vergelijking met een vingerafdruk of DNA op. In vergelijkbare termen 
kan over de stijl van een bepaald genre, tijdsvak of literaire stroming worden gesproken (cf. 
Biber & Conrad 2009, p. 22). Anderzijds gaat het om de beschrijving van typerende kenmerken 
van een tekst, een opvatting die onder andere de leidraad vormt in Leech en Shorts Style in 
Fiction. Zie bijvoorbeeld het volgende citaat uit de inleiding: 
 

                                                
embodying world-views, especially in so far as the concept of register is concerned’ (St John Butler 1999, p. 79). 
Vervolgens citeert hij Fowler zelf: ‘Bakhtin provides no tools for analysing linguistic structure, but there is one 
linguistic theory which explicitly covers Bakhtin’s condition that speech styles should be treated as embodying 
world-views: M.A.K. Halliday’s “functional” theory of language. [...] Halliday’s main premiss is that linguistic 
varieties within a community, or “registers” encode different kinds of meaning, different orientations on 
experience’ (ibid., p. 79-80).  
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If it is difficult to generalise about the style of an author, how much more difficult may it be to 
generalise about the style of a genre or an epoch? The more general the domain, the more 
general, selective and tentative are the statements about its style. This brings us to the most 
specific domain of style, and the one which will be the main focus of this book: we shall be 
concerned primarily with the style of texts. A text, whether considered as a whole work or as an 
extract from a work, is the nearest we can get to a homogeneous and specific use of language. 
(Leech & Short 2007, p. 11) 

 
Net als bij de eerste benadering wordt stijl opgevat als een geheel, als een totaalsom, waardoor 
het de status krijgt van een onveranderlijke, afgeronde entiteit. Bovendien ligt hier nog een 
andere gedachte aan ten grondslag, namelijk dat stijl het eindresultaat is van allerlei artistieke 
keuzes die de schrijver heeft gemaakt tijdens het componeren van de tekst (ibid., p. 60).118 Dit 
uitgangspunt noodt tot bedenkingen. Hoewel sommige stilistische keuzes inderdaad tot stand 
zullen zijn gekomen na bewuste overwegingen van de schrijver, is het aannemelijk dat er 
(behoorlijk wat) onbewuste stijlelementen in de tekst zijn geslopen. Het is zelfs vrij onmogelijk 
om complete controle over je eigen taal te hebben: deze taal is immers altijd tot stand gekomen 
in een bepaalde sociale, historische, politieke setting, en dus onherroepelijk gekleurd.  

Deze kanttekeningen even daargelaten volstaat het begrip ‘stijl’ mijns inziens wel als het 
gaat om de analyse van interne geschreven teksten, bijvoorbeeld ingebedde brieven of dagboeken 
in een roman. Hoewel ook op dit niveau de idee van complete, autonome controle natuurlijk 
discutabel blijft, is er bij deze teksten als het ware sprake van een dubbele keuze: de 
(geïmpliceerde) auteur heeft bewust nagedacht over het inlassen van de ingebedde tekst, en het 
personage dat de tekst schrijft, ‘denkt’ eveneens bewust na over formuleringen. De ingebedde 
tekst vormt bovendien een afgerond, statisch geheel binnen de dynamische omgeving van de 
roman, en kan daarom zonder al te grote problemen in termen van ‘stijl’ besproken worden.  

 Wanneer het gaat om de wijze waarop vertellers en personages spreken (of denken), is 
‘stijl’ in deze zin een te beperkte, want te statische definitie. De manier van spreken kan immers 
variëren, afhankelijk van de context waarin het gesprek plaatsvindt of de personages die bij het 
gesprek betrokken zijn. Ook andere factoren, zoals de emotionele ontwikkeling van een 
personage, kunnen de manier van spreken beïnvloeden. In deze gevallen spreek ik niet van 
‘stijl’, maar gebruik ik ‘register’. Een vergelijkbaar onderscheid tussen stijl en register maken 
Douglas Biber en Susan Conrad in hun Cambridge-handboek Register, Genre, and Style (2009):  

 
The register perspective combines an analysis of linguistic characteristics that are common in a 
text variety with analysis of the situation of use of the variety. [...] The style perspective is similar 
to the register perspective in its linguistic focus, analyzing the use of core linguistic features that 
are distributed throughout the text samples from a variety. The key difference from the register 
perspective is that the use of these features is not functionally motivated by the situational 
context; rather, style features reflect aesthetic preferences, associated with particular authors or 
historical periods. (Biber & Conrad 2009, p. 2) 

 
3.15.2 Register toegepast op literatuuronderzoek 

Het sleutelconcept waar het om draait bij register is context (of situatie). Zie bijvoorbeeld de 
definitie uit Katie Wales’ eerdergenoemde A Dictionary of Stylistics: ‘[register is] a variety of 

                                                
118 Vergelijk Leech & Short (2007, p. 31): ‘style consists in choices made from the repertoire of the language’. 
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language defined according to the situation’.119 Hoewel ik hierboven register op een haast 
vanzelfsprekende manier koppel aan de wijze van uitdrukken door literaire personages of 
vertellers, behoort de term strikt genomen tot het domein van de (socio)linguïstiek. Daar verwijst 
‘register’ steevast naar de wijze van spreken (of schrijven) van ‘echte’ taalgebruikers. Deze 
descriptieve linguïstische invulling is pas vanaf de jaren zestig in zwang geraakt: daarvoor was 
‘register’ min of meer inwisselbaar met de term ‘stijl’ (Biber & Conrad 2009, p. 22).  

De term ‘register’ werd voor het eerst gebruikt in 1956 door de Britse romanist T.B.W. 
Reid, wellicht naar analogie van de muziekwetenschap waar het begrip al sinds het begin van 
de negentiende eeuw verwees naar de diverse tonen die een stem kan produceren (St John Butler 
1999, p. 24; Wales 2011, lemma ‘Register’). Deze muzikale analogie is ook aanwezig in de 
definitie die Michael Halliday in 1964 toekende aan ‘register’: ‘All speakers have at their 
disposal a continuous scale of patterns and items, from which they select for each situation type 
the appropriate stock of available harmonies in the appropriate key. They speak, in other words, 
many registers’ (geciteerd in St John Butler 1999, p. 24).120  
 Hoewel het begrip volgens Lance St John Butler probleemloos geïntegreerd had kunnen 
worden in de literatuurwetenschap en -theorie, werd het in de jaren 1960 ‘gekaapt’ door de 
linguïstiek, waardoor het – met name door de complexe en technische invulling van Michael 
Halliday – niet langer geschikt werd geacht voor literatuurstudie (ibid., p. 30-31; 39). In zijn 
Registering the difference (1999) pleit St John Butler ervoor het begrip opnieuw dienstbaar te maken 
voor literair-stilistische doeleinden. Register blijkt namelijk, aldus de auteur, een zeer 
gebruiksvriendelijke ‘tool’ te zijn voor het doorgronden van literaire teksten. Bovendien stelt het 
de onderzoeker in staat de oneindige subtiliteiten van literaire taal te analyseren: 
 

There are, after all, no limits to register analysis. Register, like language and dialect, is 
coextensive with text. We can stop and consider the register implications, at any level of delicacy, 
of any piece of text, oral or written, that we come across, and this will form an ideal jumping-off 
point for almost all further analysis, whether of ‘the words on the page’ beloved of New Criticism, 
the power structures in the text (Foucault) or the slippery and undecidable nature of language 
and meaning (Derrida). Register is the place where stylistics and ‘theory’ come together most 
effectively. If that makes you think of Bakhtin, whose work is stylistic but who has been hailed as 
something of a solution to the mysteries of theory, then perhaps a marriage can be effected, as 
we shall see. (St John Butler 1999, p. 15) 

 
De link met Bakhtin is inderdaad apert in de rest van het boek. Zo benadrukt St John Butler 
dat het gebruik van de term ‘register’ het grote voordeel heeft dat de term allesbehalve 
marginaal of beperkt is: 
 

register is the conceptual place where we can bring together all the voices of a culture, also 
known as the full panoply of linguistic resources of that culture. That is the place at which literary 
reading should start. (St John Butler 1999, p. 45) 

 
Zoals er geen neutrale of ‘natuurlijke’ taal bestaat, is er ook geen neutraal register: elk register 
is ingebed in een specifieke historische, geografische, sociaalpolitieke context (ibid., p. 17-18). 
                                                
119 Deze definitie is haast identiek aan die van Paul Simpson: ‘[register is] ‘a fixed pattern of vocabulary and grammar 
which regularly co-occurs with and is conventionally associated with a specific context’ (Simpson 1997, p. 10).  
120 St John Butler merkt overigens op dat de eerdergenoemde J.R. Firth – het rolmodel voor Halliday en andere 
‘neo-Firthians’ – reeds in 1948 schreef over ‘context of situation’, dat als een vroege voorloper van ‘register’ 
beschouwd kan worden (St John Butler 1999, p. 28).  
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Registers zijn, zoals Roger Fowler al stelde, onlosmakelijk verbonden met een bepaald 
wereldbeeld. Het doel van lezen ‘via’ register is dan ook, aldus St John Butler, ‘to identify 
registers, their provenance, the powers that make them, their users, their meanings’ (ibid., p. 
83). Ook bij de analyse van registers is onderlinge differentatie belangrijk: ‘the characteristics of 
any individual register becomes much more apparant when it is compared to other registers’ 
(Bider & Conrad 2009, p. 8). Eigen aan de aard van registers geschiedt dit onderzoek op een 
dynamische manier: ‘It is only by considering the full set of linguistic features distributed accross 
multiple registers that the researcher can uncover the multidimensional patterns of register 
variation’ (ibid., p. 217).  
 

3.15.3 Register versus dialect 

Naast de heldere definiëring van register en de kadering ervan binnen de theorie van Fowler en 
(vooral) Bakhtin, is Registering the difference nog om een andere reden belangrijk voor mijn 
onderzoek. Door de brede en soepele definiëring van St John Butler is het namelijk eveneens 
mogelijk om het optreden van dialect in literatuur op een vergelijkbare wijze te analyseren.  

Dialect verwijst traditioneel naar een taalvariëteit die gebonden is aan een geografisch 
gebied, een historische periode of – zoals Wales (2011, lemma ‘Dialect’) en Leech en Short 
(2007, p. 134) toevoegen – een bepaalde sociale klasse, waarbij Wales nog een verder 
onderscheid maakt tussen ‘class dialect’ als het gaat om sociaaleconomische status, en 
‘occupational dialect’ om te verwijzen naar een bepaald beroep of een professionele sector.121 
Dialect is met andere woorden verbonden aan de notie van identiteit.  

Register daarentegen heeft geen geografische limieten en wordt, zoals we zagen, 
beschouwd als een variëteit die afhankelijk van een bepaalde situatie wordt gebruikt. Het is 
opnieuw Michael Halliday die een belangrijke rol heeft gespeeld in de popularisering van deze 
gedachte. Voor hem kwam het verschil tussen dialect en register principieel neer op het feit dat 
er bij register sprake is van keuze, terwijl dit bij een dialect niet het geval zou zijn (Wales 2011, 
lemma ‘Dialect’; St John Butler 1999, p. 170).122 Er is echter wel wat overlap tussen de twee 
begrippen. Zo constateerde Halliday dat een zeker register na verloop van tijd haast 
automatisch geassocieerd wordt met een bepaald dialect of accent, verwijzend naar het feit dat 
het ‘fout’ zou overkomen om cricketcommentaar te geven in een Cockney-accent (traditioneel 
geassocieerd met de working class van oost-Londen), of popliedjes te zingen in ‘Queen’s English’ 
(St John Butler 1999, p. 46-47). Wanneer het gaat om literair proza worden de grenzen tussen 
dialect en register zowaar nog diffuser, en kan wat St John Butler betreft het onderscheid zelfs 
helemaal verwaarloosd worden: 
 

when you become aware of dialect in a novel, you don’t treat is as dialect, something to be 
considered for its own sake, or for its linguistic interest; dialect in literature becomes a register 
feature. Country folk in British English fiction speak a sort of Wessex dialect according to the 
curious convention that the English West Country is somehow more agricultural than the rest 

                                                
121 Norman Page maakt in zijn hoofdstuk ‘Speech and character: dialect’ een onderverdeling in regionale, sociale 
en ‘occupational’ dialecten, maar benadrukt dat er een zekere overlap bestaat: ‘Cockney, for instance, was and is 
both a regional and a social dialect.’ (Page 1973, p. 52) 
122 Biber & Conrad (2009, p. 12) verwoorden dit onderscheid als volgt: ‘dialect differences are largely conventional, 
expressing a person’s identity in a social group. Regardless of any dialect differences, speakers using the same 
register are doing similar communicative tasks; therefore, in most basic respects the characteristic language features 
used in a given situation are similar accross speakers from different dialects.’  
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of the United Kingdom; but when a Hardy peasant slips in some good Dorset expressions the 
reader understands that this character is of a particular social class and education. This is 
precisely the information that we would normally associate with register, not dialect. The dialect 
spoken is dialect (though it may not be at all accurately represented, and then again, where does 
one geographical or temporal dialect stop and another start?), but the significance of its being 
dialect is a significance of register. In literature, dialect tells us what register tells us, and anchors 
the speaker in a social reality that has only marginally to do with those classic parameters of 
normal dialect study: geography and period. (St John Butler 1999, p. 39) 

 
In theorie, stelt St John Butler, kan elk dialect elk register hebben, maar in praktijk hebben veel 
dialecten – wegens historische of politieke redenen – bepaalde registers niet, of beschikken ze 
juist over extra registers in vergelijking met andere dialecten of talen (ibid., p. 171). Zo heeft het 
‘Black American English’ amper formele registers (ibid., p. 172). Dit gegeven maakt het extra 
interessant voor een prozaschrijver om dialecten in een roman op te voeren: 

 
Different dialects have associations and connotations that give them an extra layer of significance 
– usually a pretty obvious one – in literary texts. One has only to think for a moment of the 
meanings engendered by words such as ‘Australian’ or ‘Irish’ to get the point. We are in the 
presence of the crudest form of stereotyping here, but that is how language works in literature: 
by invoking, playing on and, perhaps, contradicting stereotypes. It does it with dialects in exactly 
the same ways as with registers. (St John Butler 1999, p. 174)  
 

Hiermee zijn we op een cruciaal punt voor mijn onderzoek aanbeland. Wat St John Butler 
beweert over het Australisch of het Iers, geldt net zo goed voor het ‘Vlaams’: ook het opvoeren 
van een Vlaamssprekend personage (in een voor de rest Standaardnederlandse roman) 
markeert immers een verschil en roept (potentieel) allerlei associaties en connotaties met 
‘Vlaanderen’ op. Hoe kunnen nu precies deze extra betekenislagen onderzocht worden? 
 

3.15.4 Dialect en de ‘volksstem’ in literatuur 

Een eerste aanknopingspunt vormt het negende hoofdstuk uit St John Butlers studie, ‘Register 
and dialect: Thomas Hardy’s voices’, waarin het Wessex-dialect uit Thomas Hardy’s proza als 
casestudy fungeert. St John Butler bespreekt het openingsfragment uit Hardy’s bekende roman 
Jude the Obscure (1895), waarin al vrij vroeg het Standaardengels van de verteller botst met het 
(licht gemarkeerde) dialect van de jonge Jude. In Bakhtiniaanse termen spreekt St John Butler 
van een confrontatie tussen verschillende ‘stemmen’: ‘There is a polyphony of voices in a Hardy 
novel, and the meanings of it lie not only in what those voices say but also in the way they say 
it and in the relationship between the voices’ (St John Butler 1999, p. 179).123   

St John Butler vervolgt zijn casestudy met een voorbeeld uit Hardy’s Tess of the 
D’Urbervilles (1891). Het gaat om de bespreking van een fragment waarin Tess met de andere 
melkmeisjes in hun gezamenlijke slaapruimte ligt na te denken over de spannende gebeurtenis 
van de afgelopen dag: Angel, de knappe boerenzoon op wie ze allemaal verliefd zijn, heeft hen 
een voor een opgetild en over een grote poel heen gedragen: 
 
 
                                                
123 Vergelijk: ‘[Thomas Hardy] works with a rich lexico-grammatical palette, including all sorts of registers (and 
some dialects), to generate highly complex patterns. Lots of voices can be heard, and their meanings are modified 
by their being collocated in the same novel, in the same chapter, even in the same passage or paragraph. They 
bounce off each other with unexpected results.’ (St John Butler 1999, p. 181) 
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 ‘B’you awake, Tess?’ whispered one [of the girls], half-an-hour later. 
 It was Izz Huet’s voice. 

Tess replied affirmative, whereupon also Retty and Marian suddenly flung the bedclothes off 
them, and sighed – 
‘So be we!’ (Geciteerd in St John Butler 1999, 183) 

 
St John Butler analyseert het dialectgebruik uit bovenstaand fragment als volgt: 
 

Dialect is formally present here only in the two ‘be’s’, the first of which is truncated to indicate 
its elision with the ensuing vocalic ‘y’. A whole world of ‘Wessex’ speech is, however, imported 
by these deft touches. And this speech world, connoted by dialect has exactly the same status as 
the other worlds we have been looking at, brought into being by register shifts, in the earlier 
section. An exact impression of class and social position is given – supported, of course, by the 
fact that the three girls share a bedroom, and feel free to cast off their bedclothes in front of each 
other and whisper like girls in a school dormitory. These are milkmaids of a humble order in 
whose speech some element in West Saxon dialect, from the days before the Norman Conquest, 
led to the non-adaption of the (northern) system of ‘am – are – is’, and so on, which became the 
standard conjugation of ‘to be’ in modern English. They will perhaps not expect much, not be 
pretentious, certainly not have the airs and graces that can go with education and wider 
horizons. They will also very probably be good people; true, Farmer Grosby, in this same novel, 
is a harsh employer, and will shout at Tess in this very dialect, but even for him there are excuses 
aplenty and, on average, he is exceptional. Rural innocence is the order of the Wessex day, and 
Hardy’s point here will certainly be that the natural passion of the girls for Angel is, precisely, 
innocent. All this is supported and suggested by those two ‘be’s’. (St John Butler 1999, p. 183-184) 

 
Hoewel St John Butler een interessante interpretatie naar voren schuift, neigt zijn analyse hier 
enerzijds naar een dialectologische benadering, en anderzijds naar een close reading in plaats van 
een stilistische analyse. Dit wordt vooral veroorzaakt door het feit dat er (buiten de 
dialectologische kwalificeringen) nauwelijks of zelfs geen sprake is van linguïstische observaties 
(iets wat bij andere analyses uit Registering the difference veel meer het geval is). Dit hangt 
grotendeels samen met het feit dat St John Butler deze casestudy vooral gebruikt om aan te 
tonen dat dialect en register in literatuur op hetzelfde neerkomen. Bovendien is hij gericht op 
het doorgronden van de vele stemmen in de polyfone romans van Hardy. Zo stelt hij, nog steeds 
met betrekking tot het fragment uit Tess of the D’Urbervilles, dat het minstens zo interessant is dat 
Tess’ antwoord op de vraag of ze wakker is indirect wordt weergegeven (‘Tess replied 
affirmative’).124 Op basis hiervan concludeert St John Butler dat de ‘voicing’ in de roman 
alomtegenwoordig is en dat ‘the shifts in register and dialect, whether they come in the diegesis 
(narrator talking) or in the mimesis (‘dialogue’), form part of an intricate dance’ (ibid., p. 184).  

Een onderzoeker die eveneens onmiskenbaar beïnvloed is door de theorie van Bakhtin 
en die voortdurend spreekt over de polyfone ‘stemmen’ in literatuur, is de aan de University of 
Kent verbonden docent Jeremy Scott. Zoals de titel van zijn studie The Demotic Voice in 
Contemporary British Fiction (2009) al aangeeft, concentreert Scott zich niet specifiek op dialect, 
maar kiest hij voor de bredere term ‘demotic’, wat wellicht het beste vertaald kan worden als 
‘volkstaal’.125 Zo spreekt hij, met betrekking tot het hoofdstuk ‘The Cyclops’ uit James Joyce’ 

                                                
124 In de termen van Leech en Short (2007, p. 258) gaat het hier om een ‘narrative report of speech acts’ (NRSA), 
oftewel een parafrase van een bepaalde taalhandeling (bijvoorbeeld: ‘Hij beloofde dat hij zou komen’). 
125 Volgens de Van Dale is ‘demotisch’ afgeleid van het Griekse ‘dèmotikos’, dat ‘volks’ betekent. Als leenbetekenis 
van het Engelse ‘demotic’ betekent het ‘vereenvoudigd, eenvoudig’. Een derde betekenis is ‘populair’. 
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Ulysses (1922), over ‘a form of skaz based on Dublin demotic’ (Scott 2009, p. 26).126 Voorts 
verwijst hij naar de scène waarin Molly Bloom aan het woord is in de vorm van een interne 
monoloog. Door deze vertelvorm is Joyce, aldus Scott, volledig gebonden aan ‘the demotic 
register of her [Molly’s] spoken voice’ (ibid., p. 36). Net als St John Butler gebruikt Scott dus de 
term ‘register’ – hier zelfs in combinatie met ‘demotic’ – en illustreert hij de merite ervan als 
werkbegrip. Hoewel hij systematischer te werk gaat dan St John Butler door bijvoorbeeld de 
demotische registers te typeren op basis van hun grammaticale, lexicale en fonetische 
(orthografische) kenmerken, zijn Scotts analyses naar mijn mening een tikkeltje te Bakhtiniaans, 
in de zin dat hij de functie van de ‘demotische stem’ voornamelijk interpreteert als vorm van 
verzet. (Wellicht vloeit dit deels voort uit de romans die hij kiest als casus.) Een interessant 
voorbeeld is zijn analyse van How Late It Was, How Late (1994), een roman van de Schotse auteur 
James Kelman. De roman werd in 1994 bekroond met de Man Booker Prize, wat leidde tot 
grote controverse. Lang niet alle literaire critici waren namelijk ingenomen met de in Glasgow 
gesitueerde roman, die in een soort stream of consciousness gefocaliseerd wordt vanuit de criminele 
Sammy. Als gevolg van de verteltechniek is de roman grotendeels gesteld in een Schots register. 
Scott stelt dat How Late It Was, How Late beschouwd moet worden als een werk dat ‘tegen het 
centrum’ is geschreven: ‘The classic realist voice of authority (for Kelman, the voice of English 
literature) has been replaced by something which, Kelman implies, is far more “authentic” and 
far less inclined to “oppress” by virtue of its irrevocable status as outsider’ (ibid., p. 93). Ook in 
het volgende citaat klinkt duidelijk een activistische ondertoon door:   

 
an author writing in Scotland will already be more linguistically self-conscious (aware of 
languages as utterances in a highly dynamic linguistic context) than a writer in England – or, at 
least, the south-eastern corner of it – and the Scottish writer is perhaps more aware of language 
and voice as an inherently ideological construct – and, by implication, of its potential as a tool, 
not merely for the expression of dissent but one with which to attack and then reform the causes 
of that dissent (Scott 2009, p. 97) 
 

Extra aanknopingspunten voor mijn onderzoek biedt Jane Hodsons Dialect in Film and Literature 
(2014), dat eveneens gedeeltelijk geïnspireerd is door Bakhtin. Hoewel Hodson de gebruikelijke 
distinctie aanhoudt tussen dialect (geografisch verbonden variëteit) en register 
(contextafhankelijke variëteit),127 blijven haar belangrijkste inzichten en praktische uitwerkingen 
overeind als ze worden gelezen door de ‘register’-bril van St John Butler en Scott. Zo is ook 
Hodson van mening dat dialectgebruik in literatuur (of film) informatie aanreikt die 
geassocieerd kan worden met register:  
 

the way in which a character speaks will correlate directly with their social and geographical 
background, and as audiences or readers we are accustomed to using these clues to help us 

                                                
126 Scott definieert skaz kortweg als ‘a technique or mode of narration that imitates the oral speech of an 
individualized narrator’ (Scott 2009, p. 27). Daarnaast wijst hij op het performance-element: ‘A skaz narrator 
performs his or her story in the manner of a monologue, as if it were being related to a group of friends in a pub; 
thus, there is often the assumption of an audience’ (ibid.). 
127 In plaats van ‘register’ gebruikt Hodson overigens de term ‘stijl’: ‘All speakers command a range of different 
varieties of English which they will employ as appropriate, depending upon factors such as: who they are interacting 
with, what the purpose of the interaction is, and where the interaction takes place. Linguists use the term style to 
categorize language varieties which can be defined according to the circumstances within which they are 
employed.’ (Hodson 2014, p. 3). Dit illustreert opnieuw de problematische definitiekwesties rond de termen ‘stijl’, 
‘register’ en ‘dialect’. 
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understand the film or novel. [...] When someone speaks in a dialect with which we have some 
familiarity, we are able to bring a range of both linguistic and extra-linguistic information to bear 
in understanding the nuances and implications of their style of speech (Hodson 2014, p. 5-6)128  

 
Verder heeft Hodson, net als St John Butler en Scott, geen dialectologische aspiraties met haar 
analyses. Bij dialectologische literatuurstudies is een onderzoeker erop gericht te achterhalen in 
hoeverre een gerepresenteerd dialect in een roman overeenstemt met het dialect uit de ‘echte 
wereld’, en of het dialect consistent gebruikt wordt (cf. Hodson 2014, p. 14).129 Deze focus op 
authenticiteit is een onmiskenbaar overblijfsel van het romantische gedachtegoed, dat stevig 
verankerd is in de algemene dialectologie, de sociolinguïstische tak die stamt uit de laat-
negentiende en vroeg-twintigste eeuw (ibid., p. 224).130 De dialectologie vormde een deel van 
de toen in opgang zijnde Europese pogingen om het taalgebruik van een heel volk in kaart te 
brengen – denk aan de inspanningen van de gebroeders Grimm, maar ook bijvoorbeeld aan 
het werk van Leo Spitzer. Het richtte zich voornamelijk op de rurale dialecten in hun meest 
‘pure’, authentieke vorm (ibid., p. 224-225), die nog onaangetast waren door ‘de toegenomen 
mobiliteit die de moderniteit met zich meebracht’ (Van Hoof 2013, p. 25). In de twintigste eeuw 
kwam eveneens de studie naar stedelijke dialecten in opgang, die in de Verenigde Staten 
voornamelijk in de persoon van William Labov grote successen kende. Sinds Labovs 
pionierswerk ligt de nadruk vooral op de (sociale) processen die verantwoordelijk zijn voor 
taalverandering (ibid.). 

Hoewel de notie van authenticiteit evenzeer een stempel drukt op het werk van Hodson, 
besteedt de onderzoekster primair aandacht aan de interne tekstuele en externe sociale 
dynamiek die ontstaat door het optreden van dialect in fictie. Een belangrijk vertrekpunt voor 
Hodsons analyses vormt de weergave van spraak. Volgens Hodson zijn er drie ‘key places’ waar 
dialect in literaire teksten optreedt: de directe rede, de vertellerstekst en de vrije indirecte 
rede.131 Een van de manieren waarop subtiele interactie tussen bijvoorbeeld vertellersstem en 
                                                
128 Ook Norman Page benadrukt de rol van de lezer in het herkennen en duiden van dialecten in fictie: ‘Since 
reading is a joint enterprise, the knowledge and assumptions of the reader will be almost as important as the skill 
and purpose of the writer. At the simplest level, he may respond by recognizing that dialect is something other 
than standard speech; he may go a little further, and associate the dialect (possibly with the writer’s help) with a 
specific region, and with that region’s history and traditions; or, on the basis of his own experience, he may make 
a close identification of the written dialect with particular qualities of the spoken language. Not every reader will 
make this full response, nor is it likely that every novelist expects it’ (Page 1973, p. 74). 
129 Een voorbeeld van een dergelijke dialectologische aanpak is Mark Lencho’s artikel over het dialectgebruik in 
William Faulkners eerderbesproken roman The Sound and the Fury (1929). Aan de hand van een lijst met ‘dialect 
markers’ van het ‘Black English’ toont Lenco aan hoe Faulkner – die in Mississippi opgroeide en gebiologeerd 
raakte door het zuidelijke dialect van de lokale zwarte bevolking – geleidelijk aan het ‘Black English’ fonetischer 
begon weer te geven in zijn roman (cf. Lencho 1988). Een vergelijkbare dialectologische aanpak zagen we in het 
vorige hoofdstuk bij de studies over Guido Gezelle en Cyriel Buysse. 
130 Sarah van Hoof beschouwt de nadruk op authenticiteit als een belangrijke oorzaak voor het feit dat fictietaal 
zelden tot nooit als onderzoeksobject dient voor dialectologen en onderzoekers uit aanverwante disciplines: 
‘Fictietaal ontsnapt grotendeels aan de aandacht van de linguïstiek in het algemeen, en van de dialectologie en van 
de variationistische sociolinguïstiek in het bijzonder, wegens de voorkeur die traditioneel in deze disciplines wordt 
gekoesterd voor “natuurlijk” “spontaan” en ongemedieerd taalgebruik als onderzoeksobject, of nog: voor authentiek 
taalgebruik.’ (Van Hoof 2013, p. 25). 
131 Met betrekking tot de vrije indirecte rede merken Leech en Short op dat deze modus geregeld strategisch wordt 
ingezet door auteurs. Zo wijzen ze op een studie van Michael Gegory, die met zijn analyse van de rechtbankscène uit 
Charles Dickens’ A Tale of Two Cities (1859) aantoont dat de spraak van de antagonisten voornamelijk in de vrije 
indirecte rede wordt weergegeven, wat de (geïmpliceerde) auteur in staat stelt om een ironische draai aan hun 
woorden te geven. De spraak van de protagonisten daarentegen wordt direct weergegeven, waardoor ze voor zichzelf 
kunnen spreken en ze in verhouding nog sympathieker overkomen (Leech & Short 2007, p. 269).  
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spraak van personages tot uiting kan komen, is wanneer de verteller zich uitdrukt in de 
standaardtaal, en het personage in dialect, waardoor er naast vermenging van perspectieven 
ook een (Bakhtiniaanse) vermenging van taalregisters ontstaat. Als dialect voorkomt in de 
vertellerstekst, gaat het volgens Hodson meestal om een bij naam genoemd personage dat uit 
eigen ervaring vertelt over bepaalde gebeurtenissen. Hierdoor ontstaat het effect van een sterk 
mondelinge vertelling, waarbij de verteller de lezer rechtstreeks lijkt aan te spreken (Hodson 
2014, p. 86). Hoewel Hodson de term nergens expliciet noemt, roept deze techniek onmiddellijk 
reminiscenties op aan het eerder besproken skaz. 
 

3.15.5 Metatalige commentaren 

De focus op de interne tekstuele en externe sociale dynamiek vult Hodson aan met aandacht 
voor de drie linguïstische niveaus waarop een analyse van dialect in fictie doorgaans plaatsvindt. 
Het gaat hierbij om het niveau van ‘klank’, lexicon en grammatica.132 De categorie ‘klank’ heeft 
betrekking op ‘semi-fonetisch herspellen’ en ‘eye dialect’ (fank you in plaats van thank you; in het 
Nederlands zou je de Antwerpse uitspraak van vis fonetisch kunnen herspellen als vies), evenals 
het gebruik van apostroffen om weggevallen klanken aan te geven (bijvoorbeeld She ’as been 
callin’; in het Nederlands ’k heb ’t je gezegd).133   

Voorts is het bij de studie van dialect belangrijk om alert te zijn op metatalige 
commentaren, die onder andere dienen om (dialectische) registers toe te lichten of uit te leggen 
waarom een bepaald dialect wordt gebruikt (ibid., p. 148). Dergelijke commentaren vormen 
een handig middel om de spreekstijl van personages beter te interpreteren. Zo kiezen sommige 
auteurs ervoor om alleen door middel van metatalige commentaren aan te geven dat een 
personage een accent heeft of dialect spreekt, en geven ze de spraak van dat personage 
consistent weer in standaardtaal. Deze strategie kan samenhangen met het bevorderen van het 
leesgemak, maar is veel eerder een anticipatie op eventuele ‘reader resistance’; een begrip dat 
geijkt werd door Michael Toolan om aan te geven dat het opvoeren via dialect of andere 
normafwijkend taalgebruik in fictie het gevaar creëert dat lezers een weerstand voelen en 
bijvoorbeeld geïrriteerd raken tijdens het lezen (ibid., p. 107).134  

Metatalige commentaren zijn vaak geladen met een evaluatieve waarde, bijvoorbeeld 
om een accent of dialect in negatieve zin te becommentariëren, of om sociale implicaties ervan 
te belichten. Ter illustratie verwijst Hodson naar een scène uit Harry Potter and the Order of the 
Phoenix (2003) van J.K. Rowling, waarin het zeer onsympathieke personage Dorothea Umbridge 
(in het Nederlands vertaald als ‘Omber’) een inspectie uitvoert tijdens de les van de 

                                                
132 Hodsons categorie ‘klank’ is verwant aan de ‘auditory aspects’ uit de stilistische checklist van Leech en Short en 
de ‘orthografische’ of fonetische kenmerken waar Scott bij zijn analyses aandacht aan besteedde. 
133 Leech en Short merken op dat het bij ‘eye dialect’ niet gaat om het nastreven van absoluut realisme, maar veel 
meer om de illusie van realisme: ‘An example is the spelling wos in Poor Jo’s “He wos very good to me, he wos” in 
Bleak House. Wos is in fact an “illiterate” spelling of the standard pronunciation of was, but somehow the social 
implications of the misspelling are mentally transferred to Jo’s manner of speech. Similarly in many novels, lower-
class characters “pronounce” and as an’ or ’n. But this is a reflection of an elision which occurs naturally in English 
speech, without respect to dialect. Even a BBC announcer will say “cats ’n dogs”. If we meet such a non-standard 
spelling in fiction, it is its non-standardness that strikes us, not the supposed phonetic reality behind it’ (Leech & 
Short 2007, p. 135). 
134 Andere manieren om te anticiperen op ‘reader resistance’ zijn het omzeilen van persoonstekst (bijvoorbeeld 
door alle uitspraken weer te geven als indirecte rede) of door het dialect met heel subtiele fonetische herspelling 
weer te geven, zodat het nauwelijks verschilt van de standaardtaal. 
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jachtopziener Rubeus Hagrid, die pas is aangesteld als docent Verzorging van Fabeldieren. 
Omber, die een hekel heeft aan half-mensen (Hagrid is half mens, half reus), probeert Hagrid 
door geniepige metatalige commentaren niet alleen van zijn stuk te brengen – zodat ze een 
reden heeft om hem als docent te ontslaan –, maar hem ook belachelijk te maken tegenover de 
leerlingen door zijn linguïstische capaciteiten te verbinden met zijn intellectuele vermogens: 
 
 ‘Hem, hem.’ 
 ‘Oh, hello!’ Hagrid said, smiling, having located the source of the noise. 

‘You received the note I sent to your cabin this morning?’ said Umbridge, in the same loud, slow 
voice she had used with him earlier, as though she was addressing somebody both foreign and 
very slow. ‘Telling you that I would be inspecting your lessons?’ 
‘O, yeah’, said Hagrid brightly. ‘Glad yeh found the place all righ’! Well, as you can see – or, I 
dunno – can you? We’re doin’ Thestrals today –’ 
‘I’m sorry?’ said Professor Umbridge loudly, cupping her hand around her ear and frowning. 
‘What did you say?’ 
Hagrid looked a little confused. 
‘Er – Thestrals!’ he said loudly. ‘Big – er – winged horses, yeh know!’ 
He flapped his gigantic arms hopefully. Professor Umbridge raised her eyebrows at him and 
muttered as she made a note on her clipboard: ‘Has…to…resort…to…crude…sign…language.’ 
(Geciteerd in Hodson 2014, p. 158)135 
 
3.15.6 Register-shifting 

Bovenstaand fragment uit Harry Potter is niet alleen relevant met het oog op metatalige 
commentaren: het is tevens een goed voorbeeld van register-shifting. Hiermee stuit ik opnieuw 
op een potentieel definitieprobleem: ook de invulling van register-shifting en aanverwante 
concepten als code-switching en style-shifting zijn aan discussie onderhevig.136 In tegenstelling 
tot code-switching, waarbij het doorgaans gaat om het wisselen tussen verschillende talen (in 
één taaluiting), definieer ik register-shifting als het wisselen tussen verschillende registers van 
één taal binnen één werk (cf. Hodson 2014, p. 171). Terugkoppelend naar het fragment uit 
Harry Potter is er sprake van register-shifting bij Hagrid. In de veronderstelling dat Omber ofwel 
hardhorend, ofwel niet zo vlug van begrip is, past Hagrid namelijk zijn register aan om de 
boodschap duidelijker over te brengen. In dit specifieke geval gaat het om ‘interpersoonlijke 
register-shifting’, waarbij het wisselen van register afhangt van de persoon met wie iemand 

                                                
135 Ook in de Nederlandse vertaling van Wiebe Buddingh’ is het registercontrast tussen Hagrid (weergegeven in 
een spreektalig, Amsterdams aandoend register) en Omber duidelijk aanwezig: 
 ‘Hum, hum.’ 
 ‘O, hallo!’ zei Hagrid glimlachend, toen hij zag waar het geluid vandaan kwam. 

‘Hebt u het briefje ontvangen dat ik vanochtend naar uw huis heb gestuurd?’ zei Omber. Ze sprak even 
luid en traag tegen Hagrid als de eerste keer, alsof ze het tegen een uitzonderlijk domme buitenlander 
had. 
‘Jazekers,’ zei Hagrid opgewekt. ‘Blij dat u ’t gevonden heb! Nou, zoals u ken zien – of misschien ook niet 
– ziet u ze? – behandelen we vandaag Terzielers –’ 
‘Pardon?’ zei professor Omber. Ze hield fronsend haar hand achter haar oor. ‘Wat zei u?’ 

 Hagrid leek een beetje van zijn stuk gebracht. 
 ‘Eh – Terzielers!’ zei hij luid. ‘Grote – eh – gevleugelde paarden, snappie?’ 

Hij flapte hoopvol met zijn reusachtige armen. Professor Omber keek hem met opgetrokken 
wenkbrauwen aan, maakte een aantekening op haar klembord en mompelde: 
‘Moet…toevlucht…nemen…tot…primitieve…gebarentaal.’ (Rowling 2003, p. 348) 

136 In 2015 verscheen een themanummer van Language and Literature over code-switching in literatuur, dat – in 
vergelijking met code-switching door ‘echte’ taalgebruikers’ – nog tamelijk onontgonnen terrein is.  
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spreekt. Bij deze vorm van register-shifting is vaak sprake van convergence, waarbij de spreker 
geleidelijk aan zijn of haar register afstemt op dat van de gesprekspartner (ibid., p. 177).  

Een andere vorm is emotionele register-shifting, waarbij een personage bijvoorbeeld 
onder druk van een bepaalde emotie terugvalt op zijn of haar eigen vertrouwde dialect. Dit kan 
overigens tegelijkertijd door een interpersoonlijke factor worden bepaald, zoals Norman Page 
in zijn studie Speech in the English Novel illustreert. Page verwijst hierbij naar de stoere 
jachtopziener Oliver Mellors uit D.H. Lawrence’ Lady Chatterley’s Lover (1928), die Lady 
Chatterley tijdens hun meest intieme momenten opeens in dialect aanspreekt (cf. Page 1973, p. 
71-72). Een mooi voorbeeld uit de in hoofdstuk 1 besproken roman De Metsiers is de dramatische 
slotscène, waarin Bennie – opgejut door (gelogen) insinuaties van zijn zus Ana – tijdens de 
eendenjacht een poging doet de Amerikaanse soldaat Jim Braddock neer te schieten. In het 
tweeëntwintigste hoofdstuk, verteld vanuit het perspectief van Jim, lezen we hoe Bennie tijdens 
de jacht amper iets zegt tegen Jim, die door zijn Nederlandse ouders goed vertrouwd is met het 
Nederlands en voornamelijk als tolk fungeert in de Vlaamse streek waar hij gelegerd is. Op het 
moment suprême dat Bennie aanlegt om Jim een kogel door het lijf te jagen, gebeurt het 
volgende: 

 
Als ik wil neerhurken, Eddie staat nog recht, vliegt er een groep kraaien voorbij. Bennie zegt iets 
tegen mij, luid in mijn nek, maar ik begrijp het niet, het is plat dialect, en dan vallen plots, als 
een scheur in de lucht, de eerste twee schoten. (Claus 1951, p. 166) 
 

Bennie, overmand door emoties en adrenaline, valt blijkens het metatalige commentaar terug 
op zijn eigen dialect, dat in dit geval ook het laatste is wat hij ooit zegt: in een reflex schiet Eddie, 
Jims collega, Bennie neer.  

 De derde variant ten slotte is ‘transformatieve’ register-shifting, waarbij het 
overschakelen naar een ander register een zekere verandering in de situatie van een personage 
teweegbrengt. Zo kan voor een Britse popzanger het shiften naar een Amerikaans accent (of 
register) ervoor zorgen dat de persoon in kwestie zich veel zelfverzekerder of geloofwaardiger 
voelt in zijn rol of identiteit als popzanger.  
 

3.15.7 Stereotypering 

Een punt dat nauw samenhangt met bovenstaande noties, is stereotypering, een concept dat 
onlosmakelijk verbonden lijkt te zijn met op het optreden van gemarkeerde, dialectische 
registers in literatuur (cf. St John Butler 1999, p. 174). Zoals Fowler (genuanceerd) beweerde 
dat elke taalgebruiker over een soort mentaal pragmatisch woordenboek met allerlei 
communicatieve en sociale betekenissen beschikt, lijkt het erop dat in dit pragmatische 
woordenboek ook ideeën zijn opgeslagen over de wijze waarop bijvoorbeeld een 
Amsterdammer of een Vlaming zich uitdrukt. Dergelijke ideeën kunnen op twee verschillende 
manieren ontstaan. In de eerste plaats kan een beeld van een bepaald dialect of register gevormd 
zijn op basis van reallife ervaringen, bijvoorbeeld door rechtstreeks contact met een spreker, of 
door het horen van een dialect via radio of tv. Het gaat met andere woorden om confrontaties 
met ‘echte’ dialectsprekers; mensen van vlees en bloed die op een alledaagse, dus ongestileerde 
manier, hun dialect spreken (of spreken met een accent). Een beeld van een dialect kan echter 
ook gebaseerd zijn op confrontaties met fictieve dialectsprekers. In dit geval gaat het om 
representaties die men via bijvoorbeeld literatuur, theater, series of films tot zich heeft genomen. 
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Zo raakte Charles Dickens, naast enkele reallife-ervaringen, voornamelijk bekend met het 
Cockney-dialect door romans en de populaire burleske opera Tom and Jerry (1821) van W.T. 
Moncrieff (Page 1973, p. 60). Op basis hiervan concludeert Page het volgende: 

 
The two traditions, the real-life and the literary, obviously share common elements; but just as 
written Cockney can hardly incorporate all the features of actual speech, so it will tend to 
exaggerate the importance of certain elements and to imply that they were more prominent in 
the speech of real Cockneys than was in fact the case. Pickwick played an important part in 
perpetuating a convention of literary Cockney which, as the century progressed, became more 
and more remote from actual speech. (Page 1973, p. 60) 

 
Op basis van reallife en literaire confrontaties met het Cockney creëerde Dickens met andere 
woorden een eigen beeld van Cockney, dat hij vervolgens als register invoerde in zijn 
debuutroman The Pickwick Papers (1836). Dit ‘Dickensiaanse’ Cockney diende vervolgens weer 
als literair voorbeeld voor andere auteurs, waardoor het uiteindelijk een eigen leven ging leiden 
in de steeds toenemende stroom van romans met literair Cockney.137  

Zoals Page in het hierboven aangehaalde citaat al aangeeft, kunnen literaire dialecten 
(na verloop van tijd) behoorlijk verschillen van het daadwerkelijk gesproken dialect, waardoor 
er in de woorden van Hodson (2014, p. 75) sprake is van een ‘mismatch between the actual 
linguistic practices within a region and the perception of the dialect of that region in the popular 
imagination’. Er is met andere woorden sprake van ‘linguistic stereotyping’, waarbij een dialect 
op basis van een beperkte set van linguïstische kenmerken in fictie gerepresenteerd wordt (ibid., 
p. 79-80). Volgens Hodson leidt deze linguïstische stereotypering vrijwel onvermijdelijk tot 
‘character stereotyping’: ‘the stereotyping of a language variety is an integral part of the 
stereotyping of the speakers of that variety’ (ibid., p. 78). Deze stereotyperingen kunnen in 
literatuur bevestigd of juist ontkracht worden. 
 

3.15.8 Enregisterment en indexicalisatie 

De processen die ervoor zorgen dat een bepaald accent, dialect of register als dusdanig herkend 
wordt binnen een samenleving en automatisch geassocieerd wordt met een bepaalde 
geografische duiding en/of sociale betekenis, worden binnen de sociolinguïstiek doorgaans 
omschreven in termen van enregisterment en indexicaliteit. Agha (2003) beschrijft enregisterment aan 
de hand van het proces dat ervoor zorgde dat Brits Engels (‘Received Pronunciation’ of RP) het 
officiële prestigieuze taalregister van het Verenigd Koninkrijk werd. Een belangrijk 
uitgangspunt is dat de culturele of symbolische waarde van een register (of accent) aan 
verandering onderhevig is: ‘[cultural value is] a precipitate of sociohistorically locatable 
practices, including discursive practices, which imbue cultural forms with recognizable sign-
values and bring these values into circulation along identifiable trajectories in social space’ 

                                                
137 Ook in menige film is er sprake van een kunstmatig, stereotiep dialect of accent, dat menigmaal leidt tot kritiek. 
Berucht is bijvoorbeeld het belabberde Cockney-accent van de Amerikaanse auteur Dick van Dyke in zijn rol als 
schoorsteenveger Bert in Mary Poppins (1964). In 2017, toen Van Dyke een BAFTA-award ontving voor zijn 
acteerwerk, verontschuldigde hij zich voor zijn slechte Cockney-imitatie. Dit zette de Britse krant The Telegraph 
ertoe aan een lijst met de zestien slechtste filmaccenten aller tijden samen te stellen 
(www.telegraph.co.uk/films/2016/04/14/the-16-worst-on-screen-accents-ever). Een twijfelachtige ereplaats was 
onder andere voorbehouden aan het Yorkshire-accent van de Amerikaanse actrice Anne Hathaway uit de film One 
Day (2011). In een interview met The Telegraph bekende Hathaway het accent geleerd te hebben door te kijken naar 
de Britse tv-serie Emmerdale. 
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(Agha 2003, p. 232). Een ander aandachtspunt is dat de ‘lekenterm’ accent niet alleen verwijst 
naar een akoestisch aspect, maar ook geassocieerd wordt met een geheel aan sociale identiteiten:  

 
The social identity is recognized, indexically, as the identity of the speaker who produces the 
utterance in the instance, and described, metalinguistically, through the use of identifying labels. 
In the case of geographic accents the most typical labels are derived from names of locales (e.g. 
“he speaks with a Scottish accent”) (Agha 2003, p. 232-233) 

 
Dit is typerend voor wat Johnstone, Andrus en Danielson in hun artikel over indexicaliteit en 
enregisterment met betrekking tot het dialect van de Amerikaanse stad Pittsburgh aantonen.138 
Voortbouwend op de theorie van Michael Silverstein en William Labov (die als gezegd vooral 
geïnteresseerd was in stadsdialecten en het effect van sociale processen op taalverandering), 
stellen Johnstone, Andrus en Danielson dat er drie verschillende ‘orders of indexicality’ zijn die 
ervoor zorgen dat een bepaald dialect enregistered of – in de Nederlandse vertaling van Van Hoof 
(2013, p. 31) – ‘geregistreerd’ wordt. Het begint met de zogenaamde ‘first-order idexicality’, 
waarbij er sprake is van een relatie tussen een set linguïstische kenmerken en een geografisch 
gebied waarin die kenmerken optreden. Die relatie wordt echter niet bewust ervaren door de 
sprekers, omdat het de enige taalvariëteit is waarmee ze in aanraking komen. In een tweede 
fase, die van de ‘second-order indexicality’, worden de sprekers – meestal als gevolg van sociale 
mobiliteit – zich bewust van hun eigen dialect, en verbinden ze hier sociale waarden aan, zowel 
‘interpretive’ als ‘performative’ (Johnstone, Andrus & Danielson 2006, p. 83). Zo kunnen ze 
meningen vormen over aspecten als ‘correctheid’ en sociale klasse. In de laatste fase, ‘third-
order indexicality’, wordt een dialect in een bredere context – dus ook door niet-sprekers van 
dat dialect – als zodanig herkend. Hierbij gaat het doorgaans om een beperkte set van 
linguïstische kenmerken die als symbool gaan gelden voor een dialect als geheel, dat dan 
voornamelijk met regionaliteit, en minder met sociale aspecten wordt geassocieerd.  

Bij Agha gaat het echter niet om de enregisterment van een lokaal dialect dat primair 
geassocieerd wordt met geografische aspecten, maar om het ‘supra-lokale’ RP, dat veel meer 
als index geldt van sociale klasse en opleidingsniveau en juist zijn prestige ontleent aan het feit 
dat het de geografische afkomst van een spreker verbloemt of zelfs uitwist (Agha 2003, p. 233). 
De wijze waarop dergelijke sociale waarden aan een accent, dialect of register worden 
gekoppeld, is een langdurig, historisch proces waarin allerlei factoren een rol spelen. Agha 
beschrijft hoe op een zeker moment een register binnen een kleine groep mensen een sociale 
waarde krijgt en er in een bepaald metadiscours over dat register wordt gesproken. Dit 
metadiscours wordt gaandeweg verspreid, onder anderen door ‘characterological figures’ of 
‘accent personae’. Hoewel deze verspreiding – opgevat als een ‘speech event’ – uiteindelijk 
slechts een beperkt bereik heeft, stelt Agha het volgende: ‘the interlinkage of such [speech] 
events over historical time comprises a higher order structure, what I call speech chain, through 
which the dissemination of RP and associated constructs greatly expands in demographic terms’ 
(ibid., p. 244-245).  

In de achttiende en negentiende eeuw bestonden er aanwijsbare ‘speech chain 
trajectories’ die ervoor zorgden dat het metadiscours over RP en de bijbehorende waarden 

                                                
138 Indexicaliteit is oorspronkelijk afkomstig uit de semiotische theorie van Charles Sanders Peirce en werd verder 
ontwikkeld door de taalkundige antropoloog Michael Silverstein, die onder andere geïnspireerd was door Jakobson 
en de structuralistische theorie van De Saussure (cf. Silverstein 1976). 
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massaal verspreid werden. De eerste en vroegste vorm betrof descriptieve werken, die samen 
met het ontstaan van een geschikt fonetisch noteringssysteem en de opkomst van 
woordenboeken ervoor zorgden dat aan het einde van de achttiende eeuw sprake was van een 
toegenomen maatschappelijk bewustzijn over normen van uitspraak en algemene spelling (ibid., 
p. 250), hoewel het doelpubliek voornamelijk bestond uit taalkundigen en andere (professioneel) 
geïnteresseerden. De nodige sturing werd overigens niet geschuwd: in diverse toonaangevende 
studies werd gewerkt met contrasten als ‘provinciaal’ (in de betekenis van dialectsprekend) 
versus ‘beleefd’ (standaardtaal sprekend) (ibid., p. 251). De tweede manier waarop het discours 
over RP werd verspreid, was door middel van handboeken (vaak gebaseerd op de descriptieve 
studies), die bedoeld waren voor een breder publiek. Deze handboeken bestonden onder andere 
uit gidsen over etiquette, uitspraak en welsprekendheid. De werken waren voornamelijk gericht 
op de zich uitbreidende ‘middle class’ en omschreven een goede taalbeheersing metaforisch als 
een ‘paspoort’ dat toegang zou verschaffen tot de gegoede middens (ibid., p. 253).139 Een derde 
vorm betrof romans en andere literaire werken waar (al dan niet expliciet) metadiscours over 
RP in voorkwam. Agha merkt op dat voor deze derde ‘speech chain’ direct biografisch bewijs 
bestaat: ‘many of the most famous novelists were avid readers of works belonging to the first 
two genres’ (ibid., p. 255). In dit geval kwam het sturen en overbrengen van sociale waarden 
voornamelijk tot stand door karakterisering van personages, gekoppeld aan hun accent of 
dialect: 

 
The general form that metadiscursive activity took within this genre was to foreground selected 
correlations between speech and social identity through devices such as narrated dialogue and 
dependent tropes of personification. Narrated dialogue formulates a robust structure of ‘voicing’ 
contrasts within the literary work (Bakhtin, 1981), a juxtaposition of speech forms from different 
registers highlighting contrasts of characterological types. (Agha 2003, p. 255) 

 
Page gaf al aan dat het hierbij niet gaat om een exacte representatie van een bepaald dialect of 
accent, maar dat er eerder sprake is van (in de termen van Hodson) ‘linguïstische 
stereotypering’. Agha gebruikt het voorbeeld van ‘h’-dropping, dat hij omschrijft als ‘the most 
famous index of stigmatized speech’. Zo toont hij hoe Uriah Heep, een personage uit Dickens’ 
David Copperfield (1850), in het culturele bewustzijn wordt geassocieerd met h-deletie (‘Uriah 
Heep is the literary avatar of /h/-dropping—a folk-icon famously linked to dicta such as 
“always be ’umble”), terwijl Heep lang niet alle h’s laat vallen (ibid., p. 256). Het effect van 
dergelijke iconische personages ligt voor de hand: de lezers maken een koppeling tussen het 
gebruik van een bepaald accent of register en een ‘social persona’. De waarde van een accent 
wordt in dergelijke romans niet expliciet beschreven, maar impliciet gedramatiseerd en als het 
ware ‘voelbaar’ aan een steeds breder en gemêleerder publiek gepresenteerd.   
 Zoals we zagen bij Page, kan een literair dialect als input functioneren voor een auteur, 
die de opgedane kennis van een bepaald dialect vervolgens weer als output kan gebruiken in zijn 
eigen fictie. Het opvoeren van een dergelijk (linguïstisch stereotiep) dialect kan dienen om – op 
basis van ‘third-order indexicality’ – te verwijzen naar een bepaalde geografische context, 
waarbij het dialect meestal dient om een zekere couleur locale toe te voegen aan een verhaal. Het 
is echter ook goed mogelijk dat een auteur – ik zal voor nu Louis Paul Boon als voorbeeld nemen 

                                                
139 De parallellen met de wijze waarop het ABN in Vlaanderen werd gepromoot, zijn evident. 



Methode 

 164 

– linguïstische stereotyperingen juist inzet om bepaalde vooroordelen of verwachtingen te 
ontwrichten of te ontkrachten. Dit leidt ons tot de afsluiting van dit hoofdstuk. 
 
3.16 Opzet en onderzoeksvragen 
 
Het moge inmiddels duidelijk zijn geworden dat ik – zoveel mogelijk in de geest van de 
‘sociologische stilistiek’ van Bakhtin – in de volgende hoofdstukken nauwgezet de diverse 
registers in het proza van Claus, met name de ‘Vlaamse’ registers, zal onderzoeken op basis van 
de hierboven geïntroduceerde methode. Hierbij vertrek ik in eerste instantie vanuit de 
stilistische checklist van Leech en Short, om vervolgens op basis van de primaire en secundaire 
norm in te zoomen op de ‘Vlaamsheid’ van de spreektalige, dialectisch geënte registers en hun 
functie in relatie tot de overige registers. Ik ga tevens in op aspecten als de weergave van spraak 
en gedachten en op het optreden van register-shifting, stilering, skaz en metatalige 
commentaren. Tot slot zal ik stilstaan bij de wijze waarop de registers ‘geregistreerd’ zijn: met 
welke (al dan stereotiepe) associaties en connotaties worden ze in verband gebracht? Worden 
geïndexicaliseerde stereotyperingen door middel van linguïstische en karakterstereotypering 
bevestigd, of juist ontkracht?  
 
3.17 Samenvatting 
 
Aangezien er inmiddels heel wat begrippen en theorieën de revue zijn gepasseerd, heb ik 
hieronder de belangrijkste punten uit dit hoofdstuk schematisch samengevat. Ik maak hierbij 
een onderscheid tussen de feitelijke methode en de door mij gehanteerde definities.   



STILISTIEK ALS BREEKIJZER 

 165 

 

 
Mijn methode 
 

¥ Algemeen doel (literaire) stilistiek: Het bestuderen van de verhouding tussen 
linguïstische vorm en literaire functie. Doorgaans gaat het om het bepalen van de stijl 
van één tekst.  
 

¥ Stilistisch onderzoek geschiedt vaak op basis van een zogenaamde relatieve norm, waarbij 
een doeltekst wordt vergeleken met andere teksten, om de specifieke kenmerken van 
de doeltekst te kunnen bepalen. Bij mijn onderzoek ga ik intern-comparatief te werk, 
waarbij ik stijlen en registers binnen één tekst onderzoek.  
 

¥ Net als Auerbach ga ik in op de polyfonie (meerstemmigheid) in het bestudeerde 
prozawerk. Daarnaast onderzoek ik hoe de interne stijlen en registers contextueel ingebed 
zijn. Hierin volg ik de ‘sociologische stilistiek’ van Bakhtin, met aandacht voor het 
concept van heteroglossie: het principe dat elke taal bestaat uit talloze subtalen (sociale 
dialecten, jargon, discoursen etc.), waarmee een (proza)schrijver in dialoog treedt.  
 

¥ Door me te richten op de contrasten en parallellen tussen stijlen en ‘stemmen’ in één 
roman reduceer ik het werk niet tot een monolinguïstisch of uniform geheel, maar 
benader ik het als een polyfoon fenomeen, waarin allerlei heteroglosse (en ideologisch 
geladen) stemmen door elkaar heen klinken. 
 

¥ Praktische aanpak: bij mijn analyses vertrek ik telkens vanuit de heuristische 
checklist uit Style in Fiction (Leech & Short 2007). Met enkele toevoegingen, onder 
andere gedestilleerd uit Jane Hodsons Dialect in Film & Literature (2014), zal ik bij mijn 
analyses aandacht besteden aan de volgende categorieën: 
 
ü Grammatica 
ü Lexicon 
ü Stijlfiguren (parallellisme, spreekwoorden, ironie etc.) 
ü Orthografie (sound): fonetische aspecten (bijv. spreektaalspelling, enclise) 
ü Coherentie: interne samenhang, zowel op zins- als tekstniveau 
ü Context:  

§ Intern: focalisatie; weergave van spraak en gedachten (directe rede, 
indirecte rede, vrije indirecte rede, skaz), relatie tussen verteller en 
personages 

§ Extern ® ideologische, culturele, politieke, historische 
contextualisering. Hierbij let ik onder andere op enregisterment en 
indexicalisatie: processen die ervoor zorgen dat een bepaald accent, 
dialect of register als dusdanig herkend wordt binnen een 
samenleving, en geassocieerd wordt met een bepaalde geografische 
duiding en/of sociale betekenis.  
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Mijn definities 

 
¥ Stijl: Ik beschouw stijl als de typerende kenmerken van roman-interne teksten, 

bijvoorbeeld ingebedde brieven of dagboeken, die een afgerond, statisch geheel 
binnen de dynamische omgeving van de roman vormen. 

 
¥ Register: De wijze waarop vertellers en personages spreken (of denken). Register 

is bij uitstek een dynamisch begrip: registers kunnen namelijk variëren, afhankelijk 
van de context waarin het gesprek plaatsvindt of de personages die bij het gesprek 
betrokken zijn. In navolging van St John Butler ga ik ervanuit dat dialect in 
literatuur op hetzelfde neerkomt als register: ‘Different dialects have associations 
and connotations that give them an extra layer of significance – usually a pretty 
obvious one – in literary texts’ (St John Butler 1999, p. 174). 

 
¥ Register-shifting: Het wisselen tussen verschillende registers. Er bestaan drie 

varianten, die ook tegelijkertijd kunnen optreden:  
 

§ Interpersoonlijke register-shifting: het wisselen van register hangt af van de persoon 
met wie iemand spreekt. Bij deze vorm van register-shifting is vaak sprake van 
convergence, waarbij de spreker geleidelijk aan zijn of haar register afstemt op dat 
van de gesprekspartner.  
 

§ Emotionele register-shifting: het wisselen van register hangt samen met de 
emotionele gesteldheid van de spreker. Zo kan een personage onder druk van 
een bepaalde emotie terugvallen op het eigen vertrouwde dialect.  
 

§ Transformatieve register-shifting: het overschakelen naar een ander register brengt 
een zekere verandering in de situatie van een personage teweeg.  

 
¥ Skaz: Wijze van vertellen waarbij de verteller op het podium springt en alle 

aandacht op zijn verhaal én wijze van vertellen vestigt. In navolging van 
Ejchenbaum zal ik hierbij letten op de fonetische en ‘mimische’ eigenschappen van 
het vertellen, in de lijn van Vinogradov zal ik aandacht besteden aan de stilistische 
totstandkoming van de skaz (uit welke bronnen tapt de verteller?) en in het licht van 
Bakhtin besteed ik aandacht aan de dubbelstemmigheid, om te herleiden welke 
(dubbele) ideologische boodschap of zienswijze de auteur door middel van skaz 
probeert over te brengen of juist te ontmaskeren. 
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Aan het einde van de proloog lieten we Claus, die pas zijn romandebuut beleefd had bij 
uitgeverij Manteau, achter. We zagen hoe hij als een nieuw wonderkind onthaald werd in 
Vlaanderen en Nederland. Inmiddels had hij Vlaanderen verruild voor Parijs, waar zijn 
vriendin Elly Overzier hard aan de weg timmerde als actrice. Ook Claus’ eigen loopbaan begon 
serieuze vormen aan te nemen, wat in 1952 bezegeld werd met zijn overstap naar de 
prestigieuze Nederlandse uitgeverij De Bezige Bij. Die transfer verliep overigens niet bepaald 
vlekkeloos: in principe was Claus – vanwege de Leo J. Kryn-prijs – contractueel gebonden aan 
Manteau. Na de nodige schermutselingen tussen Claus en Angèle Manteau (cf. Absillis 2008, 
p. 458 e.v.) werd Claus uiteindelijk met open armen ontvangen in Amsterdam, waar in 
november 1952 zijn tweede roman De hondsdagen verscheen. Een drietal maanden later vertrok 
de jonge auteur – na een kort verblijf in België – opnieuw naar het buitenland, dit keer naar 
Rome. Wederom was Overziers filmcarrière de voornaamste reden van vertrek. In Rome deed 
Claus inspiratie op voor zijn derde roman De koele minnaar, die hij grotendeels in 1955 op papier 
zette. Rond diezelfde periode waren de onderhandelingen tussen Manteau en De Bezige Bij op 
gang gekomen over de rechten van De Metsiers, waar nog een aanzienlijke restpartij van was 
blijven liggen in Brussel. Uiteindelijk werd overeengekomen dat De Bezige Bij de circa 
zevenhonderd exemplaren van Manteau zou overnemen en (voorzien van een nieuwe 
titelpagina) onder de imprint van De Bezige Bij zou verspreiden. Een officiële tweede druk 
volgde pas in maart 1958, toen De Metsiers als nummer 13 in de Literaire Pocketreeks 
uitkwam.140 

                                                
140 De belangrijkste reden dat De Metsiers pas in 1958 haar tweede druk beleefde, was dat literatuur maar moeilijk 
verkocht in de jaren vijftig. In tegenstelling tot spannende of vlot vertelde verhalen vond literair proza amper aftrek 
in die periode. Cf. Wildemeersch 2007, p. 180: ‘Auteurs die nu tot de belangrijkste naoorlogse schrijvers gerekend 
worden, als Hugo Claus, Harry Mulisch, Gerard Reve en Willem Frederik Hermans, verkochten niet. Kritiek en 
publiek zaten blijkbaar op een andere golflengte. De moderne prozaïsten werden wel geprezen, maar ze werden 
niet gelezen.’ 
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 Aan de tweede druk van De Metsiers ging eerst nog een nieuwe redactieronde vooraf. Het was 
– even recapitulerend – maar liefst de vierde keer dat de tekst onder handen werd genomen: na 
de spontane correcties van de Vlaamse drukker-corrector Omer Luyckx was de tekst nog 
nagekeken door een redactielid van het Nieuw Vlaams Tijdschrift en een medewerker van 
uitgeverij Manteau. De redactieronde bij De Bezige Bij had overigens meer om het lijf dan 
enkel wat aanpassingen op het vlak van spelling of interpunctie. Er werden ook enkele 
taalkundige wijzigingen aangebracht die als vormen van vernederlandsing opgevat kunnen 
worden. Zo werd stelselmatig in samenstellingen met het woord ‘gisteren’ het eerste deel 
ingekort tot ‘gister’, waardoor bijvoorbeeld ‘gisterenmiddag’ meermaals vervangen werd door 
‘gistermiddag’. Een ander geval is het aanpassen van de volgorde in de werkwoordelijke 
eindgroep – een bekend verschil tussen Noord- en Zuid-Nederlands (cf. Van Nierop 1962, p. 
156-158). Zo werd de zin ‘Wij hadden er een feestmaal moeten van maken’ (p. 74) in 
Amsterdam gewijzigd in ‘Wij hadden er een feestmaal van moeten maken’ (p. 63). Dan zijn er 
nog wijzigingen die minder rigide bestempeld kunnen worden als vernederlandsing, maar die 
in ieder geval (grammaticaal) correcter zijn dan de Manteau-variant: 
 

M, p. 60: anders als het einde van een film ® BB, p. 51: anders dan het einde van een film 
M, p. 67: op de duur ® BB, p. 56: op den duur 
M, p. 115: de Moeder voert iets in het schild ® BB, p. 96: de Moeder voert iets in haar schild 
M, p. 130: ik zal hen smeken ® BB, p. 108: ik zal hun smeken 
 

Tot slot bevat de Bezige Bij-versie enkele varianten die volgens Raat (1994, p. 147) het gevolg 
zijn van slordige zetfouten: ter illustratie wees Raat op de frase ‘met korte tussenpozen tussen 
de woorden’, die op bladzijde 68 van de Bezige Bij-uitgave (BB) is weggevallen. In tegenstelling 
tot Raat geloof ik echter niet dat het hier uitsluitend zetfouten betreft. Er zijn namelijk 
vergelijkbare gevallen die erop lijken te wijzen dat Claus vóór de productie van de Bezige Bij-
pocket nog wat laatste tekstwijzigingen doorvoerde.141 Het gaat om aanpassingen die mijns 
inziens niet zomaar door een redacteur zouden worden doorgevoerd, temeer omdat ze 
geïnterpreteerd kunnen worden als inhoudelijke nuanceringen. Een bloemlezing: 

 
M, p. 8: Je bent een slappeling geworden, Mon Verkindere, de grote Mon, die Sam Verhaeren 
in “De Kroon” onnozel heeft geslagen, die stroopte onder de neus van Barre, de jachtwachter, 
die vrijde en jongen maakte in zes dorpen tegelijk, je bent een dweil geworden.  
® BB, p. 7: – [je bent een dweil geworden] 
 
M, p. 48: Zij drummen zich nu tegen elkaar aan met hun veren, dichtbijeen  
® BB, p. 41: Zij drummen zich nu tegen elkaar aan, dicht bijeen 
 
M, p. 57: met een mosgroen dak  
® BB, p. 48: met een groen dak 
 
M, p. 61: een der drie Rhumflessen  
® BB, p. 52: een rumfles 

                                                
141 Een brief van Geert Lubberhuizen, oprichter en Bezige Bij-directeur van 1943 tot 1983, wijst uit dat Claus in 
ieder geval in de gelegenheid werd gesteld tot het doorvoeren van enkele wijzigingen: ‘wil je ons s.v.p. p.o. even 
laten weten of er in “De Metsiers” voor een herdruk nog iets veranderd moet worden. Zo niet, schrijf het me dan. 
Zo ja, vertel mij die veranderingen’ (Brief van Geert Lubberhuizen aan Hugo Claus, 25 november 1957, kopie 
Hugo Clauscentrum). 
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Vermoedelijk las Claus de drukproeven uiteindelijk niet meer na. Dit vermoeden baseer ik 
voornamelijk op een brief van Hilda Tjeenk Willink, secretaresse en toenmalige echtgenote van 
Bezige Bij-directeur Geert Lubberhuizen (Wennekes 1994, p. 152), die Claus verzocht nog even 
te kijken naar pagina 131 en 132 van de drukproef.142 Als we deze pagina’s erbij nemen in de 
BB-versie, blijkt het precies om de pagina’s te gaan waar de eerdergenoemde ‘scheefgelopen’ 
dialoog tussen Ana en Bennie plaatsvindt (§ 1.5). Aangezien het me sterk lijkt dat Claus zomaar 
over deze passage heen heeft gekeken, is het zeer waarschijnlijk dat de auteur de drukproef 
ongezien naar Amsterdam terugstuurde en daarmee onbewust meehielp om een zetfout uit een 
eerdere uitgave te vereeuwigen.  
 Voor nu wil ik nog even terugkeren naar Claus’ tweede roman De hondsdagen, die zich 
grotendeels afspeelt in Gent. Een schuine blik op de roman lijkt erop te wijzen dat De hondsdagen 
talig gezien nog vrij dicht bij De Metsiers ligt. Zo worden verschillende personages 
geïntroduceerd die er – ‘realistisch’ gezien – een volks of dialectisch register op na zouden 
moeten houden. Neem bijvoorbeeld Zotte April, de koetsier die het hoofdpersonage Philip de 
Vogel in het begin van de roman een tijdje meevoert op zijn koets. Met het oog op zijn bijnaam 
en beroepsstatus zou je een vrij platte taal verwachten. In plaats daarvan maken we echter 
kennis met een babbelende koetsier die een vrij ‘Hollands’ register hanteert: 
 

Men komt niet zoveel mensen meer tegen ’s morgens, zoals jou, jong en niet dronken en kalm. 
Een vreemdeling in de stad waarschijnlijk. Toch, soms soldaten die geen taxi kunnen betalen. En 
op die morgen, de man die onverwachts zijn vrouw wilde bezoeken, ho, wat heb ik toen gelachen! 
[...] Hij wilde in de koets niet. Hij ging naast mij zitten, hier op de bok, in zijn beige zomerpak. 
“Zou zij mij er inlaten? Zal ik door het raam naar binnen klimmen meteen, zodat hij geen kans 
heeft?” Wat moet men daar op antwoorden, terwijl hij met een hongerig gezicht als een, die het 
uit je keel, je ingewanden zou willen rukken, je staat af te loeren? (Claus 1952, p. 9-10) 

 
Met name de algemene ‘men’-vorm doet hier wat verkrampt aan; in romans van Boon of 
Walschap zou de passage ongetwijfeld in de ‘ge’-vorm gesteld zijn. Toch komen er in De 
hondsdagen ook hier en daar passages voor die qua toon in de buurt komen van een mondelinge 
verteltrant. Zo maken we in het vierde hoofdstuk kennis met madame Paredès, een waarzegster 
die haar intrek heeft genomen in hotel Shamrock. De waarzegster begint tegen Philip haar 
beklag te doen over de hoteleigenaar die de kamers tegen schandalig hoge prijzen verhuurt: 

 
Vijf en tachtig frank. Waar denkt u, dat ik dit vandaan moet halen? Vijf en tachtig frank in de 
maand om de corridors te kuisen. Maar dat wordt nergens gedaan. Heeft u daar ooit van 
gehoord, mijnheer Philip, dat corridors gekuist werden, waar men gemeubileerde kamers 
verhuurde? [...] 
Als hij het u vraagt, mijnheer Philip, weigeren, vierkant weigeren. Wat denkt hij? Dat wij zullen 
blijven buigen voor hem? Hij mag blij zijn, dat wij in zijn stinkhok willen wonen. Shamrock, 
héhé, Schaamrok, héhé. Een rok, waar het door de dakpannen regent. Maar als ik hier ooit 
wegga, dat is, als hij mij zou durven buitengooien, dan, mijnheer Philip, dan komt hier nog een 
staartje van, hoor. Georgette zei het gisteren nog. Mamaatje, zei zij, wat hij met de hertogin 
uitvoert, dat is se-questré-ren. Het is een echte schande. Een vrouw van haar leeftijd, die haar 
hele leven gespaard heeft en zo godsdienstig is, dat zij het medelijden van de mensen verdient, 
zo te behandelen. Hij haalt nu zelf het vuil water uit haar kamer elke morgen, en gij kunt u 
voorstellen hoe het er uit moet zien, daarbinnen. Het bed nooit gemaakt, een stoflaag van tien 

                                                
142 Brief van Hilde Tjeenk Willink aan Hugo Claus, 3 maart 1958 (kopie Hugo Clauscentrum). 
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centimeter. En de lucht, mijnheer Philip. Een kamer, die nooit eens verse lucht van buiten krijgt. 
Georgette zei het gisteren nog. Mamaatje, zei zij.. (Claus 1952, p. 37-38) 
 

De klaagzang van madame Paredès is duidelijk geënt op een mondelinge vertelling: ze spreekt 
Philip meerdere malen direct aan en drukt zich onmiskenbaar spreektalig uit. Het orale aspect 
wordt onder andere benadrukt door onomatopeeën (‘héhé’), woordgrappen 
(‘Shamrock’/’Schaamrok’), inversies, orthografische aanduidingen (‘se-questré-ren’), elliptische 
constructies (‘Het bed nooit gemaakt, een stoflaag van tien centimeter’) en het inbedden van 
andere gesprekken (‘Mamaatje, zei zij’).  

Ook verderop in De hondsdagen komen hier en daar spreektalige elementen voor, zoals de 
platte uitdrukking ‘Kust mijn botten’ (ibid., p. 21) die Philip naar een voorbijdrijvende boot 
roept. Voorts blijkt de bordeelhoudster Madame Micky er een Frans beïnvloed register op na 
te houden: ‘Mais voyons, mes enfants, laat Philip gerust, hij is bang van jullie’ (ibid., p. 27). 
Claus lijkt met andere woorden hier en daar het stroeve ABN uit De Metsiers wat los te laten, 
maar het zou te ver voeren om De hondsdagen te bestempelen als een heteroglossische roman: 
daarvoor neigt de taal nog veel te veel naar het Standaardnederlands. Laten we niet vergeten 
dat Claus De hondsdagen niet lang na De Metsiers schreef, in een Vlaanderen dat als gezegd volop 
in het teken stond van een opkomende ‘hyperstandaardisering’. Ook tijdens het schrijven aan 
De hondsdagen lijkt Claus doordrongen te zijn van de strenge taaleisen die (serieuze) literaire 
auteurs in acht dienden te nemen. Dit gaf hij althans onomwonden toe tijdens een uitgebreid 
interview met Jan Brokken naar aanleiding van de verschijning van Het verdriet van België (1983): 
‘Je moest Noord-Nederlands schrijven. Het was niet toegestaan, of in ieder geval not-done het 
anders te doen’ (Brokken 1983; cf. Geerts 1986, p. 24; cf. Van Renssen 2013, p. 243). Het is 
aannemelijk dat Claus, als pas gedebuteerde auteur, zijn uiterste best deed zijn werk in een zo 
vlekkeloos mogelijk Nederlands te stellen, om zijn kansen op een glansrijke literaire carrière 
gaaf te houden. Ook valt het niet uit te sluiten dat hij geholpen werd door zijn Nederlandse 
vriendin Overzier, die (volgens een getuigenis van Jan Burssens) onder andere de reden was dat 
Claus zijn dialect plotsklaps inruilde voor het ‘Hollands’ (cf. Wildemeersch 2018, p. 154).  
 Claus was lang niet de enige Vlaamse auteur die zich in die tijd conformeerde aan de 
heersende taalzuiveringsideologie. Sterker nog: op enkele uitzonderingen als Boon na werd het 
Vlaamse literaire veld in de jaren vijftig gedomineerd door debuterende auteurs die uitsluitend 
in het Algemeen Nederlands schreven en er niet voor terugdeinsden hun taal door Nederlandse 
correctoren te laten zuiveren van Vlaamse elementen. Het gaat hierbij onder anderen om Johan 
Daisne, Hubert Lampo, Ward Ruyslinck, Hugo Raes en – iets later – Paul de Wispelaere, niet 
verrassend auteurs die (aanvankelijk) door uitgeverij Manteau werden uitgegeven.143  

Ondanks de standaardiseringsdruk begon Claus’ taalattitude geleidelijk aan te 
evolueren. Biografisch gezien kan Claus’ terugkeer naar Vlaanderen halverwege 1955 
symbolisch genoemd worden. Zoals de auteur later in diverse interviews toelichtte, had zijn 
verblijf in Italië hem doen beseffen dat hij zijn eigen taal nodig had. Ondanks zijn goede 
beheersing van het Italiaans had hij zich amper verbonden gevoeld met de mensen om hem 
heen, een behoorlijk gemis voor een ‘parasiet’-schrijver:  

 
                                                
143 Hugo Raes maakte zijn taalstreven onder andere kenbaar in een brief aan een vriend, die hij op 6 december 
1955 mededeelde dat hij voortaan al zijn boeken ‘in de jij en je-vorm [zou] schrijven’ en ze ‘direct [zou] opzenden 
naar Nederlandse uitgevers’ (Absillis 2008, p. 551).  
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De relatie met de Italianen was niets. Eigenlijk ben ik erg ouderwets. Bloed- en 
bodemverbonden. Ik hou veel van Rome. Van de Italianen. Zo iets is gunstig voor een tijdje. 
Maar ik hoorde een weerklank rondom mij die niet van mij was. Ik wou Gents, Oostends, 
Kortrijks horen...  (De Bruyn 1962a, p. 7).144   
 

Verder leek zijn houding ten aanzien van Vlaamse streektaal en het gebruik van dialect wat te 
veranderen. Een essayistische beschouwing over Stijn Streuvels, een van Claus’ weinige 
werkexterne poëticale uitlatingen (Raat 2000a, p. 177), is wat dit betreft een interessante bron. 
Het gaat om een bespreking die Claus omstreeks 3 oktober 1961 uitwerkte voor de BRT-tv. 
Claus opent zijn essay met de opmerking dat hem al lange tijd iets dwarszit over Streuvels. 
Reeds op school had hij de auteur leren kennen als een eenvoudige bakker uit een boerendorp 
die in zijn vrije tijd romans schreef met ‘de dreiging van ellenlange beschrijvingen, bladzijden 
vol van het landschap en het werk en het labeur van de boeren, enz., enz.’ (Claus 2000, p. 73). 
Volgens Claus maakte deze legende over de schrijvende bakker iets prehistorisch van Streuvels; 
‘een opgezette adelaar in een museum’ (ibid.). Pas toen Claus ‘onlangs’ De oogst (1900) herlas, 
werd hij aangenaam verrast. Hij vertelt hoe hij werd meegesleept door het verhaal over de jonge 
boeren die in het oogstseizoen stug doorwerkten ‘onder de moordende hitte’: ‘Hier is een 
Streuvels aan het woord, die in de evocatie van dit labeur de evenknie is van de grootsten uit 
de literatuur van deze tijd’ (ibid., p. 74). En hoewel Claus kort kritiek levert op de ‘vrij 
zonderlinge woordenschat’ die de eerste lectuur hier en daar bemoeilijkt, is hij vooral lovend 
over Streuvels’ taal: 

 
Streuvels’ tekst, materiaal, vorm, stijl houden een drama in, de schriftuur zelf vormt een 
dynamisch geheel, dat het verhaal ondersteunt, verrijkt, aanvult. Voor het verhaal tout court 
kunnen wij naar de bioscoop of kijken wij naar de televisie. Voor een letterkundige belevenis, 
voor een intensiteit van het woord, moeten wij bij een ‘schrijver’ zijn, niet bij een verhaler. 
Moeten wij bij Streuvels zijn. (Claus 2000, p. 75) 

 
Het is onder andere deze getuigenis die het aannemelijk maakt dat Claus in de aanloop naar 
De verwondering, zijn vierde roman, begon in te zien dat de inzet van zijn eigen regionaal 
gekleurde ‘Vlaamse’ taal kon bijdragen aan een ‘dynamisch geheel’. Hoe precies deze 
wijzigende taalopvattingen vorm kregen in De verwondering, zien we in het volgende hoofdstuk. 
 

                                                
144 Iets soortgelijks beweerde Claus al in een interview uit 1958: ‘Op een dag in Rome nam ik eens de autobus. En 
toen ik erin zat en de bus reed, hoorde ik rondom mij alleen Italiaans praten. Dat was natuurlijk heel gewoon, niet 
waar, een bus in Rome. Maar ik kreeg plotseling het besef, dat er met mij iets verkeerd ging. Ik was bezig iets kwijt 
te raken. In een bus zitten, dacht ik, en m’n eigen taal niet horen... Ik voelde dat ik hier weg moest en terug naar 
m’n land.’ (Veltman 1958). 
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4.1 ‘Mijn eerste boek’ 
 
In oktober 1962 verscheen De verwondering als tweeëndertigste deel in de Literaire 
Reuzenpocketreeks van De Bezige Bij. Het was de vierde roman van de op dat ogenblik 33-
jarige auteur, die voor zijn gestaag uitbreidende oeuvre inmiddels al de nodige 
onderscheidingen had ontvangen. Ondanks zijn staat van dienst zou Claus zelf beweren dat De 
verwondering gold als zijn ‘eerste boek’. Hij deed dit bijvoorbeeld in november 1962 tijdens een 
gesprek met Hans Sleutelaar, dat naderhand als overdruk door De Bezige Bij werd verspreid 
voor officiële promotie (Sleutelaar 1962). Op de vraag waarom hij De verwondering zijn ‘eerste 
roman’ noemde, reageerde Claus in een later interview: ‘Omdat ik het als mijn ernstigste poging 
beschouw, ik bedoel: waarvan het avontuur het grootst was’ (Vercammen 1963, p. 43).  

Dat Claus met De verwondering voor het eerst de volle maat van zijn talent wilde geven, 
hadden zijn gretigste lezers al kunnen gissen. Terwijl de eerste romans snel op elkaar waren 
gevolgd, was het na de verschijning van De koele minnaar (1956) op romangebied angstvallig 
stilgebleven. Althans voor de buitenwereld. Achter de schermen liep Claus namelijk al geruime 
tijd met plannen rond voor een nieuwe roman. Reeds begin 1954, dus zelfs nog voor de 
verschijning van De koele minnaar, deelde hij zijn vriend Simon Vinkenoog mee dat hij 
voornemens was een ‘symbolische’ roman te schrijven (Wildemeersch 2018, p. 279-280). 
Aanvullende informatie over dit project loste Claus in een gesprek met de Vrij Nederland-
journalist J.H.W. Veenstra, die hem op dinsdag 1 februari 1955 opzocht in Rome.145 De 
vijfentwintigjarige Claus, die op dat moment al ruim twee jaar in Italië woonde, vertelde 
Veenstra dat hij er maar moeilijk tot schrijven kwam. Desondanks was hij aan maar liefst twee 
romans bezig: 
 
                                                
145 De datum van het interview is terug te vinden in een bewaard gebleven agenda van Claus uit 1955 (Letterenhuis, 
C 2756/159). Het verslag van het interview verscheen op 19 februari 1955 in Vrij Nederland. 
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Van de eerste, een boek over Vlaamse toestanden, noemt Claus de titel: “Verwondering om 
Crabbe”. Het tweede verhaal waaraan hij werkt, speelt in Italië en is het dagboek van een revue-
artistje, een meisje dat optreedt in de zgn. “revisto”, de korte en op de massasmaak gerichte, revue, 
die sommige bioscopen hier tussen het filmprogramma door ten beste geven. (Veenstra 1955) 
 

Het tweede verhaal zou een jaar later onder de titel De koele minnaar bij De Bezige Bij verschijnen. 
Het eerste boek, waarvan Claus de voorlopige titel Verwondering om Crabbe noemt, is de 
‘symbolische’ roman waar hij al op doelde in zijn brief aan Vinkenoog. Het blijft vervolgens 
jarenlang stil rond dit project. Pas in april 1961 rept Claus voor het eerst weer in de 
openbaarheid over zijn roman. Tegen De Nieuwe Stem-journalist W. Kok vertelt hij dat hij ‘al 
twee jaar’ aan een nieuwe roman werkt. Een titel heeft hij nog niet, maar het wordt een ‘lijvig 
ding’ waarvan de publicatie voorzien is tegen het einde van het jaar. Over de structuur zegt de 
schrijver dat het op het eerste gezicht ‘een nogal vormloos geval’ is, dat met wat ijzerdraad 
bijeen wordt gehouden: ‘Ik werk nl. graag in contrasterende fragmenten, waardoor je zoiets als 
een collage krijgt. De ogenschijnlijk wat onafhankelijke delen zijn in wezen toch één’. De 
inhoudelijke beschrijving laat er geen twijfel over bestaan dat het om De verwondering gaat: 
 

Ik houd me bezig met de psychologische na-invloeden van de oorlog in West-Vlaanderen. Zoals 
u weet was hier veel collaboratie met de Duitsers. In verhouding met Nederland was bij ons het 
verzet gering. Ik tracht in de roman enige facetten van deze houding te belichten, niet in 
verontschuldigende of aanklagende zin. Ook niet commentariërend. Een roman is immers voor 
zich een realiteit, die zich slechts behelpt met dingen van buiten af. Ik haat “Heimat”-literatuur. 
Toch betrapte ik mij bij het schrijven op een paar bladzijden Vlaams “dialect”, maar die zullen 
er wel niet inkomen. (Kok 1961) 

 
Het is mij vooral te doen om de laatste opmerking: zoals in de rest van dit hoofdstuk duidelijk 
zal worden, vonden de paar pagina’s ‘dialect’ wel degelijk hun weg naar de finale versie. Ik wil 
dit hoofdstuk dan ook openen met de stelling dat De verwondering niet alleen met het oog op de 
complexe inhoud en structuur Claus’ eerste serieuze boek was, maar dat het die titel ook 
verdient in relatie tot de taal. In De verwondering verkent Claus voor het eerst de mogelijkheden 
van zijn eigen dialect, spreektaal en andere niet-standaardtalige registers. In mijn optiek is De 
verwondering met andere woorden het werk dat het begin markeert van het door Guido Geerts 
genoemde Clausiaanse taalexperiment (cf. Geerts 1986). Dit is dan ook precies de reden dat De 
verwondering in de rest van dit proefschrift centraal zal staan. 

Het grootste deel van het ontstaansproces van zowel de roman als de ‘Claustaal’ is te 
reconstrueren op basis van het Clausarchief in het Letterenhuis (zie Bijlage 2 voor een 
beschrijving van alle bronnen). Aangezien ik in dit hoofdstuk verschillende keren vooruit zal 
wijzen naar thema’s, personages en ontwikkelingen uit de roman, volgt eerst een uitgebreide 
samenvatting, zodat verschillende details uit de bronnen beter geplaatst kunnen worden. Ook 
met het oog op het volgende hoofdstuk, waarin ik inga op de literaire ontvangst van De 
verwondering, is het logisch om hier alvast het verloop van het verhaal uit de doeken te doen: in 
diverse besprekingen komen details en ontwikkelingen aan bod die zonder een uitgebreide 
synopsis van de roman lastig te plaatsen zouden zijn. Na de samenvatting volgt dan de eigenlijke 
ontstaansgeschiedenis, die vooral geconcentreerd zal zijn op de genese van de ‘Claus-taal’. 
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4.2 Samenvatting 
 
De verwondering bestaat uit vijf delen – er is herhaaldelijk gewezen op de overeenkomst met de 
vijf bedrijven van een klassieke tragedie (Van Vlierden 1963, p. 526; Weisgerber 1972, p. 32; 
De Ridder 2014) – die uiteenvallen in verschillende ‘schrifturen’ (cf. Bernaerts 2011). Elk deel 
begint met een lang fragment uit het verslag dat het in een gesticht verblijvende hoofdpersonage 
Victor-Denijs de Rijckel schrijft in opdracht van zijn psychiater Korneel van den Broecke. Deze 
fragmenten worden telkens ingeleid door een cursieve hoofdstuktitel: de vijf titels luiden 
respectievelijk Ontmoeting, Verkenning, Aanval, Bezetting en Vlucht zonder verdediging. Hierna volgt 
steevast een stuk uit het dagboek dat De Rijckel in het geheim bijhoudt. Zoals Caluwé (1976, 
p. 25) in zijn artikel over de structuur van De verwondering aangeeft, biedt het dagboek het meeste 
houvast om de verhouding tussen de verschillende schrifturen te bepalen (cf. Bernaerts 2011,  
p. 255). In het dagboek reflecteert De Rijckel intensief op het schrijven zelf, en geeft hij 
metacommentaar op de andere bijgehouden documenten. Naast het dagboek houdt De Rijckel 
ook nog een geheim notaboek bij, waarin hij persoonlijke toelichtingen geeft op de 
gebeurtenissen uit het verslag voor de psychiater en bovendien geregeld terugblikt op zijn 
verleden. De vierde schriftuur tot slot bestaat uit passages waarin vanuit een wij-perspectief 
commentaar wordt geleverd op gebeurtenissen vlak na de oorlog. 
 

4.2.1 Eerste schriftuur: het verslag (Almoutverhaal) 

In het verslag maken we kennis met Victor-Denijs de Rijckel, leraar Engels-Duits aan het 
Atheneum in Oostende. In dezelfde stad betrekt hij na zijn slechts één jaar standgehouden 
huwelijk met zijn voormalige leerling Elizabeth een kamer in het hotel met de onheilspellende 
naam Titanic. Ondanks het feit dat hij al enige tijd meedraait in het Atheneum, is De Rijckel 
er niet in geslaagd deel te worden van de gemeenschap: hij voelt zich een vreemdeling te midden 
van zijn collega’s, en hij denkt dat hij als enige leraar geen bijnaam heeft. Zijn 
zevenendertigjarige, kleurloze bestaan leidde hem voorheen van hotel naar school en weer 
terug, zonder noemenswaardige voorvallen. Hij werd zowel op school als daarbuiten nauwelijks 
opgemerkt, behalve dan door de tirannieke prefect van het Atheneum (consequent ‘Prefect’ met 
hoofdletter genoemd), die elke gelegenheid lijkt aan te grijpen om de leraar de grond in te boren. 
In het verslag beschrijft De Rijckel hoe zijn saaie en eenzame leven een avontuurlijke wending 
neemt wanneer hij op een vrijdag half augustus, na een waarschuwing van zijn spirituele 
buurvrouw (‘de Zigeunerin’), het besluit neemt om naar het gemaskerd bal in Oostende te gaan. 
Hiermee gaat hij in tegen het verzoek van de Prefect om diens lezing van die avond in te leiden. 
Geheel in lijn met zijn status van sukkel arriveert De Rijckel veel te vroeg op het bal, waarna 
hij besluit eerst een zwartfluwelen oogmasker te kopen en de tijd wat te doden in een café. 
Eenmaal op het bal geeft hij zich over aan de uitbundige feestvreugde en is hij de toevallige 
toeschouwer van een woordenwisseling tussen de als hoveling verklede autohandelaar Teddy 
Maertens en een mooie maar driftige jonge vrouw, door wie hij gefascineerd raakt. De vrouw 
stormt na de onenigheid naar buiten, waarop Maertens en de leraar per auto de achtervolging 
inzetten. Aangekomen bij het strand waadt de vrouw de zee in, wat beide heren in een staat 
van opwinding brengt. Vol verwondering over de gebeurtenissen keert De Rijckel terug naar 
zijn eenzame hotelkamer.  
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De volgende dag (zaterdag) loopt De Rijckel na een korte nacht al rond zes uur ’s ochtends in 
het stadspark, onderweg naar school. In de kelder van het vooralsnog verlaten schoolgebouw 
valt hij in slaap en wordt hij wakker door het geluid van een scherf, waarmee een schooljongen 
op de muur krast. Bits vraagt De Rijckel wat de jongen aan het doen is en wie hij is. De knaap 
stelt zich voor als Albert Verzele en vertelt De Rijckel dat hij hem gezien heeft op het gemaskerd 
bal, dat hij weet wie de mysterieuze dame is en waar zij woont. Ze besluiten de school te verlaten 
en met de bus naar Hekegem te reizen, waar de vrouw (Alessandra Harmedam) blijkt te wonen 
op het landgoed Almout. Na hun aankomst in Hekegem maken Verzele en de leraar een stop 
in de wijk de Rode Hoek, waar ze in een herberg lunchen, drinken en kaartspelen. Terwijl de 
schemering invalt, vertrekken ze naar Almout, waar ze vanuit een struik het landgoed 
verkennen en door een op hol geslagen koe verjaagd worden. Het is inmiddels donker als ze 
terugkeren naar de Rode Hoek. In de plaatselijke herberg Eerlijk Moet Niemand Vrezen eten 
ze hutspot en luisteren ze naar de stamgasten die verhalen vertellen over een enigmatische 
figuur Crabbe, een voormalige SS-officier die na zijn vermoedelijke vaandelvlucht aan het 
oostfront spoorloos is verdwenen, maar volgens hen elk moment weer kan opduiken. Op hun 
gezamenlijke slaapkamer zet Verzele de verhalen over Crabbe voort. 

Het is vroeg in de middag als ze de volgende dag (zondag) opnieuw naar Almout trekken, 
waar ze begroet worden door een oude man die zich voorstelt als Richard Harmedam. Ook 
maken ze kennis met zijn (stief)dochter Alessandra, kortweg Sandra, die De Rijckel niet meer 
herkent van het gemaskerd bal. Door een misverstand houden ze De Rijckel voor dokter 
Heerema, een gastspreker uit Nederland die uitgenodigd is voor een bijeenkomst op Almout 
om Crabbe te herdenken. Sandra daagt De Rijckel uit voor een potje tennis, waarbij hij zijn 
enkel verzwikt en zijn bril verliest. Tijdens een gesprek in de veranda komt beeldhouwer 
Sprange binnen, een oude kameraad van Crabbe die in de tuin van Almout diverse beelden 
van Crabbe heeft vervaardigd. Hoewel De Rijckel hun uitlegt dat het een misverstand betreft 
en dat hij niet dokter Heerema is, blijven Sprange en Sandra hem beschouwen als de 
gastspreker uit Nederland, een rol die De Rijckel vervolgens gelaten aanneemt. Na diverse 
pogingen om weg te raken van het landgoed, waarbij ze eveneens kennismaken met Sandra’s 
moeder Alice, slagen Verzele en De Rijckel er pas ’s avonds in opnieuw de herberg te bereiken, 
waar ze opgewacht worden door de herbergier Pier en twee stamgasten die via de radio hebben 
gehoord dat Verzele vermist wordt. Pier chanteert de in zijn ogen betrapte leraar en verhoogt 
de huur van hun kamer aanzienlijk. Eenmaal op hun kamer proberen Verzele en De Rijckel te 
ontsnappen, maar Pier (die dit voorzien heeft) wacht hen op en brengt hen terug naar de 
gelagkamer. Hier luisteren ze gelaten naar nieuwe onheilspellende verhalen over Crabbe en 
gaan ze uiteindelijk doodmoe naar bed. 

De vierde dag (het is inmiddels maandag) vertelt een geradbraakte Verzele tijdens het 
ontbijt aan De Rijckel dat diens bijnaam op school ‘Smout’ luidt. Opeens toetert buiten een 
auto en blijkt Sandra voor de deur te staan om De Rijckel op te halen voor zijn lezing tijdens 
de Crabbe-herdenking op Almout. Verzele blijft achter in de herberg. Sandra rijdt naar een 
bos, waar ze De Rijckel vertelt over haar jeugd en haar moeilijk definieerbare relatie met 
Crabbe. Tijdens een volgende stop, vlak bij Almout, bevredigt Sandra De Rijckel oraal, waarna 
de leraar alle interesse in haar verliest. Na hun aankomst op het landgoed, waar inmiddels de 
nodige oud-oostfrontstrijders zijn gearriveerd voor de herdenkingsdienst, gaan ze naar de 
kamer van Sandra (voorheen de kamer van Crabbe), waar ze seks hebben. Eenmaal beneden 
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begint de herdenkingsdienst, en na enkele voordrachten wordt De Rijckel (als dokter Heerema) 
uitgenodigd te beginnen met zijn lezing. Sandra stelt echter voor te wachten tot na het diner, 
waardoor de leraar uitstel krijgt. Hij wandelt met Richard door de tuin, waar hij tijdens een 
soort attaque ervaart dat Crabbe in zijn lijf kruipt. Hij herstelt zich en begint, eenmaal binnen, 
in zijn rol als Heerema aan zijn geïmproviseerde uiteenzetting. Ver komt hij niet, want door 
een binnenbrandje bij de open haard moet de ruimte geëvacueerd worden. Tijdens de 
schermutselingen leidt Sandra hem naar de bijkeuken, waar ze hem confronteert met het feit 
dat hij besneden is, en dat hij daarom wel een jood moet zijn die undercover naar Almout is 
gekomen. De Rijckel, om haar te kwetsen, bevestigt dit, slaat Sandra en vlucht halsoverkop weg 
naar de herberg. Daar is inmiddels ook de achterdochtig geworden Sprange gearriveerd, die 
Verzele vasthoudt. Er komt steeds meer volk en de situatie dreigt onhoudbaar te worden. Dan 
roept Verzele dat de herbergier Pier hem ‘gepakt’ heeft, waardoor hij en De Rijckel in een 
ongezien moment weg kunnen vluchten naar een kerk, waar ze opgevangen worden door de 
onderpastoor. De Rijckel is inmiddels zo gestresseerd dat hij in een kramp schiet, waardoor de 
onderpastoor en Verzele hem moeten kalmeren. Wanneer het boze volk buiten een steen door 
een brandraam werpt, stuurt de priester hen weg, en rennen ze – achtervolgd door belagers – 
in de maneschijn door het open veld. Geleidelijk worden ze ingesloten door Duitssprekende 
mannen met honden. Door alle stress en opwinding raakt De Rijckel in een soort psychose, 
kleedt hij zich volledig uit en wordt hij opgevangen door een man die hem zijn jas geeft. De 
Rijckel wordt weggevoerd in een vrachtwagen, en belandt uiteindelijk in het gesticht waar hij 
aan zijn verschillende schriften begint te werken.  

 
4.2.2 Tweede schriftuur: het dagboek 

De tweede schriftuur bestaat uit een dagboek dat De Rijckel in het geheim van zijn vaste 
verzorgster Fredine heeft gekregen. In dit dagboek registreert De Rijckel in de ik-vorm zijn 
directe indrukken uit het gesticht, en blikt hij tussendoor terug op gebeurtenissen uit zijn 
verleden. De eerste notitie stamt van 18 oktober en de laatste (vermoedelijk) van half november, 
wat betekent dat hij ongeveer een maand lang opgesloten zit voor hij besluit te ontsnappen.  

Al op de eerste dag wordt duidelijk dat hij voortdurend moet gillen, wat steevast leidt 
tot een bestraffing in de vorm van een koude douche, elektroshocks of injecties. Verder beschrijft 
hij de lastig te definiëren relatie tussen hem en Fredine, die meermaals haar hart bij hem komt 
uitstorten. Fredine is een belangrijke informatiebron: via haar verneemt hij over dokter Korneel 
en de andere patiënten. Bovendien geeft Fredine een alternatieve verklaring voor zijn 
internering: ze vertelt hem dat hij na een attaque op school door zijn ex-vrouw Elizabeth naar 
het gesticht is gebracht, wat zou betekenen dat de hele tocht naar Almout helemaal niet gebeurd 
is. Dit gegeven benadrukt dat De Rijckel een allesbehalve betrouwbare verteller is, en dat hij 
ofwel bewust, ofwel door de invloed van zijn medicatie, een ingewikkeld web van leugens, 
hallucinaties, waarheden en al dan niet vertroebelde herinneringen aan het spinnen is. Uit de 
korte dagboeknotities, die telkens (met uitzondering van het vijfde deel) gedateerd worden en 
soms zelfs voorzien zijn van een concreet tijdstip (hoewel De Rijckel geen horloge heeft), blijkt 
dat zijn internering in het afgedankte hok niet zo veel verschilt van zijn voormalig bestaan als 
leraar. Ook nu volgt hij gedwee een bepaalde regelmaat en wordt hij niet door de Prefect, maar 
door de even onaantastbare dokter Korneel gemanipuleerd en bij wijlen geterroriseerd. 
Tegelijkertijd toont hij zich weerbaar: net zoals hij weigerde gehoor te geven aan het verzoek 
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van de Prefect om diens lezing in te leiden, vertikt hij het in het gesticht om braaf de regels van 
Korneel te volgen en houdt hij in het geheim andere schriften bij. Hierdoor is het lastig te 
doorgronden in hoeverre De Rijckel een getroebleerd slachtoffer is, of juist een gewiekste 
strateeg die het kat-en-muisspel omdraait. Zo lijkt hij er al meteen vanaf het begin op te 
anticiperen dat Korneel uiteindelijk alle geschriften te lezen krijgt, maar is het ook mogelijk dat 
zijn opspelende paranoia en geestelijke verwarring hem parten spelen. Deze (al dan niet 
gespeelde) paranoia uit zich onder andere in het feit dat De Rijckel voortdurend denkt dat hij 
afgeluisterd, gefilmd en bespied wordt, en dat iedereen hem bewust in het ongewisse laat van 
wat er gebeurt. Daarnaast heeft hij de spookachtige Crabbe nog steeds niet van zich kunnen 
afschudden. Op 22 oktober ervaart hij bijvoorbeeld dat iemand, mogelijk een geestverschijning 
van Crabbe, naast hem staat en letterlijk in zijn nek ademt. Ook de jas die hij na zijn 
psychotische aanval in het korenveld van een (vermoedelijke) oud-SS-strijder heeft gekregen, 
fascineert hem. Aan de hand van de voorwerpen die hij in de jaszakken aantreft, fantaseert hij 
over de belevenissen van de man aan het oostfront. Hij fabuleert eveneens over dokter Korneel 
en de andere patiënten in het gesticht, meestal op basis van de verhalen die hij via Fredine 
hoort. Tussen de directe indrukken en de gefantaseerde gebeurtenissen door blikt De Rijckel 
terug op zijn verleden, dat vooral getekend is door zijn noodlottige relatie met Elizabeth. Ook 
hierbij ontstaat de nodige verwarring tussen heden en verleden, herinnering en fantasie: na een 
herinnering aan Elizabeths abortus beeldt hij zich bijvoorbeeld in dat zijn voormalige leerlinge 
bij hem in het hok op de grond ligt. Het schrijfproces verloopt, door De Rijckels lichamelijke 
verval, steeds moeizamer. Intussen wordt zijn relatie met Fredine met de dag intiemer. Op 18 
november, terwijl een elektriciteitsdefect het hele gesticht tijdelijk in het donker hult, vertelt 
Fredine hem over zijn internering en over de miskraam van haar zus. Hoewel het niet expliciet 
naar voren komt, lijkt het erop dat Fredine zichzelf vervolgens seksueel bevredigt terwijl ze aan 
de roerloze De Rijckel zit. Nadat ze de kamer heeft verlaten, plakt de leraar voor de zoveelste 
keer een ander etiket op het verslag voor Korneel en schrijft hij zijn naam (‘Dr. Heerema’) erop, 
wat lijkt te duiden op een vergevorderde staat van schizofrenie. Op de muur heeft hij 
vierentwintig keer de naam van Crabbe geschreven (‘Een keer per dag’), wat benadrukt dat hij 
eveneens geen idee meer heeft van het tijdsverloop.   

In het slotdeel gebruikt De Rijckel geen concrete dateringen meer en heeft hij het 
simpelweg over ‘november’. In de laatste aantekeningen beschrijft hij hoe Fredine vlak na de 
elektriciteitsstoring opnieuw binnenkomt en hem vertelt over haar jeugd en haar traumatische 
sterilisatie die ertoe geleid heeft dat ze steeds meer op een man is gaan lijken. De Rijckel, 
aangedaan door het verhaal, probeert Fredine te troosten. Na een niet opgehelderde aanvaring 
stormt ze naar buiten, waarbij ze vergeet de deur af te sluiten. Hierop besluit De Rijckel alle 
bijgehouden schriften te ordenen en een brief met instructies voor Korneel achter te laten. 
Vervolgens loopt hij ongezien naar buiten, naar de dijk, waar hij met zijn gezicht naar de zee 
een langdurige gil geeft. Hierna wordt hij opnieuw gevangen en teruggebracht naar zijn hok, 
waar hij vervolgens schrijft over zijn mislukte ontsnapping.  
 

4.2.3 Derde schriftuur: het notaboek 

Naast het verslag en het dagboek werkt De Rijckel aan een notaboek, dat – net als het dagboek 
– bedoeld is om persoonlijke herinneringen en indrukken te noteren die (in ieder geval in eerste 
instantie) niet bestemd zijn voor de ogen van dokter Korneel. Dit notaboek heeft de grilligste 
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samenstelling van alle schrifturen en is daarom lastig te typeren. Zo bestaat het eerste fragment, 
dat doet denken aan de introductie van de dramatis personae uit een toneelstuk, uit een 
opsomming van enkele personen uit het Almoutverhaal. De opgesomde personages (de Prefect, 
een sigarettenverkoper en de autohandelaar Teddy Maertens) spelen echter allesbehalve een 
prominente rol in het Almoutverhaal. Bovendien wordt het Kursaal eveneens als personage 
opgevoerd, wat dit fragment kwalificeert als een parodiëring van conventionele genres. In het 
volgende gedeelte, getiteld ‘Zij’, weidt De Rijckel in de ik-vorm uit over Sandra die na het 
gemaskerd bal de zee inloopt, en de daaropvolgende woordenwisseling tussen hem en Teddy 
Maertens. Een nieuw fragment (‘De geur van metaal en vrouwen’) vormt een flashback naar 
het moment waarop hij Elizabeth – op dat moment nog zijn leerlinge – meeneemt naar het 
terrein van Houthandel Haakebeen om met haar te vrijen.  
 Het volgende stuk komt uit het tweede deel van de roman en beschrijft gedetailleerd de 
gesprekken over Crabbe die De Rijckel en Verzele opvangen in de herberg waar ze verblijven. 
De rest van het fragment bestaat uit een lange monoloog van Verzele over Crabbe en tragische 
helden uit het verleden. Hierna volgt het stuk ‘De tuin der beelden’, waarin de leraar in detail 
het beeldenpark van Almout beschrijft tijdens hun nachtelijke verkenning. De beschrijving van 
een van de beelden roept een flashback bij hem op naar het moment dat hij met Elizabeth over 
de kermis wandelt en uitgedaagd wordt door een worstelaar.  
 In het derde deel van de roman opent het notaboek met een monoloog van de 
beeldhouwer Sprange over Crabbe, waarbij De Rijckel meer te weten komt over diens verleden 
en Crabbes carrière als SS-Scharführer. In het daaropvolgende stuk, getiteld ‘Sandra’, wendt 
De Rijckel zich rechtstreeks tot Alessandra. Hij blikt terug op hun kortstondige flirt en kondigt 
aan te ontsnappen uit de instelling.  
 In het eerste fragment uit het vierde deel, getiteld ‘Geruchten’, weidt De Rijckel uit over 
het ontbijt in de herberg, waarbij Verzele De Rijckels bijnaam onthult. Samen luisteren ze naar 
boeren die nieuwe verhalen over Crabbe opdissen. Tussendoor blikt de leraar terug op het 
moment dat hij als kleine jongen er niet in slaagde een ijsje te kopen. Het fragment vervolgt met 
het laatste deel van Verzeles relaas over Crabbe en diens noodlottige ondergang, en sluit af met 
een beschrijving van het moment dat De Rijckel en Sandra seks hebben in Crabbes voormalige 
slaapkamer.  
 De laatste fragmenten uit het notaboek maken deel uit van het caleidoscopische slot van 
de roman. Ze hebben grotendeels betrekking op de gesprekken die de oostfrontstrijders met 
elkaar voeren tijdens de Crabbeherdenking op Almout. Na verloop van tijd keert wordt de 
allusie op een klassiek toneelstuk hernomen: diverse personages worden, voordat ze spreken, 
aangeduid met hun rol, die soms zelfs gevolgd wordt door een soort regieaanwijzing. De laatste 
warrige, snel afwisselende fragmenten die nauwelijks nog aan een bepaalde schriftuur gelieerd 
kunnen worden, beschrijven De Rijckels ontsnappingspoging uit het gesticht. 
 

4.2.4 Vierde schriftuur: de wij-passages 

Tot slot bevat elk ‘bedrijf’ (met uitzondering van het tweede) passages in de wij-vorm, waarin 
commentaar wordt geleverd op gebeurtenissen tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog, en 
– in de slotpassage – op het heden waarin het verhaal zich afspeelt: het jaar 1961.  

In het eerste deel wordt onder de titel ‘Haakebeen’s Hout- en Meubelcentrum’ 
commentaar geleverd op de niet zo koosjere praktijken van Edmond Haakebeen, directeur van 
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Houthandel Haakebeen die tijdens de oorlog zowel de Duitse bezetter als het Belgische verzet 
hielp. Daarnaast beschrijft het hoofdstuk de chaos en paniek na het geallieerde bombardement 
op de houthandel, waarbij vele mensen het leven lieten. In de tweede wij-passage staat een 
andere oorlogscollaborateur centraal: Richard Harmedam. Gedetailleerd wordt beschreven 
hoe Harmedam vlak na de oorlog ten deel viel aan de volksrepressie: aan de voet van het Belfort 
werd hij tot groot jolijt van de toegestroomde menigte openlijk mishandeld. De derde wij-
passage beschrijft de periode net na de bevrijding van België, wanneer ondergedoken 
verzetslieden voorzichtig boven water komen en collaborateurs juist onderduiken. Er gaan 
geruchten rond over een geheimzinnige non, over wie het vermoeden bestaat dat ze eigenlijk 
Crabbe in vermomming is. In het laatste deel wordt vanuit het wij-perspectief zelfgenoegzaam 
commentaar geleverd op ‘vreemdelingen’ en andere buitenstaanders die een bedreiging vormen 
voor het gezapige leven in Vlaanderen. Er wordt afkeurend gesproken over een zonderlinge 
man die vanuit het niets op de dijk begint te gillen, wat uiteraard betrekking heeft op de 
dramatische slotscène van De Rijckel. 
 
4.3 Allervroegste aanzetten 
 
Het oudste materiaal dat vermoedelijk verband houdt met De verwondering, is een ongedateerd 
getypt half A4’tje met de titel ‘De leraar Duits’ (Letterenhuis, C 2756/45). Claus-biograaf Mark 
Schaevers situeert het voorzichtig in de ‘vroege jaren vijftig’ (Schaevers 2011, p. 61). De korte 
tekst bevat ingrediënten die onmiskenbaar aan De verwondering doen denken: het gaat om een 
leraar Duits en Engels die een liefdesrelatie heeft met een van zijn leerlingen, er is sprake van 
bijnamen en zelfs een detail over de vitrine van de ‘fourrure-winkel’ keert terug in de roman. 
Hoewel de link met De verwondering zich opdringt, is het de vraag of Claus de notitie al noteerde 
met zijn ‘symbolische’ roman in het achterhoofd, of dat het eerder een losse aanzet was. 

Een document uit ruwweg dezelfde periode is het nooit gerealiseerde scenario Melk en 
bloed, waaraan Claus diverse jaren werkte. Volgens Bart Nuyens, die voor het vierde nummer 
van Het teken van de ram de ontstaansgeschiedenis reconstrueerde, bevat het scenario diverse 
inhoudelijke parallellen met De verwondering (Nuyens 2005, p. 216). Nuyens vat samen hoe de 
hoofdpersoon van het scenario na enkele burleske scènes terechtkomt in een tram, waar hij 
wordt platgedrukt door een vrouw met een bontjas. Vanaf het moment dat de man ontsnapt 
uit de tram, dringen zich de nodige gelijkenissen met De verwondering op: 

 
Met moeite wrikt de man zich uit de tram en raast door de straten van de stad een obscuur 
hotelletje binnen, in de kamer van een zekere Prof. Hongrois – hijzelf – en legt zich te bed. Er 
volgt een bevreemdende scène met herhalingen die wordt afgebroken als de conciërge beneden 
tegen een vrouw zegt dat professor Hongrois er niet is. De man holt naar beneden maar is te 
laat. De vrouw zal niet meer terugkomen. Hij vlucht de dijk op, volgt een politieagent en komt 
terecht bij een waarzegster-zigeunerin die de hotelconciërge blijkt te zijn. Ineens staat de man 
voor de klas en geeft hij opdracht een opstel te schrijven. Hij wordt geroepen door de directeur, 
die hem naar een naakt meisje in de turnzaal leidt, en hij vlucht weer naar de hotelkamer. Daar 
wordt hij door twee mannen van de Staatsveiligheid opgepakt, na een klacht van de vrouw met 
de bontjas. (Nuyens 2005, p. 216) 
 

Naast ‘De leraar Duits’ en Melk en bloed zijn er nog andere vroege schetsen bewaard die 
voorafschaduwingen zijn van scènes uit De verwondering. Het gaat om wat langere, 
handgeschreven fragmenten waarin een zekere leraar met de naam Roodwyn te laat op school 
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arriveert en wordt berispt door de prefect. Om precies te zijn gaat het om drie varianten waarbij 
de scène steeds wat verder wordt uitgewerkt. In de tweede variant lezen we hoe Roodwyn, zodra 
hij de speelplaats op loopt, ziet dat de prefect – bijgenaamd ‘de Kat’ – zich niet in zijn 
uitkijktoren met glazen wand bevindt, waar men hem normaal elke ochtend kan zien staan 
‘alsof hij een dreigende, maar heftige redevoering schreeuwde zonder te verroeren, zonder te 
spreken’ (Roodwyn-variant 2, p. 1). Op het moment dat Roodwyn – te laat – arriveert in zijn 
klaslokaal, ontwaart hij de Kat, ‘glad’ achter de lessenaar, spelend met een liniaal. Vanaf dan 
verandert de bijnaam ‘de Kat’ in ‘de Schuiver’. Over het uiterlijk van de Schuiver zijn 
behoorlijk wat details doorgestreept. Het enige wat resteert, is de beschrijving van zijn ‘kleine 
droge lippen’ die krullen alsof hij lacht, en de brede, witte scheiding in zijn haar, wat de volgende 
spottende gedachte aan Roodwyn ontlokt: ‘Je wordt kaal, en toch ben je nog jong, Schuiver – 
en hij dacht: SKUVER, je wordt kaal door de nijd’ (Roodwyn-variant 2, p. 2). Naast het feit dat 
Roodwyn blijkbaar een grote hekel heeft aan zijn directeur, is het opvallend dat de leraar hier 
de uit de omgeving van Kortrijk afkomstige uitspraak ‘skuver’ hanteert.146  

De Roodwyn-fragmenten vertonen diverse detailovereenkomsten met het eerste 
hoofdstuk uit De verwondering. Zo wordt het schoolplein vergeleken met een schaatsterrein, waakt 
de prefect vanuit een uitkijktoren en houdt deze dictatoriale figuur zijn handschoen aan terwijl 
hij de leraar de hand drukt. Vergeleken met ‘De leraar Duits’ en Melk en bloed komen de 
Roodwyn-fragmenten al een stuk dichter in de buurt van De verwondering, wat de veronderstelling 
rechtvaardigt dat deze fragmenten van recentere datum zijn. 

Tot slot is er nog een aanzet waarbij het de vraag is in hoeverre deze direct terug te 
leiden is op De verwondering. Het gaat om het nooit afgeronde manuscript Oponthoud in Kahareh, 
waar Claus reeds eind jaren 1940 aan bezig was. Het eerste hoofdstuk verscheen, zoals we al 
zagen in § 1.1, in 1948 in het jongerentijdschrift Arsenaal. Vele jaren later werd het hoofdstuk 
onder de titel ‘Het oponthoud’ opgenomen in Claus’ verhalenbundel Natuurgetrouwer (1969), 
voorzien van een inleiding. Naast de opvallende overeenkomst qua titel – zoals we zullen zien, 
zou Claus De verwondering een tijdlang de werktitel Het oponthoud meegeven – springen diverse 
inhoudelijke parallellen in het oog. In de inleiding vertelt een zeventienjarige ik over zijn begin 
(1946) als auteur en licht hij toe dat het verhaal ‘Het oponthoud’ oorspronkelijk deel uitmaakte 
van een ‘honderdtal pagina’s van een historische roman over de Vlaamse vrijheidsstrijder 
Zannekin’ (Claus 1969, p. 144-145). Was deze historische roman over Zannekin dezelfde tekst 
waar Claus in 1955 nog aan bezig was onder de titel Verwondering om Crabbe, of betrof het een 
afzonderlijk project? De uitspraken die Claus in verschillende interviews loste, bieden niet 
bepaald meer verheldering in de kwestie. Zo zegt hij tijdens een interview met Dimitri Frenkel 
Frank uit januari 1962 het volgende: ‘Het verhaal [De verwondering] komt eigenlijk uit een grote 
roman van 700 pagina’s, die ik geschreven heb, maar die ik heb laten vallen’ (Frank 1962). Ook 
in het eerdergenoemde interview met Hans Sleutelaar uit januari 1962 rept hij over een groot 
bestand waar De verwondering oorspronkelijk deel van uitmaakte: 
  

Het boek [De verwondering] werd al maar groter, langer, omvangrijker. Dan heb ik ’t in stukjes 
gesneden, want ik wilde er afzonderlijke verhalen van maken. In deze uitgave zijn grote stukken 

                                                
146 Bij het lemma ‘schuiver’ in het online raadpleegbare WNT staat de volgende definitie: ‘Landlooper, schooier, 
boef’, met de toelichting ‘gewestelijk in Zuid-Nederland’. 
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weggevallen, andere gedeelten zijn dichter bij elkaar gekomen. Dat is waarschijnlijk merkbaar. 
(Sleutelaar 1962)147  

 
Door ontbrekend bronnenmateriaal blijft deze kwestie (vooralsnog) onopgehelderd. In de rest 
van dit hoofdstuk zal ik de lijn verder volgen aan de hand van bronnen die wél beschikbaar zijn. 
Onderstaande reconstructie gaat gedeeltelijk terug op het artikel ‘Het oponthoud voor De 
verwondering (1962). Een keukenverhaal’ (Absillis & Lemmens 2018), met het verschil dat ik 
dieper zal ingaan op aantekeningen die Claus maakte over zaken als vertelstructuur, stijl en taal. 
Bovendien zal ik uitvoerig stilstaan bij de inhoud van de twee manuscripten, omdat diverse 
wijzigingen complicaties hebben voor de genese van de taalregisters.  
 
4.4 Notities in dagboeken en agenda’s 
 
De vroegste sporen die met zekerheid teruggaan op De verwondering, zijn afkomstig uit enkele 
agenda’s en dagboeken die Claus getrouw bijhield. In een van de dagboeken – Claus spreekt 
zelf van ‘carnets’ – vat de schrijver begin 1958 het plan op om zijn symbolische roman over 
Vlaamse toestanden op te pakken. Zo noteert hij op zaterdag 4 januari dat hij zich ‘zo gauw 
mogelijk’ wil afmaken van zijn toneelstuk (Suiker), zodat hij aan de roman kan beginnen. Op 
dinsdag 21 januari heeft hij ‘nagedacht over de roman die ontstaan zal’. Blijkbaar werd hij de 
rest van het jaar te veel in beslag genomen door andere projecten, want pas in december 1958 
duikt het idee weer op. Op 8 december noteert Claus dat hij nog geen precies beeld van de 
roman heeft, maar wel een intrige in gedachte heeft waarop diverse thema’s geënt moeten 
worden. Bovendien formuleert hij nadrukkelijk de inzet van zijn roman:  
 

Ik moet duidelijker dan ooit de intellectuele portée van mijn aandrift laten gelden. Emotiviteit 
kan geen doel zijn op zichzelf. Wat heb ik te vertellen, moet ik eerst en vooral aanschouwelijk 
maken. Daar dit wat ik te vertellen heb heel vaag is, zich herleidt tot enkele grote lijnen, des te 
meer die lijnen duidelijk stellen. Enfin, je me comprends. 
Wat er zeker moet in verbeeld worden, in die roman, is de achtergrond van Vlaanderen, het 
onafkrabbare cretinisme, de bevolking in de ban van voetbal en televisie, kinderen fokken, 
partijpolitiek en terreur-godsdienst. De nijverige bijtjes die in hun druk geld-verdienen een on-
noemelijke apathie verzinken.  

 
Op enkele summiere en soms behoorlijk ondoorzichtige agenda-aantekeningen na148 duurt het 
nog eens meer dan een jaar voordat nieuwe belangwekkende gegevens in de bronnen opduiken. 
Op 29 maart 1960 – Claus bevindt zich op dat ogenblik in Manhattan, New York – noteert hij: 
  
 Ensor die in het park zit met zijn knecht tegenover zijn beeld. 

Beelden v. Groenhout: 
Haar: Hij werd zijn haar afgeknipt toen hij naar school moest, waarom? Omdat Vader die kaal 
is, dacht dat het sterker zou worden (zoals de appendicitis). 

                                                
147 Vergelijk ook de volgende uitspraak uit een interview dat op 31 maart 1962 in Vrij Nederland verscheen: ‘[De 
verwondering is] een hermetisch boek, dat bestaat uit een afgerond deel van een grote roman waar Claus al jarenlang 
aan werkte en waardoor zijn lezers de volle lading moeten krijgen’ (De Bruyn 1962a). 
148 Op 11 mei 1958 noteert Claus bijvoorbeeld: ‘Wir sprechen uns noch!’. Daaronder volgt een moeilijk te volgen, 
want stenografisch vertelde anekdote. In De verwondering is ‘Wir sprechen uns noch’ de titel van een hoofdstuk en 
wordt het zowel door Victor-Denijs de Rijckel als door Crabbe uitgesproken (Claus 1962, p. 18; p. 146). 
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Tekeningen. Hij doodlet altijd (vandaar zijn belangstelling voor de portretten v. Crabbe. 
De leerling schildert een Belgische vlag. Dit is rood v bloed, etc... en de stok is onze Koning 
(regent?) 

 
Diverse elementen uit bovenstaande aantekening zouden hun neerslag vinden in de roman: zo 
keert Ensor terug in de gedaante van een ‘witharige heer’ (Claus 1962, p. 56-57). Ook de 
genoemde Crabbe komt uitvoerig voor in De verwondering. Deze figuur is overigens geen vreemde 
in het Claus-universum: ook in Het lied van de moordenaar (1957) figureerde een Crabbe. Het ging 
hier overigens wel om een andere historische context: het toneelstuk speelde zich af aan het 
eind van de achttiende eeuw, ten tijde van de Boerenkrijg. Crabbe is hier de opdringerige 
twintigjarige rechterhand van Pieter-Anthonie Moerman, wat hem – net als zijn naamgenoot 
uit De verwondering – tot een trouwe paladijn van een beruchte leider maakt.149  

Dergelijke voorafbeeldingen komen slechts sporadisch voor in Claus’ agenda’s en 
dagboeken. De schrijver gebruikte deze documenten namelijk vooral om te reflecteren op zijn 
dagelijkse leven en zijn creatieve productiviteit. In het geval van De verwondering verliep deze 
productiviteit overigens allesbehalve voorspoedig. Het intensieve denk- en schrijfwerk voltrok 
zich tussen de vele andere projecten door, en verliep naar Claus’ mening veel te traag, wat hem 
danig frustreerde. Desondanks kon hij op 19 augustus 1960 enig rendement melden: ‘Bek-af en 
niets, niets gedaan tenzij een schemaatje opgezet van het [onleesbaar] derde v. mijn roman dat 
mij al doodsbang maakt.’ Vervolgens sleutelde Claus enkele dagen aan het ‘schemaatje’. Op 23 
augustus maakte hij de balans op: ‘Ik schrijf een schema voor de roman, laat alle mogelijkheden 
open, toch wat een open en log gevoel: is het maar dat tenslotte. Alles, álles moet van de kruising 
der subthema’s, van het vel der schrijverij van de momenten komen.’ Een dag later klinkt dan 
toch enige opluchting door in de constatering: ‘Het schema van de roman op voorlopige 
pootjes’. Vervolgens noteert hij: ‘Notaboekjes overgeschreven in één boek’. 
 
4.5 Notaschrift: ‘Het Oponthoud’ 
 
Het schema waar Claus van 19 tot 24 augustus 1960 aan werkte, is vermoedelijk verloren 
gegaan. Van aparte notaboekjes rest voorlopig evenmin een spoor. Wel is er een groot 
ruitjesschrift met een stevig kartonnen omslag bewaard, waarvan iets meer dan de helft van de 
pagina’s recto verso beschreven is. Op de bruine kaft prijkt een etiket waarop in onderlijnde 
blokletters ‘Oponthoud’ is geschreven, op de eerste pagina staat ‘Hugo Claus’, gevolgd door de 
titel ‘Nota’s voor “Het Oponthoud”’ en het jaartal 1960. Dit is zeer vermoedelijk het schrift 

                                                
149 In zijn bespreking uit 1963 probeert Jan Walravens de opvallende parallellen tussen Het lied van de moordenaar en 
De verwondering te herleiden tot een vergelijkbare probleemstelling: ‘Men stoot er op de personages met dezelfde 
namen en op een gelijkaardige atmosfeer van verwarring en geweld, al speelt het nieuwe boek tijdens en 
onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog. Betekent zulks dat de roman moet beschouwd worden als een correctie 
op het toneelspel? Niet helemaal. Wij zouden eerder geneigd zijn te denken, dat de twee werken in hetzelfde tijdstip 
geconcipieerd werden, maar een andere belichting en zelfs verklaring voor een identiek probleem brengen. Welk 
probleem? Op gevaar af van het op schromelijke wijze te vereenvoudigen, zouden wij willen vooropstellen, dat 
zowel de vraag van Het Lied van de Moordenaar als van De Verwondering als volgt kan samengevat worden: Hoe 
gaat een reus, in beide gevallen een reus van het kwaad, te gronde? In de twee werken klinkt het antwoord 
gelijkaardig: omdat hij op een bepaald ogenblik van zijn levenslot niet langer bij machte is zijn eigen, eenzame en 
misdadige kracht op te houden en bijgevolg tot de ontdekking komt, dat hij helemaal geen reus is. Welke is dan 
zijn enige uitkomst? Niet de verzoening met zijn zwakheid, wel zijn zelfvernietiging.’ (Walravens 1963a). 
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waarin Claus op 24 augustus 1960 zijn oudere aantekeningen overschreef.150 Aangezien de 
werktitel ‘Het oponthoud’ in het notaschrift pas voor het eerst op pagina 58 opduikt en het in 
het dagboek zelfs wachten is tot 2 januari 1961 voordat hij naar de roman verwijst met ‘Het 
oponthoud’, is het zeer aannemelijk dat Claus de titel op het omslag en de eerste bladzijde pas 
later toevoegde.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Afb. 4 & 5 – Omslag en titelpagina van notaschrift 
 (Collectie Koning Boudewijnstichting/Letterenhuis, Antwerpen) 
 
 
 
 

 
Afgaand op de dagboekaantekening van 24 augustus 1960 vulde Claus een deel van het 
notaschrift op één dag. De maanden nadien bleef hij werken aan zijn uitgebreide verzameling 
van citaten, korte schema’s en gedetailleerde uitwerkingen van personages. Het schrift 
functioneerde daarnaast als logboek: hier en daar vermeldt Claus een datum en de voortgang, 
of juist zaken die nog gedaan moeten worden tijdens het schrijven aan het eerste manuscript. 
De tientallen ‘nota’s’ tonen aan dat Claus uit de meest uiteenlopende bronnen inspiratie putte: 
onder anderen Bachelard, Sade, Marx, Borges, Nostradamus, Beckett en Plato passeren de 
revue. Van diverse personages maakte Claus een uitgebreid profiel. Het notaschrift is met 
andere woorden een rijke bron van informatie en vormt een heus studieproject op zich. Ik zal 
mij voornamelijk richten op de aantekeningen die samenhangen met twee belangrijke thema’s 
voor mijn onderzoek: de (vertel)structuur en de taal. 
 

4.5.1 ‘letters van mijn naam. 5x5’: nota’s over de structuur 

Met het oog op de structuur vormt een aantekening van 3 oktober een interessant beginpunt. 
De nota luidde het begin in van een nieuwe creatieve periode: nadat Claus in zijn notaschrift 
allerlei losse aantekeningen en citaten had verzameld, was het schrijfproces tijdelijk gestokt. De 
schrijver had zich onder andere laten afleiden door vrienden, familie, en bijvoorbeeld de 

                                                
150 Het is ook zeer waarschijnlijk het schrift waar Claus in het door Freddy de Vree geleide BRT-interview met Jean 
Weisgerber naar verwijst: ‘bij het schrijven van De verwondering [heb ik] een groot aantal dokumenten [...] 
klaargelegd in mijn notaboek.’ (De Vree 1976, p. 16) 
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Olympische Zomerspelen in Rome. Op 3 oktober, nadat hij zijn voet had verzwikt bij tennis,151 
noteerde Claus een belangrijke inval: ‘Dan denk ik er aan mijn boek in 5 delen. letters van mijn 
naam. 5x5’. Waar deze inval in de praktijk op neerkwam, vinden we op pagina vier van het 
notaschrift: 
 
 5 maal 5   | Caesuur    – ijskoud verhaal – feiten 

hoofdstukken  Laïus      – in het hok  –  commentaar 
–  heden-beleefd 

    Annalen    – Vizioen v. Zannekin 
    Uw woorden, niet de mijne  – de monologen 
    Statisch    – de momenten, beschreven, statisch  
 
Het plan voor een vijfdelige structuur – gebaseerd op de letters CLAUS – geeft de auteur een 
solide ‘kapstok’ om zijn ideeën aan op te hangen. Op de betekenis van de letters C, L, U en S 
kom ik nog terug. Eerst wil ik stilstaan bij de letter A (‘Annalen’), die terugverwijst naar Claus’ 
voornemen om Zannekin te incorporeren in zijn roman. Getuige een aantekening op bladzijde 
9 van het notaschrift was Claus van plan om de leraar te laten schrijven aan een verhaal over 
Zannekin: ‘Het Zannekin verhaal dat hij als oefening schrijft, zijn hobby’.152 Twee pagina’s 
verderop reflecteert Claus op de overeenkomst tussen zijn aanstaande roman en het boek van 
Harry Mulisch (vermoedelijk de in 1959 verschenen roman Het stenen bruidsbed). Beide verhalen 
bestaan volgens hem uit drie lagen. In zijn eigen boek onderscheidt hij de volgende lagen: 
 
   1. vervroren verhaal 

2. in de kelder 
3. Zannekin.  

  de 3 lagen vermengen zich.  
 
Een motivering om Zannekin te integreren volgt op pagina 32: ‘Waarom Z? Omdat het leven 
en dood van Z. (zo ver-af) compleet is, een duidelijk beeld vertoont waaraan zich te houden, in 
tegenstelling met zijn overal weg-splinterend beeld’. Hoewel Claus dus van plan was om de 
‘solide’ held Zannekin te laten contrasteren met de steeds verder versplinterende leraar, zou hij 
(zoals we zullen zien) uiteindelijk geen A-passages inlassen.  
 De letters C, L, U en S bleven wel behouden. Op pagina 62 van het notaschrift licht 
Claus het een en ander toe over deze verhaalcomponenten (zie § 4.7.1). Vijf bladzijden verderop 
staat hij opnieuw stil bij de vier schrifturen en de mogelijkheid om ze nog meer in elkaar over 
te laten vloeien: 

 
 
 
 

                                                
151 Mogelijk bezorgde dit hem de inspiratie voor een vergelijkbaar voorval van De Rijckel tijdens diens 
tennispartijtje tegen Sandra (‘De leraar werd nu gewaar dat hij bij het tennisspelen zijn enkel wat verzwikt had’; 
Claus 1962, p. 127). 
152 Georges Wildemeersch ziet hierin een parallel met Jean-Paul Sartres roman La nausée (1938): ‘Net als Victor-
Denijs de Rijckel is Antoine Roquentin een eenzame intellectueel die op een hotelkamer aan zee woont en een 
dagboek bijhoudt, dat de lezer van de roman ook te lezen krijgt en waarin de dingen vaak heel scrupuleus 
beschreven worden. En zoals de hoofdpersoon van Het oponthoud het leven van een historisch personage als 
Zannekin bestudeert en beschrijft, zo doet Roquentin dat, die het leven van markies de Rollebon, een aristocraat 
uit de achttiende eeuw, onderzoekt en zijn bevindingen in zijn geschrift opneemt.’ (Wildemeersch 2015, p. 53-54). 
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Wanneer eenmaal de vier gedeeltes duidelijk teruggebracht zijn onder de vier verschillende 
angles, d.i.   

 
A. de koude verhaalvorm, behaviouristic zonder adjectieven die de leraar schrijft 

 
B. de moment-beschrijving, het heden dat geen noodzaak meer heeft, de daden ver 

weg v.d. fascinatie zinneloos maakt 
 

C. de zucht naar preciesheid die de gebaren en de woorden tracht terug te halen, een 
klimaat tracht terug te vinden (de gestes) (de dialogen)  

 
D. de krampachtige vastlegging van enkele vorm die verhalen in lyriek 

 
dan kijken of het geheel niet winnen zou, door de diverse optieken nogmaals te versnijden.  
En vooral aanzien (indien dat nodig moest zijn, indien de schriftuur zich daar niet helemaal mee 
bemoeit) of de vier staten wel natuurlijk in elkaar overvloeien.  

_________ 
 
Te onderscheiden bvb. : de ragots v.d. boeren vnl. over de moeder 
       die van de betrokkenen zelf 
       die van de SS mannen 
 

Bijzonder is de typering van elke schriftuur, die Claus hier verbindt met een soort 
geestestoestand van de leraar (‘zucht naar preciesheid’, ‘krampachtige vastlegging’). Ook legt 
hij nadruk op de ‘ragots’ (geruchten) van de boeren, de betrokkenen en de voormalige SS’ers op 
Almout. Claus zou het belang van de ragots in de uiteindelijke roman nog eens extra in de verf 
zetten door een van de hoofdstukken ‘Geruchten’ te dopen.  

Alsof dit allemaal nog niet ingewikkeld genoeg was, had Claus ook nog het voornemen 
om diverse ‘trucages in het narratief’ toe te passen. Op pagina 73 zet hij zijn opzet uiteen: 

 
TRUCAGES IN HET NARRATIEF. 

 
– De woorden voor:  zei hij  

 wedervoer hij  
verkondigde hij etc. in een bepaalde volgorde hernemen in de 5 
hoofdstukken 

   Bvb.  
   – I: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15. 
    – II: 15 – 14 – 13 – 12 – 11 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 
   – III: 1 – 2 – 3 – 15 – 14 – 13 – 4 – 5 – 6 – 12 – 11 – 10 – 7 – 8 - 9 
   – IV: 15 – 14 – 13 – 1 – 2 – 3 – 12 – 11 – 10 – 4 – 5 – 6 – 9 – 8 -7.  
   – V: 1 – 15 – 2 – 14 – 3 – 13 – 4 – 12 – 5 – 11 – 6 – 10 – 7 – 9 – 8 
 
– De uitgesproken woorden in de dialoog: cursief 

vormen ná mekaar: het gedicht wat iemand reciteert of dat de 
leraar ergens leest of schrijft.    

 
– Misschien demarreren (zoals een auto aanzet.) in 3 tijden bij ’t begin  
 
– Eerste letters van paragrafen in narratief:  
 A N A N K E    –    M O I R A    –  ET.C.153 

                                                
153 Ananke is een van de zogenaamde Griekse oergoden. Samen met haar vader Chronos (Tijd) markeert ze het 
ontstaan van de kosmos. Ze symboliseert onder andere noodzakelijkheid en wordt beschouwd als de belangrijkste 
beslisser over het lot. Ook was ze de moeder van de drievuldige schikgodin Moira. Het is niet verrassend dat Claus 
via acrostichons in het narratief de aandacht wou vestigen op het thema van het noodlot: fatum speelt een 
belangrijke rol in het verhaal. Een duidelijk voorbeeld uit het begin: ‘Volmaakt gelukkig – zoals de held op het 
ogenblik dat de goden over zijn val beslissen zijn hoogtepunt van trots en overmoed heeft bereikt – leunde hij 
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Deze ‘trucages’ doen denken aan de werkwijze van de Franse auteur (en wiskundige) Raymond 
Queneau, voor wie Claus grote bewondering koesterde.154 Het is wellicht niet toevallig dat 
Claus zich tijdens het werk aan De verwondering verdiepte in het werk van de Franse auteur. Op 
20 augustus 1960 noteert hij in zijn agenda dat hij ‘Queneau (Seghers)’ gekocht heeft. Hiermee 
verwijst hij naar Essai sur Raymond Queneau, een studie van Jean Queval die in 1960 in de bekende 
reeks ‘Poètes d’aujourd’hui’ verscheen bij de Parijse uitgeverij Pierre Seghers. De romans van 
Queneau worden gekenmerkt door een ingewikkeld mathematisch plan. Het extreemste 
voorbeeld is misschien nog wel zijn debuutroman Le Chiendent (1933), die bestaat uit exact 91 
(7x13) afdelingen. De toelichting van Queneau bij zijn ingenieus vormgegeven debuut kan met 
een beetje fantasie doorgaan voor een beschrijving van De verwondering: 
 

91 is de som van de eerste dertien natuurlijke getallen, terwijl de som der cijfers 1 bedraagt… 
elk van deze afdelingen vormt een eenheid… niet alleen wat betreft tijd, plaats en handeling 
(zoals in een tragedie), maar ook wat betreft het genre: zuiver verhalend relaas, relaas 
onderbroken door aangehaalde uitspraken, zuivere dialoog, monologue intérieur in de ikvorm, 
medegedeelde monoloog (alsof de schrijver de minste gedachteroerselen van zijn personages 
kende), gesproken monoloog, brieven, dagboekaantekeningen of gerapporteerde dromen. Van 
die afdelingen is telkens de dertiende, de laatste van elk hoofdstuk dus, gesitueerd buiten dat 
hoofdstuk, in een andere richting of dimensie... (Geciteerd in Kousbroek 2014) 

 
Naast de complexe romanstructuur diende Queneau wellicht ook om een andere reden als 
inspiratiebron: hij was namelijk samen met Louis-Ferdinand Céline (de Franse auteur die al de 
revue passeerde in Claus’ gefingeerde recensie over De Metsiers; zie § 1.2) een van de 
belangrijkste vernieuwers van de Franse literaire taal. Beide auteurs schreven, op hun eigen 
manier, een taal die gebaseerd was op het Frans zoals het daadwerkelijk werd gesproken 
(Kousbroek 2014).155 Dit hield overigens niet in dat Queneau zo realistisch mogelijke spreektaal 
incorporeerde in zijn romans: hij ging veel eerder op zoek naar een geschikt ‘levend’, bruisend 
Frans, dat – net als de spreektaal – ver weg stond van de stijve schrijftaal die toentertijd courant 
was in de Franse literatuur. Claus leek op eenzelfde manier als Queneau op zoek te zijn naar 
een manier om de levende, bruisende spreektaal deel uit te laten maken van zijn roman. 
 
 
 
 

                                                
achterover, plaatste zijn twee voeten op de ijzeren tuinstoel voor hem.’ (Claus 1962, p. 23). In het eerste manuscript 
zijn overigens geen sporen terug te vinden van acrostichons. 
154 Claus liet bijvoorbeeld zijn roman Een zachte vernieling (1988) voorafgaan door een motto van Queneau. Ook 
sprak hij tijdens menig interview vol bewondering over de auteur. Zo zei hij tijdens een interview uit 1956 
‘beaucoup d’admiration’ voor Queneau te hebben (Breucke 1956).  
155 Zie bijvoorbeeld John Sturrocks studie over Célines debuutroman Voyage au bout de la nuit (1932), waarin de stijl 
van Céline als volgt wordt getypeerd: ‘Céline’s language was not of the polite, educated kind that readers of serious 
literature in France were accustomed to. Rather, just as Bardamu’s philosophy was meant to expose the sham of 
received morality, so the register of French it was couched in was meant to overstep the acceptable limits of the 
literary language. The style of the Journey is an integral part of the novelist’s assault on values, both ethical and 
linguistic, that he regarded as false, as embellishing a reality which is in truth far uglier and more venomous than 
the fine words of traditional prose would have us believe. This was a campaign that Céline launched in the Journey 
and carried on throughout his life, as he worked with increasing obsessiviness to sharpen the idiosyncrasies of his 
style.’ (Sturrock 1990, p. 79). Ook in de rest van zijn hoofdstuk over de stijl van Voyage formuleert Sturrock enkele 
interessante ideeën over de inzet van de Franse volkstaal door Céline. 
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4.5.2 Nota’s over taal en dialect 

Het notaschrift bevat diverse sporen van Claus’ zoektocht naar een bruisende ‘Vlaamse’ taal. 
De eerste proef komen we tegen op bladzijde 37, onder het kopje ‘Gesprekken over koningen 
en princessen’: 

 
- Margaret is zo’n kleintje. Mijn nicht die op de Expo gewerkt heeft zegt dat ze haar dood 
verschoten heeft, ze heeft ze gezien lijk dat ik nu zie, zo’n kleintje. 
- Maar ze houdt zich schone rechte. 
- En Philip is ook ne langen. 
- Ja. 

 
Deze conversatie, die verder niet wordt toegelicht en ook niet terechtgekomen is in een vroege 
of late versie, gaat zeer vermoedelijk over het bezoek van de Britse prinses Margaret en prins 
Philip aan de Wereldtentoonstelling in Brussel van 1958. Wellicht heeft Claus het gesprek 
ergens opgevangen en dacht hij dat het nog van pas kon komen, of gebruikte hij het als proef 
om te oefenen met spreektalige dialogen. 

Op bladzijde 64 maakt Claus de volgende interessante aantekening over het inpassen 
van West- of Oost-Vlaamse uitdrukkingen: 

 
Moeten verstaanbaar blijven, zoniet redelijk onder te brengen  
Hoe Nonkel Albert, Pa, Berlute, DHavé eenzelfde iets zouden vertellen  
Dichterbij Shakespeare aldus dan bij realistische weergave van zinnen. 

 
Hoewel de aantekening niet gedateerd is, stamt ze (gezien de omringende nota’s) uit de periode 
dat Claus vrij ver gevorderd was met zijn eerste manuscript. Zoals we aan het begin van dit 
hoofdstuk zagen, is het precies in deze fase (begin april 1961) dat Claus zichzelf betrapte op het 
schrijven van ‘een paar bladzijden Vlaams “dialect”’, die hij op dat moment vooral sterk 
associeerde met Vlaamse ‘Heimat’-literatuur (Kok 1961). In deze aantekening lijkt de schrijver 
het opvoeren van dialect toch in overweging te willen nemen, maar dan op een wijze die 
verenigd kan worden met zijn poëticale principes. De dialectische uitdrukkingen moeten in de 
eerste plaats ‘verstaanbaar blijven’. Het is hem niet te doen om een ‘realistische weergave van 
zinnen’: Shakespeare wordt als model genoemd. Claus, die naderhand onder meer Hamlet 
(1986), Romeo en Julia (1987) en Koning Lear (1993) vertaalde en bewerkte, heeft zijn bewondering 
voor Shakespeares taalgebruik nooit onder stoelen of banken gestoken. Zo meldde hij in een 
interview uit 1985 dat het gebruik van dialect hem in staat stelde om hetzelfde te doen als de 
grote Engelse dichter en toneelauteur had gedaan: ‘ordinaire grollen en uitdrukkingen spuien 
rond een uiterst verfijnd verhaal’ (Heylen 1985, p. 53; cf. Claus 2004, p. 90). Mogelijk beoogde 
hij ook al in De verwondering dergelijke ontregelende effecten met dialect. 

Direct onder de aantekening test Claus hoe dit voornemen er in de praktijk kan uitzien. 
Hij neemt enkele bekende authentieke dialectsprekers als voorbeeld – zijn pa, nonkel Albert156 
en de bevriende Gentse schilder Camille D’Havé157 (wie met Berlute wordt bedoeld, is niet 
duidelijk) – en zet vervolgens dit dialect om in een geschreven vorm: 

                                                
156 Het gaat om Albert Claus, de jongere broer van Hugo’s vader die slager van beroep was (Wildemeersch 2018, p. 46). 
157 Claus schreef eind jaren 1940 enkele artikelen over D’Havé en andere met de kunstenaarsgroep La Reléve 
verbonden kunstenaars (Wildemeersch 2015, p. 127-132; cf. Jacobs 2007, p. 9). D’Havé diende zelfs als voorbeeld 
voor het personage André D’Haen uit De hondsdagen (Wildemeersch 2015, p. 336-342).  
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Mins, gie zie ver-skerpt! Zwo skerp in jen aanzichte!  
Mens, gij zijt verscherpt! Zo scherp geworden in je aangezicht!  
 
allee, ’k sla der na lijk ne blinde naar en rot ei.  
ne man is wel geen geweer maar ie schiet toch geerne ne keer.  
 

Door een fonetisch uitgeschreven West-Vlaamse, zeer vermoedelijk Kortrijkse158 uitdrukking 
woord voor woord te vernederlandsen, zoekt Claus hier naar een bevredigend compromis 
tussen de manier waarop een dialectspreker in de realiteit zou hebben geklonken en de (literaire) 
weergave daarvan op papier. De laatste uitdrukking over het geweer heeft overigens niet alleen 
gefunctioneerd als oefenmateriaal: ze wordt, met een kleine wijziging, in de boekpublicatie in 
de mond gelegd van de portier Bogger: ‘Ne man is wel geen geweer, maar ie schiet toch gaarne 
ne keer!’ (Claus 1962, p. 221).159  
 

4.5.3 ‘Het loopt van de schop’: overige stijloefeningen  

Ook naast het notaschrift zijn enkele interessante ‘stijloefeningen’ bewaard. Zo schreef Claus 
reeds op 8 oktober 1958 in zijn dagboek enkele uitspraken op van een oud-klasgenoot: 

 
Een dikke, bijna kale man ontmoet die mij vrolijk op de schouders sloeg. Dag Ugo! Kenje mi nie 
meer? Whebben tegare op school gewist, bi Devolder. Ja, dat is nu al twintig, allee toch 18 jaar 
geleen. ’K ga ne keer komen. ’k Heb al uw boeken, ge moet ze tekenen. 

 
Een vergelijkbaar staaltje komen we tegen in een dagboekaantekening van 25 januari 1959. 
Claus tekent vrijwel letterlijk een sterk verhaal op van zijn broer Odo, die klaagt doodop te zijn 
door zijn seksbeluste ex-vriendin. Op haar verzoek had hij voor ‘honderden franks ballonskes 
gekocht’, omdat ze steeds vroeg om een ‘Chinese minet’ (‘je stopt er een ballonske in en je 
blaast’). Op een gegeven moment kon Odo het niet meer aan: ‘mijn ogen puilden uit en ik kreeg 
zo’ne kop. Ik ben er voor naar de dokter geweest en die zei: Gij hebt nen dikke kop, gij zoudt 
moeten naar Zwitserland gaan, ge hebt geen zuurstof genoeg’.160 

                                                
158 De sk-klank in ‘verskerpt’ en ‘skerp’ vormt een sterke indicatie dat het hier om Kortrijks gaat: ‘In het zuidoosten 
van de provincie [West-Vlaanderen] tekent zich een gebied af waar de Middelnederlandse sk bewaard bleef: men 
zegt er skip en skool voor ‘schip’ en ‘school’. Het centrum van die sk-uitspraak is de stad Kortrijk; in West-
Vlaanderen en zelfs in westelijk Oost-Vlaanderen is die sk nog steeds een waarmerk van de Kortrijkse articulatie.’ 
(Devos & Vandekerckhove 2005, p. 52).   
159 In een interview met Jef Anthierens licht Claus de inspirerende werking van zijn eigen dialect toe. Op de vraag 
of het Vlaamse taalmilieu het potentieel biedt dat Claus zoekt, antwoordt de schrijver: ‘Voor een groot gedeelte 
wel. Ik kan gewoon in een café zitten en urenlang luisteren naar wat er verteld wordt. Dat stimuleert mij wel.’ 
(Anthierens 1962, p. 26). Met betrekking tot het dialect meldt Claus nog dat het ‘frisser’ is: ‘Het boeiende voor een 
schrijver is dat hij stimulansen krijgt die origineler zijn’. 
160 Een onmiskenbaar hierop geïnspireerde scène is terug te vinden in Het verdriet van België, waarin Nonkel Omer 
aan Louis uitlegt wat een ‘Chinese minette’ is: ‘Bon. Expliquation. Chinese minette, dat is algemeen geweten, is als 
ge bij een vrouw een ballonnetje insteekt.’ ‘Is dat alles? Een capote anglaise insteken?’ ‘Louis, wat heb ik gezegd? 
Verstaat ge geen Vlaams? Moet ik het in het schoon proper Vlaams zeggen dat gij spreekt met al uw pretentie? 
Een ballonnetje van gelijk welke kleur. Dat is alles. Nee, pardon, het is niet alles, als ge het er in gestoken hebt 
moet ge blazen. Ik heb voor Zuster Claudine wel voor honderd frank ballonnetjes gekocht in de Grand Bazar op 
de kinderafdeling. “Het is voor een feestje,” zei ik. En maar blazen. Voilà.’ ‘En hoe lang duurt dat?’ ‘Na een tijdje 
blaast ge niet meer zo hard. Na een week of twee. Als de nieuwigheid er af is. Uw hart is er niet meer bij. Maar ge 
moet. Omdat zij het u vriendelijk vraagt. Ge zijt niet van steen. En maar blazen. Mijn ogen puilden uit, ik voelde 
de aders springen en ik kreeg een kop lijk een ballon, maar dan een voetbalballon, en mijn broer die op bezoek 
kwam die week omdat ze dachten dat ik op sterven lag, in de spreekkamer, ja, dezelfde broer, ik zal zijn naam niet 



De genese van De verwondering 

 194 

Verder bevindt zich tussen het bronnenmateriaal van De verwondering nog een ongedateerde losse 
pagina waarop Claus diverse formuleringen noteerde die overeenkomen met het dagboek dat 
De Rijckel bijhoudt in het hok. Het diende vermoedelijk als een stijloefening voor het tweede 
manuscript. Op een andere losse pagina oefende Claus eveneens met een specifieke manier van 
formuleren. Hier gaat het om de volkse uitspraken die later voornamelijk in de mond worden 
gelegd van de boeren in het café en mannen die De Rijckel afluistert in het belendende toilet. 
Tussendoor staan details die verband houden met de Prefect:161 
 

Mijn oren pierrot. Een beetje kan zijn, maar teveel is teveel en overdreven. Het loopt van de 
schop. 
Natuurlijk dat er geen maat op stond. En dat je naar asem snakte. ’t Liep van de schippe. Lijk 
de pastoor van ’t Hoghe [?] die zijn jongen opvrat. Een baard, een baard! Nen rosten. Ja, ge [?] 
hij had zijn jongen opgevreten. Maar professor niettemin. Symphonies thuis en solfege op 
school. Een oog dat “stik [?]” kus ze zei tegen het ander. Een tandenbek, een alarmklok in de 
lippen. Do re do redo la sol si do mi fa mi do xx sol la sol si do. 
Acht meisjes, vier in ’t bombardement omgekomen, zij hielden elkaar en de meid vast in de 
kelder. Stof en gas waaiden binnen. Eentje is getrouwd met een Kampleider. Pas op. Sol la sol 
si do.  
Hij rook naar kaas en wierook. Tanden als 
Dat oog dat geen buur [?] familie wou zijn van ’t ander. 
Als hij dirigeert staat ie op zijn tonen. Misschien vormt ie nog een koor. In ’t werken zaligheid. 
De bassen krijgen dons onder de neus. 

 
Net als in het notaschrift lijkt Claus hier te experimenteren met het weergeven van verschillende 
(spreektalige) registers. Zo volgen het vernederlandste ‘het loopt van de schop’ en het sterk 
dialectische ‘’t liep van de schippe’ kort na elkaar. De pagina vormt, samen met de 
stijloefeningen uit het notaschrift, een van de vroegste proeven van het typisch spreektalige, 
dialectische beïnvloede ‘Vlaams’ dat geregeld opduikt in De verwondering. Een en ander lijkt 
trouwens te bevestigen dat deze aantekening voorafging aan het schrijven van het eerste 
manuscript. Daarin vinden we namelijk, op pagina 14 van deel 3A, de volgende passage, die 
vrijwel letterlijk overeenstemt met het begin van bovenstaande aantekening: ‘“Mijn oren, piro”, 
zeggen ze. “Een beetje kan zijn, maar teveel is teveel. Het loopt van de schop schoppe!”’. 
 
4.6 ‘A nous deux, Claus!’: het grote werkschema 
 
Nadat Claus zich op 27 september moed heeft ingesproken – ‘A nous deux, Claus!’ – en hij op 
3 oktober zijn plannen voor de ‘5x5’-structuur heeft genoteerd, begint hij de volgende dag 
enthousiast een nieuw ‘plan’ op te stellen. Dit ‘plan’ is vermoedelijk het met portretjes van 
Balzac, Dante en Gogol verfraaide schema dat Claus jaren later tijdens het interview met Jan 
Brokken tevoorschijn zou toveren.162 Het volgt betrekkelijk strikt de ‘5maal5’-structuur en 
hanteert gedeeltelijk de beginletters van Claus’ naam.  
 

                                                
luidop zeggen, zegt: “Wat is dat met u? Ge krijgt zo’n dikke kop, gij zoudt een tijdje naar Zwitserland moeten, ge 
krijgt hier geen zuurstof genoeg.”’ (Claus 1983, p. 693) 
161 Toevoegingen zijn in superscript gezet, doorhalingen doorgehaald, onduidelijk leesbare passages gecursiveerd en 
onleesbare tekens weergegeven met de letter x, waarbij het aantal x’en (ruwweg) correspondeert met het aantal 
onontcijferbare tekens. Dit geldt ook voor de overige transcripties in dit proefschrift. 
162 Het schema werd eveneens afgedrukt in De wolken (Schaevers 2011, p. 144-145). 



‘MOETEN VERSTAANBAAR BLIJVEN’ 

195 

Afb.6 – Grote werkschema met structuur van De verwondering (Collectie Koning Boudewijnstichting/Letterenhuis, Antwerpen) 
 
De aantekeningen op het schema zijn vrij summier. Doorgaans betreft het slechts scène-
aanduidingen. Het sluit aan bij de gebruikelijke werkwijze van Claus:  
 

Desondanks maak ik mijn schema’s niet zo gedetailleerd dat de zin om te schrijven me vergaat. 
Ik zet een enkel woord neer, onkel Jans bijvoorbeeld, en dan weet ik dat op die plaats het 
personage onkel Jans, dat ik voor ogen heb, dat ik door en door ken, met zijn Engelse tabak, zijn 
flaporen, zijn jaloersheid, zijn doodsreutel, te voorschijn moet komen. (Brokken 1978, p. 78) 

 
De eerder besproken ‘C.L.U.S’-structuur is apert aanwezig in het schema. Het laat bovendien 
zien hoe Claus de aanvankelijk geplande ‘Annalen’-passages over Zannekin voor zich zag.163 
Voor zover het te ontcijferen is op het schema, ging het om de volgende hoofdstukken, die 
telkens sterk verbonden zijn met Joris van Severen, de leider van Verdinaso (het Verbond van 
Dietsche Nationaal Solidaristen) die op 20 mei 1940 in het stadje Abbeville werd gefusilleerd: 
 

1) Annalen: Zannekin 
2) Annalen – Zannekin die ’t land redden wil, als Van Severen 

                                                
163 Op 11 oktober noteert Claus in zijn dagboek: ‘Nota’s nu bij Zannekin, verwarrend en niet ter zake eigenlijk als 
ik niet álles lees’. Op 12 oktober luidt het: ‘Vooral na beslissing Zannekin niet in te lijven: aarzeling’. Het is wellicht 
een van deze dagen geweest dat Claus besloot de geplande stukken over Zannekin te schrappen. 
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3) Annalen – Zannekin ontmoet de delegués zoals V. Severen xxx in kamp 
4) Annalen – De vlucht dood van Zannekin in cinemascope vanuit verschillende 

camerahoeken. 
5) Annalen – Zannekin waar: Van Severen wordt gefusilleerd, dit ziet Crabbe, dit zie ik. 

Twintigste Mei 1940. Camerahoeken 
 

Voor de duidelijkheid: bij het vijfde deel is alleen de naam ‘Zannekin’ doorgestreept, de rest 
van de scène is beschreven zoals ze uiteindelijk in de roman terecht is gekomen (alleen is het 
dan de op Van Severen gebaseerde Maurice de Keukeleire die wordt gefusilleerd).  

 Niet alles in het schema kan op 4 oktober 1960 zijn genoteerd. Zo verwijst Claus 
onderaan naar de geruchtmakende zaak Tony Stephens. Deze twaalfjarige Britse jongen 
verdween spoorloos rond Pasen 1959 en werd vijftien maanden later levend en wel 
teruggevonden: hij was meegelokt op een reis door Europa door zijn toenmalige leraar Kevin 
Treacy.164 De aantekening moet dateren van na 25 oktober 1960, want Claus was al op de 
hoogte dat Treacy achttien maanden gevangenisstraf zou krijgen.165 Voorts bevat het schema 
diverse doorhalingen en toevoegingen. Ze wijzen erop dat Claus, zoals hij in het interview met 
Jan Brokken uiteenzette, tijdens het schrijven zijn schema voortdurend bijschaafde: 

 
Het schema voor een roman is steevast een heel groot blad met talloze nummertjes en 
verwijzingen. Het schema ligt naast me op tafel en ik verander het voortdurend, want je komt, al 
schrijvende, voortdurend voor verrassingen te staan. Dat is het enige avontuurlijke van schrijven: 
je ontdekt iets. En zodra ik iets ontdekt heb, moet ik mijn schema wijzigen. (Brokken 1978, p. 78) 

 
4.6.1 Een voorzichtig begin 

Op 5 oktober 1960, de dag na de ‘conceptie’ van het grote schema, ruimt Claus al zijn 
aantekeningen op: ‘Déblayage van papieren over de roman. Hoe meer intenties, hoe meer er 
opduiken [...]’. Deze actie luidt het einde van de impasse in, want nog dezelfde dag noteert hij: 
‘3 pagina’s van het boek geschreven en geen kleintjes’. De daaropvolgende dagen schrijft Claus 
haast ononderbroken verder. Het aantal woorden, dat varieert van vijfhonderd tot drieduizend 
per dag, houdt hij nauwgezet bij. De vorderingen doen de twijfel overigens niet verdampen. Op 
10 oktober signaleert Claus dat hij het eerste hoofdstuk van zijn roman – dat in grote lijnen 
overeenstemt met het latere ‘Ontmoeting’ – heeft beëindigd. Van 11 tot 14 oktober schrijft de 
auteur verder aan de andere hoofdstukken die samen het eerste deel zullen vormen. Zijn 
tussentijdse evaluatie: ‘De schriftuur is te lyrisch, teveel sentiment ook in de recollecties’. Op 18 
oktober 1960 start hij met het tweede deel. Vijf dagen later heeft hij de eerste versie ‘afgerutscht’ 
van het hoofdstuk dat overeenstemt met ‘Verkenning’. Geestdriftig is de schrijver vooralsnog niet: 
‘lijkt nergens naar, vrees ik’. De dagen erna werkt hij verder aan het latere hoofdstuk ‘Wie leest 
mijn schrift straks?’. Ook dit is nog helemaal niet naar zijn zin: ‘Infantiele dialogen van 2e 
hoofdstuk B’. 

                                                
164 Zie bijvoorbeeld: Anoniem, ‘Ontvoerder van Tony Stephens opgepakt’, Leidsch Dagblad, 30 juni 1960.  
165 Anoniem, ‘Onderwijzer krijgt 18 maanden voor ontvoering van jongen’, Het vrije volk, 27 oktober 1960. Een 
verwijzing naar deze zaak is te vinden in de roman: ‘Het stond in de gazet van die artiest die een jongen 
meegenomen heeft naar Italië. Vier maanden zijn zij weggebleven. [...] En achttien maanden heeft hij gekregen, 
de artiest. Omdat hij de knaap heeft meegenomen op bedrieglijke wijze, schrijft de gazet, en met de bedoeling de 
vader van de knaap te beroven van zijn bezit.’ (Claus 1962, p. 191). 
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Daarna stokt het creatieve proces. Op 30 oktober lijkt hij recht op een writer’s block af te 
stevenen: ‘Roman als af-gebroken. Misschien toneelstuk hernemen’. Op 3 november pept hij 
zichzelf nog eens op: ‘Morgen herneem ik boek’. Tevergeefs: de hele maand verloopt zonder 
echte vorderingen. Toch laat de roman hem bepaald niet los. Op 25 november, als hij een dag 
doorbrengt in de ‘zonnige stad Oostende’, neemt hij zich voor de wandeling van Mariën 
[aanvankelijke naam voor De Rijckel] ‘te overdoen’. Uiteindelijk besluit hij het later te ‘her-
doen’. Het idee heeft hem echter wel nieuwe moed gegeven: in dezelfde dagboekaantekening 
besluit hij de roman hoe dan ook voorrang te blijven geven: ‘Resolutie: boek: roman voor alles. 
Geen toneel.’ Zoden aan de dijk zet dit besluit echter verder niet. 
 Uiteindelijk duurt het tot begin 1961 voordat Claus zijn romanproject weer ter hand 
neemt. In de tussentijd is hij er enigszins van vervreemd geraakt, zoals blijkt uit een aantekening 
van 2 januari: ‘Schreef 750 woorden van het Oponthoud. las met verbazing de vorige bladzijde, 
die ik helemaal niet herkende.’ Hij tracht zich vervolgens opnieuw in te werken en op 6 januari 
maakt hij zich klaar ‘om de definitieve duik te nemen in het Oponthoud’, ook al schijnt de 
roman hem ‘on-overzienbaar’ toe. Van de zoveelste ‘definitieve’ duik komt blijkens het dagboek 
de dagen nadien weinig terecht. 15 januari 1961 zet Claus wat zaken op een rijtje wat betreft 
de structuur van zijn roman. Op 24 januari lijkt weer schot in de zaak te komen: ‘Wat nota’s in 
verband met het boek en hop, daar zijn 750 woorden geschreven!’. De twee daaropvolgende 
dagen schrijft Claus in totaal 3200 woorden bij elkaar, maar daarna droogt de inspiratie op. 
Aangezien het dagboek op 6 februari 1961 eindigt en het vervolgdeel niet in het archief bewaard 
is gebleven, blijft het onduidelijk hoe het in februari en maart verderging met ‘Het Oponthoud’.  
 
4.7 Het eerste manuscript 
 
In april 1961 spreekt Claus, zoals we in het begin zagen, voor het eerst concreet over zijn roman-
in-wording, met de inmiddels bekende uitspraak over de ‘paar bladzijden Vlaams “dialect”’. 
Een dag na de verschijning van het interview (op zijn 32e verjaardag) vertrekt Claus met al zijn 
aantekeningen, voorstudies en twijfels op reis. Samen met zijn echtgenote Elly Overzier en 
Britse collega-schrijver Christopher Logue belandt hij via Luxemburg, Duitsland en het 
toenmalige Joegoslavië halverwege april in Griekenland. Na drie weken in Athene vestigt het 
drietal zich op Poros, een klein eiland vlak voor de oostelijke kust van de Peloponnesos, waar ze 
ongeveer twee maanden verblijven.166 In deze periode slaagt Claus erin om het eerste 
manuscript te voltooien, dat hij besluit met de dagtekening ‘Poros, 21 mei 1961’.  
 Wat is nu precies de tekst waar Claus vanaf 5 oktober 1960 zo hard aan gewerkt had? 
Concreet gaat het om een titelloos handschrift dat bestaat uit 97 enkelvoudig beschreven 
bladzijden, waar Claus op dat moment naar verwees als ‘Het Oponthoud’.167 De pagina’s zijn 
beschreven met een zwarte kroontjespen in een klein, bij wijlen priegelig handschrift. Er zijn 
                                                
166 Deze gegevens zijn ontleend aan een kort reisverslag dat Claus stuurde aan Bert Decorte, Letterkundig Adviseur 
van het Ministerie van Openbaar Onderwijs. Een deel van de Griekenland-reis was namelijk bekostigd door het 
Ministerie, in de vorm van de Koopalbeurs die Claus in 1960 was toegekend voor zijn vertaling van Dylan Thomas’ 
Under Milk Wood (cf. Wildemeersch & Debergh 2000, p. 162-164). 
167 Het eerste manuscript telde oorspronkelijk 98 bladzijden. Pagina 19 uit deel 3B ontbreekt in het in het 
Letterenhuis bewaarde handschrift. De pagina is echter niet helemaal verloren; hij staat grotendeels afgebeeld in 
het interview met Jan Brokken uit 1978. Vermoedelijk heeft Claus toentertijd een willekeurige pagina uit het 
manuscript gehaald om door Brokken te laten fotograferen/kopiëren, en deze vervolgens niet (op de juiste plek) 
teruggestopt. 
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veel correcties aangebracht, die zowel tussen de regels als in de kantlijn zijn ingevoegd. Ook 
staan hier en daar opmerkingen die aangeven dat het nog om een work in progress ging. In het 
laatste deel heeft Claus bijvoorbeeld bij een uitgebreide beschrijving een aantal X’en gezet met 
de aanduiding ‘INVULLEN’. Ook last hij hier en daar tussentijdse evaluaties in. ‘(niet in deze 
volgorde, niet in deze zinnen)’ schrijft hij bij een passage die volgens hem nog op de verkeerde 
plek staat. Verderop is hij strenger: ‘Dit is belachelijk! Helemaal te herschrijven!’. In de eerste 
twee delen staan bovendien diverse droedels in de marge, die duiden op het moeizame 
opstartproces.  
 

 
Afb. 7 – Pagina 3 uit deel 1A van eerste manuscript, inclusief droedels 

(Collectie Koning Boudewijnstichting/Letterenhuis, Antwerpen) 



‘MOETEN VERSTAANBAAR BLIJVEN’ 

199 

4.7.1 De ‘CL(A)US’-structuur 

Alle hoofdstukken uit het eerste manuscript zijn titelloos en worden aangeduid met cijfer-
lettercombinaties die eenvoudig zijn te verbinden met de kapittels uit de finale roman: 
 
 1: Ontmoeting 

1A: ‘Dit is mijn schrift’  
1B: ‘Personen o.a.’ 
1C: ‘Zij’ en ‘De geur van metaal en vrouwen’ 
 
2: Verkenning  
2A: ‘Wie leest mijn schrift straks?’ 
2B: ‘Het dorp en Crabbe’ 
2C: ‘De tuin der beelden’ 
 
3: Aanval 
3A: ‘Mijn schrift’ 
3B: ‘Wir sprechen uns noch’ 
3C: ‘De dienstdoende directeur van Winterhulp Richard Harmedam’ en ‘Sandra’ 
 
4: Bezetting 
4A: ‘Fredine’ 
4B: ‘Geruchten’ 
4C: ‘In het koolzaadveld’ en ‘De aanwezigheid van Crabbe’ 
 
5: Vlucht zonder verdediging (tot p. 219) 
5A: Vlucht zonder verdediging (p. 220-einde, met uitzondering van brief voor Korneel) 
 

De cijfers stemmen overeen met de aantekening van pagina 62 uit het notaschrift, daterend van 
15 januari 1961. Op basis van zijn dagboeken weten we dat Claus op dat moment het eerste en 
een deel van het tweede ‘bedrijf’ klaar had. Aangezien het creatieve proces tijdelijk gestokt was, 
besloot Claus wat dingen op een rijtje te zetten, ‘om toch maar iets neer te schrijven’: 
 

Nu heb ik:  1. Straight verhaal: de leraar 
  2. Ik in het kolenhok met de meid 
  3. Enkele bewegingen en gezegdes 

4. Momenten: Beschrijvingen.  
 

Totnogtoe:  1. – 2. – 3. – 4.  
   1 – 2 – 3 – 4.  
 
En van nu af aan een regelmatige verdeling van 1. Straight verhaal met verschuiving van de 3 
of 4 (met Zannekin) patterns 
 
Duidelijker scheiding tussen de gedeelten ook nagaan. Bvb.  
 

1. Zonder dialoog. De leraar, de jongen etc.: verleden.  
2. Descriptie + invallen + grillige sprongen van uitlopen vanuit de beschrijvingen. (heden)  
3. Bewegingen + gezegdes: dialect misschien  

realistische reproductie (verleden)  
4. Momenten (in verband met vroeger,  

karakter, psychologie enz.) heden.  
5. Zannekin: mixture v. archaïsmes en hedendaagse kleur.  

Wat Z. zegt of een ander historisch personnage 
tegelijkertijd aangeven in oude termen en moderne.  
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Om inzichtelijk te maken wat Claus precies voor ogen stond, heb ik bovenstaande aantekening 
met de nota van pagina 4 (over de ‘5x5’structuur) gecombineerd in onderstaand schema:168 
 

C – ‘Caesuur’ IJskoud verhaal – feiten – 
straight verhaal: de leraar 

Zonder dialoog. De leraar, de 
jongen etc.: verleden. 

L – ‘Laïus’169 Ik in het hok:  
commentaar / heden-beleefd 

Descriptie + invallen + grillige 
sprongen van uitlopen vanuit de 
beschrijvingen. (heden)  

U – ‘Uw woorden, niet de mijne’ De monologen –  
Enkele bewegingen en 
gezegdes 

Bewegingen + gezegdes: dialect 
misschien / realistische 
reproductie (verleden)  

S – ‘Statisch’ De momenten:  
beschreven, statisch 

Momenten (in verband met 
vroeger, karakter, psychologie 
enz.) heden.  

 
Als we de twee delen uit het eerste manuscript (M1) naast het schema leggen, valt op dat de 
indeling naadloos in te passen is bovenstaand schema. Ter illustratie: 
 

1 = C  Verslag over de leraar die naar het gemaskerd bal 
gaat en daar gefascineerd raakt door Sandra  
(Ontmoeting) 

Derde persoon enkelvoud, verteld in 
verleden tijd,170 geen dialogen 

1A = L  Beschrijving van hok, verwijzing naar 
aantekeningen over Zannekin171  
(‘Dit is mijn schrift’) 

Ik-vorm, verteld in tegenwoordige tijd  

1B = U  ‘Monologen’ van de Prefect, de sigarettenverkoper 
en autohandelaar Maertens 
(‘Personen o.a.’) 

Van het gesprek tussen Maertens en 
Sandra wordt alleen de kant van 
Maertens vermeld (‘monoloog’)  

1C = S  Beschrijving van Sandra die de zee in waadt: roept 
herinnering op aan vrijscène met ex-vrouw  
(‘Zij’ + ‘De geur van metaal en vrouwen’) 

Ik-vorm, verteld in tegenwoordige tijd  

 

                                                
168 In het schema heb ik de vijfde component over Zannekin buiten beschouwing gelaten, omdat deze als gezegd 
niet in de uiteindelijke roman terecht zou komen. 
169 De aanduiding ‘Laïus’ verwijst naar de Thebaanse koning Laïus, de vader van Oedipus. Laïus werd als 
jongeman hartstochtelijk verliefd op Chrysippus, de jonge zoon van koning Pelops. Om zijn minnaar te behouden 
zou hij hem kidnappen, waarna hij door koning Pelops werd vervloekt (wat uiteindelijk aanleiding zou geven tot 
de tragedie van Oedipus). Het lijkt erop dat Claus met deze allusie het ‘pederast’-motief in zijn roman wilde 
onderstrepen: in De verwondering wordt namelijk diverse keren gesuggereerd dat de leraar zijn leerling heeft ontvoerd 
of er onrechtmatige betrekkingen mee onderhoudt.  
170 Het begin staat nog in de tegenwoordige tijd: na twee pagina’s wordt er gewisseld naar de verleden tijd. 
171 Op pagina 2 van 1B: ‘Had ik mijn notaboek over Z. bij!’. Op de pagina erna volgt een langere vermelding: 
‘lang is het geleden dat ik zo aanhoudend heb geschreven, sedert verleden winter dat ik de laatste nota’s over Z. 
neerschreef en dat waren maar een tiental lijnen elke keer’.  
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2 = C  Verslag over ontmoeting met Verzele, tocht naar 
Hekegem en de nachtelijke verkenning van Almout 
(Verkenning) 

Derde persoon enkelvoud, verteld in 
verleden tijd, geen dialogen 

2A = L  Beschrijving van hok, gesprek met de ‘meid 
Jeanne’, verwijzing naar Zannekin  
(‘Wie leest mijn schrift straks?’) 

Ik-vorm, verteld in tegenwoordige tijd  

2B = U  Sterke verhalen van dorpelingen, discussie over 
Crabbe, monoloog van Verzele over Crabbe 
(‘Het dorp en Crabbe’) 
 

Monologen van dorpelingen en 
Verzele sterk spreektalig/dialectisch 
beïnvloed 

2C = S  Statische beschrijving van beeldentuin Almout: 
roept herinnering op aan ex-vrouw 
(‘De tuin der beelden’) 

Ik-vorm, verteld in tegenwoordige tijd 
(hier en daar verleden tijd) 

 
Het schema maakt diverse zaken duidelijk. In de eerste plaats blijkt Claus tijdens het schrijven 
van de eerste twee delen nog met het idee gespeeld te hebben om de leraar aan een verhaal 
over Zannekin te laten werken. Hoewel er in M1 geen ‘Annalen’-fragmenten te bekennen zijn, 
verwijst de leraar in de eerste twee ‘L’-gedeelten nog naar dit project.172  

Verder toont het schema dat in de eerste twee delen nog geen sprake was van wij-
passages: de eerste wij-passage (het latere hoofdstuk ‘Haakebeen’s Hout- en Meubelcentrum’) 
zou pas in het tweede manuscript ingevoegd worden; het tweede ‘bedrijf’ kreeg zelfs nooit een 
wij-passage.173 Pas vanaf het derde deel zou Claus systematisch wij-passages toevoegen. Over 
het inschakelen van deze wij-passages maakte hij op een los vel papier enkele aantekeningen. 
Bovenaan noteerde hij het volgende: ‘Vrij pompeus, ietsje archaïsch en toch populair. Van het 
individu weg, niettegenstaande individuele feiten beschreven worden’.  

Ook andere aspecten wijzen erop dat de schrijver met ingang van het derde deel een 
gewijzigde koers volgde. Zo komen er geen verwijzingen meer voor naar het Zannekin-verhaal: 
vanaf deel drie was het Zannekin-plan definitief naar de prullenmand verwezen. Ook zou Claus 
vanaf dan minder krampachtig vasthouden aan zijn voornemen om de eerste schriftuur (het 
Almout-verhaal) geheel zonder dialogen te schrijven. Hoewel de indirecte rede nog steeds 
overheerst, komen vanaf het derde deel ook geregeld personages direct aan het woord.  
 
 
 

                                                
172 Op pagina 2 van 2B probeert de leraar zijn eerdere notities over Z. voor de geest te halen. Het fragment (dat 
doorgehaald is) begon als volgt: ‘De kranten heb ik gelezen, de constructies die ik over Z. probeer op te bouwen 
met de restjes herinnering die ik aan de teksten van de laatste weken, de Cronycke van Oudegherst en die 
uitgegeven door Andreas Wijts verliezen van hun hechtheid en ogenschijnlijke éénheid. Straks alleen maar zinloze 
fragmenten meer. Ik heb het hele geval Z. al opgegeven. Proberen.’. Na enkele moeizaam herinnerde feiten over 
twee leidsmannen van Zannekin en concrete bedragen die het graafschap moest betalen, besluit de leraar: ‘Het zal 
er lief uit zien maar ’t voorname is dat het denkspel werkt en in de olie gesmeerd loopt. Z, ik heb nog niet afgedaan 
met jou. De enige brug van nu naar vroeger: een vergeten hereboer die voor held speelde, móest spelen en in trots 
en adel zijn vel er bij inschoot zoals het helden betaamt’. 
173 De bewering van Sintobin en Sanders dat de ‘U’ uit het schema spoort met ‘de passages waarin iemand anders dan 
de leraar een monoloog houdt; in de praktijk is dat vooral de “wij”’ klopt dus niet (Sintobin & Sanders 2016, p. 193). 
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4.7.2 Het pre-psychiatrische plot en andere opvallende verschillen 

Het is opmerkelijk dat Claus in M1 de verschillende schrifturen nog niet aan specifieke 
documenten koppelt: er is nergens sprake van het verplichte verslag voor Korneel, het dagboek 
of het notaboek. Dit hangt samen met het veel crucialere feit dat de leraar in eerste instantie 
nog niet zit opgesloten in een gesticht. Uiteraard heeft dit ingrijpende gevolgen voor de algehele 
opzet van M1.  
 Een eerste gevolg is dat het Almout-verhaal nog niet de status van een psychiatrisch 
patiëntenverslag heeft. Hoewel de leraar ook in M1 zijn best doet om zijn wederwaardigheden 
zo nauwkeurig en objectief mogelijk te beschrijven, lijkt hij toch vooral op eigen initiatief aan 
het karwei te zijn begonnen. De belangrijkste reden om zich aan deze lastige taak te wagen: het 
doden van de tijd. Enkele aanwijzingen hiervoor komen we tegen in de ‘L’-passages. Zo schrijft 
de leraar op pagina 3 van deel 1A dat ‘er niks anders te doen [is]’.  

Ondanks de afwijkende inzet komt het Almout-verhaal uit M1 al in grote lijnen overeen 
met de uiteindelijke roman. Ook in M1 lezen we hoe een leraar Engels-Duits na een gemaskerd 
bal samen met de leerling Verzele een avontuurlijke tocht naar het landgoed Almout 
onderneemt, daar (aangezien voor dokter Heerema) getuige is van een herdenking voor Crabbe 
en uiteindelijk in een veld gevangen wordt genomen. Claus had dus blijkbaar van meet af aan 
duidelijk in beeld hoe de ‘queeste’ naar Almout eruit moest komen te zien.174 Toch zijn er enkele 
opvallende verschillen in het Almoutverhaal.  

In de eerste plaats hebben diverse personages een andere naam, die overigens in veel 
gevallen in de loop van M1 wordt aangepast. Victor-Denijs de Rijckel heet in M1 nog Victor 
Mariën, hoewel hij in het vierde en vijfde deel opeens twee keer ‘Hector’ wordt genoemd (wat 
overeenstemt met het notaschrift). Maurice de Keukeleire luistert in deel 2 naar de naam 
Florimond Hammers, maar wordt vervolgens Gerard en ten slotte Maurits de Keukeleire 
genoemd. Alice Harmedam, die overigens in M1 een actievere rol speelt, heet eerst Madame 
van Groenebeke en later plotseling Marta Harmedam. De portier van het hotel heet 
aanvankelijk Josse, maar aan het einde Bogger. Tot slot wordt Mariëns spirituele buurvrouw in 
M1 nog de Prinses genoemd, wat net als haar latere aanduiding ‘Zigeunerin’ een met hoofdletter 
geschreven eigennaam is in plaats van een persoonlijke voornaam.  
 Verder bevat het Almoutverhaal diverse inhoudelijke verschillen met de uiteindelijke 
roman. Zo worden opvallend meer gegevens aangereikt over Mariëns ouderlijk gezin. In het 
fragment dat volgt op de onheilspellende profetie van de Prinses, komen we bijvoorbeeld meer 
te weten over zijn moeder: ‘De toon evenwel waarop ze [de Prinses] haar mededeling had gebracht 
deed de leraar, die in twee minuten op straat stond even nadenken herinneren aan 
onaangenaamheden van vroeger, bijna de stem van zijn moeder was het die hem een afstraffing 
beloofde als hij niet dit, dit dat…’ (1, p. 8). Twee pagina’s verderop vernemen we dat zijn 
moeder hem vroeger ‘Pierrot’ noemde: ‘De leraar voelde aan het zacht verschrompelde diertje? 
lijkje v. een masker in zijn binnenzak en streek het tegendraad [sic], wrong een wijsvinger in de oogholte 
en begon een liedje te zingen zong binnensmonds te zingen een liedje dat zijn moeder met haar zuster in 

twee stemmen gezongen had in de wieg van toen hij in de wieg lag, dat had ze hem verteld zijn hele jeugd 

                                                
174 Claus situeerde overigens het verhaal in M1 nog in 1959. Bewijs hiervoor staat op p. 1 (deel 5): ‘over de inhoud 
kon de leraar moeilijk oordelen daar de geschiedenis het duidelijk moest afleggen voor de bezwering en voor het 
xxxx onwezenlijk idee dat wat voor 1302 gold ook nog voor 1959 dienstig kon zijn’. Dit stemt overeen met het 
jaartal dat Claus in zijn notaschrift noteerde. 



‘MOETEN VERSTAANBAAR BLIJVEN’ 

203 

lang elke keer zij het aangegeven had, Carola. Pierrotje moe dodotje doen want in die zijn vroegste 

jaren toen had ze hem tot ergernis van vader Pierrot genoemd’ (1, p. 10).175  
Ook in de andere delen komt het verleden van de leraar uitgebreider aan bod. In deel 

2B komen we meer te weten over zijn vader: ‘De kamer is melkwit geverfd met een toetje van 
crême in het wit, het crême dat mijn vader zo graag in xxxxxx meubelen zag dat hij er een 
eikenhouten slaapkamer, geërfd van mijn grootmoeder aan Mama’s zijde in verfde schilderde, 
snel, opgewonden zodat zijn ijver zichzelf verbrandde en hij het bij één laag van de goedkope 
lak liet waardoor de grove oppervlakte met de donkere nerven xx en schrabben zichtbaar was 
tijdens mijn hele jeugd in het gelukkig huis van de Rijselse Steenweg’ (2B, p. 3). In dit huis sliep 
Mariën blijkbaar met zijn jongere broertje in één bed: ‘Tegen de sloop ligt het mager kinderhoofd 
en, als ik mij omdraai doet hij Verzele het ook zodat wij de houding aannemen van vroeger met 
mijn broertje in bed, haakske noemden wij dat, twee haakjes in dezelfde richting’ (2B, p. 3). In 
latere versies wordt dit broertje vervangen door Mariëns ex-vrouw. Ook de herinnering aan 
zijn schoolperiode bevatte aanvankelijk een intiem inkijkje in Mariëns jeugd: 

 
Op een dag schreef ik een opstel over de lente. De leraar schold mij uit voor de hele klas en zei 
dat ik het uit een boek had overgeschreven. En ik, bang, het was de eerste week in een nieuwe 
school, want vader moeder verhuisde als gek in die dagen, de Duitsers, zei zij, zaten achter ons 
aan, gruwelijke leugen, de schuldeisers in elke nieuwe stad zaten achter ons aan, en ik bang, 
geterroriseerd, knikte van ja, alhoewel ik ‘de lente’ helemaal zelf verzonnen had. (3A, p. 11) 
 

In vergelijking met het Almoutverhaal wijken de scènes in het hok veel sterker af van de 
uiteindelijke roman. Uiteraard komt dit grotendeels door het feit dat de leraar nog niet 
opgesloten zit in een gesticht, wat eveneens impliceert dat hij geen psychiatrische patiënt is. In 
tegenstelling tot De Rijckel wordt Mariën dus niet volgestopt met medicatie, bedreigd met 
(fysieke) straffen of verplicht om elke dag aan zijn verslag te werken. Wel zit hij, net als De 
Rijckel, in een afgedankt hok met kapotte stoelen, twee sjofele nachttafeltjes, delen van een bed, 
een niet-aangesloten wasbak en een uitgebreide verzameling lege flessen. Zijn schrijfwerk 
verricht hij, zittend op een witte keukenstoel, aan een ‘geroosterd, verbrand, wobbelig tafeltje’.    

Al snel komen we erachter dat deze verwaarloosde ruimte het voormalige kolenhok van 
een café is, waarvan een zekere Korneel de eigenaar is. De kroeg blijkt dan ook ‘Bij Korneel’ te 
heten (2A, p. 1). Iets eerder, op pagina 2 van deel 1A, lezen we: ‘Mijn schoen die schuurt langs 
de balatum, alleen voor mij hoorbaar want het café is dicht, de baas is naar een begrafenis’. In 
deel 3A vernemen we dat Mariën 900 frank per maand betaalt voor zijn ‘kamer’, wat een vrij 
hoge prijs lijkt te zijn voor de minimale service die hij ontvangt. Zo brengt Jeanne (volgens het 
notaschrift de dienstmeid) hem een Pils ‘waaraan hoogstwaarschijnlijk een klant gedronken 
heeft, het bier is slap en bijna verschaald’. Bovendien grenst het niet bepaald goed geïsoleerde 
hok direct aan de toiletten: Mariën hoort mannen in zijn rug plassen en lucifers aanstrijken 
‘wanneer zij vanachter de muur komen en aarzelen of wachten vooraleer de deur van het café 
(met de brandramen waarin een wielrenner rijdt met een bos bloemen op het stuur en een 
gerekte zege-hand midden de letters van het SUPRA-BIER) open te duwen’ (3A, p. 14). Ook 
kan hij letterlijk horen waar de plassende mannen over praten. Over het café vernemen we dat 

                                                
175 Het wiegenliedje heeft een autobiografische grondslag: volgens een getuigenis van Marie-José Claus zong 
Germaine Vanderlinden, Hugo’s moeder, altijd bij de wieg ‘Hugootje moet dodootje doen’, op de tonen van Louis 
Armstrongs lied ‘Ramona’ (Wildemeersch 2018, p. 60; p. 360, noot 7).  
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het vlak bij hotel Titanic ligt (waar Mariën woont) en dat er veel ‘vissers komen en de nacht 
doorzitten met teerlingbak en Pils en Duitse liedjes in de jukebox’ (3A, p. 15).176  

Een ander opvallend verschil met de uiteindelijke roman is dat de leraar de passages in 
het hok nog niet van een datum voorziet. Desondanks is het mogelijk ze te dateren: blijkens de 
opening van het eerste fragment is het augustus. Dit zou betekenen dat de leraar vrijwel direct 
na zijn gevangenneming in het korenveld begint te schrijven. Pagina 3 van deel 5A lijkt dit te 
bevestigen: hier meldt Mariën dat hij ‘vier dagen geleden wegging’ uit hotel Titanic. Net als in 
De verwondering moet echter niet te veel belang gehecht worden aan dergelijke uitspraken: 
helemaal aan het begin schrijft Mariën namelijk dat hij op de vijfde dag begint te schrijven aan 
zijn verslag. Verderop heet het dan plots dat hij al twee weken in het hok zit: ‘Goed voor mij 
die in te afgebakende, schoongeschrobde ruimtes leefde tot veertien dagen geleden’ (1A, p. 2). 
Dit stemt overeen met de veertien keren dat hij de naam ‘Crabbe’ op de muur heeft geschreven: 
‘Een keer per dag’ (4A, p. 3). Hoe het ook precies zit, het is in ieder geval duidelijk dat Mariën 
in M1 veel sneller dan in de uiteindelijke roman begint te schrijven aan zijn verslag. 

Wat betreft de gevangenneming en de reden van ‘opsluiting’ is er de nodige 
onduidelijkheid. Diverse gegevens lijken erop te wijzen dat de leraar in het hok verborgen wordt 
gehouden voor officiële autoriteiten. Er wordt geregeld gesuggereerd dat Mariën een misdaad 
heeft gepleegd. De volgende (doorgehaalde) passage is in dit opzicht veelzeggend: 

 
Hoogstens een paar uur onaangenaam gemier [?] bij een politiecommissaris, dat is alles. 
“Waarom, meneer Mariën, bent u plots op reis gegaan met de leerling Verzele?” – “Niemand 
heeft u verplicht uw intrek te nemen in de herberg “Op de Rode Hoek” – “Waarom heeft u de 
hond van boer Willems met een riek gekwetst?” Twee uur uitleg en de zaak is rond, zoals 
zakenlui zeggen. (2A, p. 2) 
 

Duidt dit fragment erop dat Mariën, in plaats van overgeleverd te zijn aan de politie op 
verdenking van pederastie, ondergedoken zit in een gebouw waar overtreders een (tijdelijk) 
onderkomen vinden? Claus besloot in ieder geval dit fragment te schrappen, wellicht omdat het 
te veel weg zou geven over de (nooit opgehelderde) reden van opsluiting. Toch bevat M1 de 
nodige passages die suggereren dat Mariën een verdachte is. Zo noemt hij Korneel ‘een hoeder 
van verschrikte, vluchtende moordenaars of verdachten’ (2A, p. 3). Bovendien schrijft Mariën, 
wanneer hij zich inbeeldt dat Korneel tijdens intensieve gymnastiekoefeningen het loodje legt: 
 

Hij [Korneel] blaast zijn steeds voor-voor-laatste gehijg in mijn richting. Op een keer blijft hij 
roerloos liggen na een laatste houthakkers-han, dan lopen de beklaagden, de voortvluchtigen 
die in een cirkels- en spiraalgewijs door WestVlaanderen bewegen zijn huis en zijn kelder 
voorbij. En vinden andere handlangers, helers en cipiers. Vergeef mij, Korneel, ik wens je die 
stikdood niet. Een beter cipier dan jij kan een man niet hebben. Onzichtbaar, korrekt. (2A, p. 3) 
 

                                                
176 Het is niet moeilijk om in het fictieve hotel Titanic het werkelijk bestaande Hôtel de Londres te herkennen, het 
Oostendse hotel van Roger Hermans waar Claus vanaf de herfst van 1948 – na de mislukking met Janus (§ 1.1) – 
tot het faillissement in 1952 gratis woonde. Ditzelfde hotel diende vermoedelijk ook als model voor hotel Shamrock 
uit De hondsdagen. In dezelfde lijn zou café Bij Korneel weleens de fictieve tegenhanger kunnen zijn van de 
havenkroeg Radar waar Claus tijdens zijn Oostendse periode een graag geziene gast was (Wildemeersch 2015, p. 
38-41; Wennekes 1994, p. 120). Op basis van een brief van Claus uit 1969 weten we dat Radar – in de brief noemt 
Claus het café ‘Klokke Roeland’ – een ‘pleisterplaats van oud-Oostfrontstrijders [was], waar de pick-up lustige 
heimatliederen speelde’. Bij gebrek aan meer bewijs blijft dit echter slechts een vermoeden. 
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Verderop piekert Mariën over een mogelijk vroegere bewoner van het hok, en besluit hij dat er 
tegenwoordig niet meer veel voortvluchtigen kunnen zijn: ‘De meesten zijn in Argentinië, uit 
de gevangenis ontslagen, wie kan er nog rondlopen na al die jaren. Speciale gevallen, uit 
spionage-films weggelopen. Tenzij zij ook in niet-politieke zaken een organisatie voor vluchters 
hebben’ (3A, p. 12). Hiermee lijkt hij te zinspelen op het feit dat Korneel – als onderdeel van 
een organisatie? – meehelpt voormalige collaborateurs te verbergen.177 In dezelfde trant moet 
vermoedelijk de volgende ‘ondervraging’ door Annemarie (Fredine) worden begrepen: 
 

“Wat heb je gedaan eigenlijk dat ze hier zo raar doen als ik over u iets zeg.” – “Niets bizonders” 
– “Wat dan?” – “Ik zeg het liever niet” “Ja, dat versta ik. – Maar het is toch waar dat de politie 
u zoekt.” – “Dat zal wel.” – “Wij hebben er een keer twee maanden weggestoken, verleden jaar. 
Hij zit nu in Brazilië. Ne schone mens. (4A, p. 1)178 

 
Ondanks dergelijke insinuaties wordt op basis van M1 uiteindelijk niet opgehelderd waarom de 
leraar precies in het hok verblijft. De verdenking van pederastie lijkt de meest voor de hand 
liggende reden te zijn, maar dit wordt nergens expliciet gemaakt. In latere versies zou de reden 
van Mariëns opsluiting (of onderduiking) alleen maar vager worden.  
 In tegenstelling tot de nog behoorlijk afwijkende fragmenten uit het hok liggen de 
zogenaamde ‘U’- en ‘S’-passages uit M1 veel dichter bij de uiteindelijke roman. De monologen 
van onder anderen de Prefect, de sigarettenverkoper, Verzele en Sprange volgen al duidelijk 
het stramien van De verwondering en ook de ‘statische’ beschrijvingen van bijvoorbeeld Sandra 
op de dijk of de beeldentuin bij Almout vertonen weinig opvallende verschillen met de finale 
roman.  
 
4.8 Het tweede manuscript 
 
In juli 1961 keert Claus samen met Elly Overzier en Christopher Logue vanuit het Griekse 
Poros via onder andere Turkije, Italië en Zwitserland terug naar Gent. Uit het notaschrift 
kunnen we afleiden dat hij in deze periode het voltooide eerste manuscript herleest en nieuwe 
aantekeningen maakt. Zo schrijft hij op bladzijde 74: ‘Een eerste versie klaar’. Hij was hier 
overigens niet bepaald geestdriftig over: ‘Alles is nog te schrijven’. Daaronder somt hij enkele 
zaken op die nog ontbreken. Zo noemt hij onder andere ‘Twee passages Wij in het begin en 
aan de helft’, met de voorbeelden: ‘Wij gedurende de oorlog’ en ‘Wij NA DE OORLOG in 
1961’. Opvallend is dat Claus hier al het heden situeert in 1961. Verder noteert de schrijver 
voor zichzelf dat de stijl ‘van begin tot einde van narratief’ nog ‘effen’ gemaakt moet worden.  
 
 
 
 

                                                
177 Vergelijk: ‘ik werd ondergebracht bij een vertrouwensman, de ellendige Korneel die door iemand betaald 
wordt, het zal wel een organisatie zijn’ (5A, p. 3). 
178 Het feit dat hier naar Argentinië en Brazilië wordt verwezen is extra betekenisvol als men bedenkt dat het gezin 
van Claus aanvankelijk van plan was om na de Tweede Wereldoorlog, ‘zoals wel meer “zwarten” in Vlaanderen 
deden, te emigreren naar Zuid-Amerika’ (Wildemeersch 2015, p. 31). Over de beoogde bestemming bestaan 
tegenstrijdige berichten: volgens Odo Claus was het gezin voornemens te verhuizen naar Peru, volgens Alma 
Vanderlinden ging het om Chili (Wildemeersch 2018, p. 118; p. 364, noot 22). 
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4.8.1 Nieuwe plannen: de introductie van het gesticht 

Op 24 augustus 1961 leest Claus het eerste manuscript nog eens in zijn geheel door. In het 
notaschrift maakt hij op pagina 80 de balans op en lijkt hij zich mentaal voor te bereiden op 
een tweede versie. Opnieuw formuleert hij enkele bedenkingen bij de vier schrifturen: 

 
De onderscheidingen in stijl.  
 

1. Simpel verhaal. Jüngenachtig koel.  
2. Populair. (Mag ik even? Ik dank u wel zeer beleefd) 
3. Documentair.  
4. Lyrisch. Adjectieven niet gespaard.  

 
Verder bedenkt hij dat ‘bij dagboek in hok’ telkens de tijd vermeld moet worden. Dit is de eerste 
keer dat Claus de passages uit het hok specifiek linkt aan een dagboek. Na een opmerking over 
de monologen van de boeren – ‘Overgang in gesprek der boeren over Crabbe verkeerd’ – volgt 
deze interessante notitie:  

 
Bogger zegt, schrijf. Ik wil niet. Je moet schrijven van dokter Sprange! Het is goed voor je. Hier!   
Jeanne is de hoofdnurse.  
 

Dit is vermoedelijk het moment waarop Claus concipieert dat zijn protagonist in een gesticht 
verblijft en het Almoutverhaal schrijft in opdracht van een dokter. De melding ‘Het is goed voor 
je’ impliceert dat het schrijven als therapie dient. Bovendien lijkt Bogger (de portier) hier 
voorgesteld te worden als een verpleger, die erop moet toezien dat het behandelplan van de 
dokter – Sprange! – naar behoren wordt uitgevoerd. De voormalige dienstmeid Jeanne wordt 
bestempeld als ‘hoofdnurse’, een rol die ze ook daadwerkelijk zal spelen vanaf het tweede 
manuscript (M2). Het is overigens niet zeker of Claus’ inval daadwerkelijk van 24 augustus stamt. 
Helemaal aan het einde van M1, op het moment dat Mariën op de dijk staat en wil gaan 
schreeuwen, staat er namelijk: ‘De leraar dacht x niet: ik ga gillen, hij overzag het xxx trillende 
vlak van de zee en hij gaf uit de volle kracht van zijn longen een volle luide? gil’ (5A, p. 6). Vanaf 
het woord ‘gillen’ heeft Claus een pijl naar beneden getrokken, die eindigt bij één woord: 
‘douche’. Als we de passage opzoeken in M2, wordt duidelijk wat Claus met dit enigmatische 
woord bedoelde: ‘De leraar dacht: Ik xxx ga gillen. Ik mag niet, want zij zullen mij onder de 
douche sleuren. Hij overzag het trillende vlak van de zee en gaf uit de volle kracht van zijn 
longen een gil’ (M2, p. 167). Hoewel het niet mogelijk is om na te gaan wanneer Claus de 
gedachte aan de strafdouche toevoegde aan M1 (het is met dezelfde pen, in hetzelfde handschrift 
geschreven), zou dit erop kunnen wijzen dat de schrijver reeds bij het afronden van M1 speelde 
met de gedachte om zijn protagonist te laten transformeren in een psychiatrische patiënt. 
 

 
 

   Afb.8 – Laatste pagina van M1, met toegevoegde verwijzing ‘douche’ (Collectie Koning Boudewijnstichting/Letterenhuis, Antwerpen) 
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Weer even terug naar het notaschrift: daarin vervolgt Claus op bladzijde 81 zijn bedenkingen 
bij M1. Wederom oordeelt hij dat het ‘tout court’ herschreven moet worden, ‘omdat het zo slecht 
geschreven is, zo approximatief van bedoelingen’. Het devies is kort en krachtig: de tweede 
versie moet ‘makkelijker’, ‘uitgebreider’ en er moeten meer dialogen ingebracht worden.  
 Voor de finale van de roman formuleert Claus een intrigerend idee. Hij overweegt Mariën 
te laten telefoneren naar de Prefect, om hem zo te laten ontdekken ‘dat hij in zijn hok eigenlijk 
in een gekkenhuis zit’. De schokkende ontdekking van De Rijckels eigenlijke verblijfplaats zou 
samenvallen met het inzicht dat de beeldhouwer Sprange eigenlijk dokter Korneel is. Van dit 
idee zijn nog sporen te vinden in de uiteindelijke roman: in de brief aan Korneel beweert De 
Rijckel dat Sprange meekomt op de doktersronde (Claus 1962, p. 226). Verder duidt Claus 
Bogger opnieuw aan als ‘nurse’. Dit verklaart wellicht waarom De Rijckel aan het eind denkt 
dat hij Bogger op de gang hoort praten met Fredine (Claus 1962, p. 220). Tot slot wou Claus, 
blijkens de aantekening, de ontdekking nog onthutsender maken door de leraar te laten beseffen 
dat de jas die hij van de voormalige SS-soldaat heeft gekregen eigenlijk een dwangbuis blijkt te 
zijn. Claus was met andere woorden van plan om het gesticht-motief pas aan het eind van het 
verhaal te onthullen, om het zo uit te laten draaien op een behoorlijk dramatische plottwist. In 
de praktijk bleek dat plan echter minder haalbaar (of wenselijk) te zijn: Claus zou in M2 reeds in 
het begin duidelijk maken dat Mariën/De Rijckel een psychiatrische patiënt is. 
 

4.8.2 Overige wijzigingen 

Niet lang na 24 augustus 1961 stopt Claus als gezegd met het bijhouden van zijn notaschrift. 
Hierdoor is het moeilijk om de verdere ontstaansgeschiedenis van De verwondering te volgen. Het 
is in ieder geval zeker dat Claus – vermoedelijk vlak na 24 augustus – aan een tweede versie 
begon. Ook dit titelloze handschrift is volledig bewaard gebleven. In tegenstelling tot M1 is het 
niet gedateerd. Zeer vermoedelijk rondde Claus het af in de herfst van 1961.  

Het tweede handschrift telt 169 enkelvoudig beschreven bladzijden. Aangezien er vier extra 
pagina’s zijn ingevoegd (33A, 33B, 33C en 115A) en Claus abusievelijk in de nummering pagina 
53 heeft overgeslagen, draagt de laatste pagina het nummer 167.179 Het handschrift bevat in 
vergelijking met M1 minder correcties, wat overigens niet wil zeggen dat het aantal wijzigingen 
tot een minimum beperkt bleef: op elke pagina heeft Claus nog de nodige dingen veranderd, 
toegevoegd of verwijderd. Het eerste deel begint, net als in M1, met het cijfer 1. In de 
dagboekpassages zijn nu telkens dateringen toegevoegd, wat overeenstemt met de aantekening 
uit het notaschrift. In het eerste dagboekfragment levert dit overigens nog een komische 
incongruentie op: terwijl het fragment (net als in M1) begint met de zin ‘Al is het augustus toch 
is het kouder’, staat er direct boven de tekst ‘18 October’. Het gaat hierbij duidelijk om een 
latere toevoeging: ook de tweede datering (’19 October’) is in de marge toegevoegd. Pas vanaf 
het tweede deel neemt Claus de dateringen direct op tijdens het schrijfproces. In het derde 
hoofdstuk (voorheen 1B) duikt de eerste hoofdstuktitel op: ‘PERSONNAGES’. Verder besluit 
Claus de passages die in M1 samen deel 1C vormen op te splitsen in twee afzonderlijke 
hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk is nog titelloos, het tweede noemt hij ‘METAAL EN VROUW’.  

                                                
179 Het verschil in aantal paginanummers met M1 kan voor een (groot) deel verklaard worden door het verschil in 
lettergrootte. In M1 schrijft Claus vrij klein en staan de regels kort op elkaar, waardoor er gemiddeld 65 regels op 
een pagina passen. In M2 staan de regels verder uiteen en schrijft Claus iets groter (en doorgaans netter), en passen 
er gemiddeld 43 regels op een pagina. 
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Afb.9 – Pagina 15 van tweede manuscript, met ingevoegde datum  

(Collectie Koning Boudewijnstichting/Letterenhuis, Antwerpen) 
 
De drie ingevoegde pagina’s 33A, 33B en 33C stemmen overeen met de wij-passage die in de 
roman de titel ‘Haakebeen’s Hout- en Meubelcentrum’ meekrijgt. Vermoedelijk zijn deze 
pagina’s pas later toegevoegd. Het tweede ‘bedrijf’ heet weer gewoon II: dit geldt overigens voor 
alle hoofdstukken die samen het Almout-verhaal vormen. Ook de dagboekpassages dragen in 
M2 nog geen titels. Wel krijgen de fragmenten vanaf het tweede deel naast data ook specifieke 
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tijdstippen mee. Opvallend is dat Claus een minder duidelijke scheiding aanbrengt tussen de 
aparte schrifturen: er is geen sprake meer van de cijfer-lettercombinaties uit M1. Met 
uitzondering van ‘Personnages’ en ‘Metaal en vrouw’ draagt nog geen enkel hoofdstuk uit M2 
een titel. 

Inhoudelijk gezien ligt het tweede manuscript een stuk dichter tegen de definitieve versie 
aan, hoewel het hoofdpersonage in het begin nog steeds Victor Mariën heet. Op bladzijde 35 
streept Claus echter ‘Victor Mariën’ door en schenkt hij de leraar de naam die hij zal behouden 
in de gepubliceerde roman: ‘Victor-Denijs de Rijckel’. Volgens een anekdote van Jan Lampo 
geschiedde deze naamswijziging op aanraden van diens vader Hubert Lampo, die aan Claus 
gesignaleerd had dat er in Oostende daadwerkelijk een man rondliep met de naam Victor 
Mariën, en dat Claus er dus beter aan deed de naam van zijn protagonist te wijzigen.180 Zoals 
in de secundaire literatuur geregeld is opgemerkt, verwijst de naam Denijs de Rijckel naar 
Dionysius de Karthuizer, een vijftiende-eeuwse monnik, mysticus en theoloog uit Rijkel (bij 
Sint-Truiden) die ook wel Denis van Ryckel werd genoemd (Weisgerber 1967, p. 125-126; 
Duytschaever 1979b, p. 45). In een radio-interview uit 1966 lichtte Claus de naam van zijn 
protagonist als volgt toe: 
 

De Rijkel, dat is gebaseerd op iemand die vroeger in de Middeleeuwen zeer bekend was en die 
man heette De Nijs De Karthuyzer en die woonde in Rijkel, en enkele keren noemde men hem 
De Nijs van Rijkel. En ik heb er dan Victor bijgedaan, om te zeggen dat hij de overwinnaar was 
van die De Nijs De Rijkel. En door het boek heen zijn er een aantal verwijzingen naar de oude 
Kartuizer, die natuurlijk niemand volgen kan en volgen moet, het heeft niet het minste belang, 
maar dat helpt mij als leidraad voor mijn boek. (Van Opbroecke 1966, p. 11-12) 

 
De verandering van Victor Mariën in Victor-Denijs de Rijckel veroorzaakt in M2 diverse 
wijzigingen ten opzichte van M1. Zo zegt verzorgster Annemarie Van de Sompel (later Fredine) 
in M1 tegen de protagonist: ‘Gij zijt van de streek niet, hè?’ (4A, p. 1). In M2 wordt dat, met 
verwijzing naar de Limburgse wortels van de vijftiende-eeuwse Denis van Ryckel: ‘Je bent van 
de streek niet, hè, je spreekt als de man van mijn zuster, hij is van Limburg’ (p. 124). 

Ook de meeste andere personages krijgen in het tweede manuscript hun definitieve 
naam. Opvallend is dat Mariën/De Rijckel in eerste instantie blijft spelen met de naam van 
Fredine. Zo introduceert hij haar als ‘Frieda, Freda, Fredine’ (M2, p. 15), en wordt ze verderop 
nog Fria, Fredeline en Fredi genoemd. In tegenstelling tot het afwisselende gebruik van 
Mariën/De Rijckel, wordt hier een bewust spelletje gespeeld. Na verloop van tijd wordt ze 
consequent Fredine genoemd. Ook Alice Harmedam, die als gezegd in M1 nog afwisselend 
Marta, Madame van Groenebeke en mevrouw Harmedam heet, krijgt pas in M2 haar definitieve 
naam. De keuze voor de voornaam Alice bracht vermoedelijk de intertekstuele dialoog met 
Lewis Carrolls Alice in Wonderland (1865) op gang. Bij zijn eerste bezoek aan het Kursaal – waar 
die avond het befaamde Bal van de Dode Rat zal plaatsvinden – ziet Victor Mariën in M1 
bijvoorbeeld nog een ‘reusachtige rat’ bungelen; in M2 ontwaart hij een ‘reusachtig wit 
konijn’.181 

                                                
180 Mail van Jan Lampo, d.d. 11 september 2015. 
181 Terloops kan worden opgemerkt dat Claus – blijkens zijn dagboek – op 22 november 1960 met Christopher 
Logue in het British Museum het manuscript van Alice in Wonderland had gezien. De naam Alice was al eerder 
opgedoken in Claus’ literaire universum. In een van Claus’ allereerste verhalen, ‘Het huis in de struiken’ 
(oorspronkelijk uit 1947), treedt een moeder op met de naam Alice (Claus 1958, p. 7-14). 
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De ‘gesticht’-sfeer in M2 is, als gezegd, vanaf het eerste dagboekfragment duidelijk aanwezig. 
Er is van meet af aan sprake van ‘dokter Korneel’ en De Rijckel krijgt medicatie en 
elektroshocks toegediend. Bovendien lijkt er meer gezinspeeld te worden op het idee dat de 
leraar schizofreen is: ‘Waarom ik er binnengekomen was? Wie vraagt dat? Ik. Zomaar. Het was 
mijn plaats niet; gewoonlijk ga ik er niet heen, het was voor het eerst.’ (M2, p. 25). Hoewel De 
Rijckel geen dwangbuis aanheeft, lijkt Claus wel even met het idee uit het notaschrift gespeeld 
te hebben: De Rijckel kan niet gillen als hij de jas van de voormalige oostfrontsoldaat aanheeft 
(‘Ik draag zijn jas en ik kan niet gillen. Al zou het mij goed doen. Ik zweer het’; M2, p. 52). Het 
feit dat Mariën/De Rijckel voortdurend de aandrang voelt om te gillen wordt overigens in M2 
meer naar de voorgrond geschoven; in M1 wordt er – met uitzondering van het einde – slechts 
eenmaal vluchtig naar verwezen. In M2 loopt de geïnterneerde leraar echter voortdurend te 
gillen, wat het tot een motief maakt. Op die manier krijgen ook de andere schreeuwen in het 
verhaal – bijvoorbeeld de gesmoorde kreten van Alice Harmedam – meer prominentie.  

Ondanks de gewijzigde omgeving van het gesticht zit De Rijckel nog steeds in een 
‘afgedankt hok’ vol kapotte spullen en lege flessen. Claus heeft met andere woorden het 
voormalige kolenhok uit café Bij Korneel klakkeloos ingepast in de nieuwe context. Een en 
ander doet vermoeden dat Claus de associatie van het naargeestige rommelhok met het 
langzaam intredende lichamelijke en geestelijke verval van De Rijckel wilde behouden. De 
omgeving van het hok is wel meer afgestemd op de nieuwe functie als ‘patiëntenkamer’. Er 
blijken bijvoorbeeld in M2 ook andere patiënten in het gebouw te verblijven. Dit verneemt De 
Rijckel niet alleen via Fredine, hij hoort ze ook voortdurend door de muren van zijn hok heen. 
Zo is het gehijg en gesteun uit de aangrenzende kamer niet langer afkomstig van cafébaas 
Korneel die zijn gymnastiekoefeningen doet, maar van een zekere Max, die volgens Fredine 
een oorlogstrauma heeft opgelopen en tijdens een uitzinnige bui zijn eigen kind met een 
kolenpook de kop heeft ingeslagen. Ook de plassende mannen die De Rijckel door de muur 
hoort zijn niet langer cafébezoekers, maar patiënten die over hun dokter en andere 
geïnterneerden roddelen. 

Net als in M1 is het onduidelijk hoe lang De Rijckel in het hok verblijft. Op pagina 16 
zegt hij dat hij er zes dagen zit, terwijl er boven deze dagboekaantekening 18 oktober staat, wat 
zou betekenen dat hij er al minstens twee maanden bivakkeert. Op 18 november merkt De 
Rijckel op dat hij ‘vier en twintig keer’ de naam van Crabbe op de muur heeft geschreven, 
terwijl hij er dan sowieso al veel langer dan vierentwintig dagen moet zitten. Ook hierbij is het 
onduidelijk of Claus bewust deze ongerijmdheden heeft gecreëerd, of dat hij niet overal de 
verplaatsing in de tijd heeft doorzien. De incongruenties werden in ieder geval voor een groot 
deel overgenomen in de uiteindelijke roman. Voordat deze definitief in beeld kwam, zou Claus 
na de afronding van zijn tweede manuscript echter nog het nodige werk moeten verzetten. 

 
4.9 Een typoscript 
 
We bevinden ons inmiddels in het najaar van 1961. Vanaf dit moment kunnen we ons niet meer 
baseren op het notaschrift, noch op dagboeken of andere documenten waarin Claus het 
werkproces aan De verwondering bijhield. Toch kan met zekerheid gesteld worden dat Claus de 
tekst na het afronden van het tweede manuscript nog diverse keren door zijn vingers liet gaan. 
Omstreeks half november stuurde hij de eerste veertig pagina’s naar De Bezige Bij. Half 
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december had de uitgeverij de volledige kopij in handen. Laten we ervan uitgaan dat Claus 
omstreeks september zijn tweede manuscript afrondde. Dan had hij idealiter nog ruim twee 
maanden de tijd voordat hij de volledige tekst naar zijn uitgever stuurde. In die periode werd 
er sowieso een typoscript van de tekst vervaardigd. Een bevestiging hiervan vormt het lange 
interview dat Jessurun d’Oliveira op 13 juni 1964 afnam. Tijdens dit gesprek komt onder andere 
de ontstaansgeschiedenis van De verwondering ter sprake, waarvan Claus zich – zo zegt hij – niet 
al te veel kan herinneren. Wel laat hij verschillende documenten zien, waarover hij het volgende 
toelicht: 

 
Goed. De verwondering. Kijk, zo ben ik eraan begonnen, zonder veel te veranderen. En dan komt 
dit: de tweede versie: helemaal omgewerkt, en dan getypt, en dan het tweede typeschrift en dat 
is wat naar de uitgever gaat. (Jessurun d’Oliveira 1965, p. 128) 
 

Deze uitspraak lijkt te suggereren dat er zelfs twee typoscripten zijn geweest. Hoe het ook zij, 
van een volledig typoscript (of typoscripten) is vooralsnog geen spoor te bekennen. Het enige 
tastbare bewijs van een typoscript zijn acht pagina’s die in het Letterenhuis worden bewaard. 
Het gaat hierbij om twee versies van hetzelfde fragment van vier pagina’s: één keer origineel 
(met handgeschreven correcties), één keer in kopie (met alleen handgeschreven correcties op de 
eerste pagina; de andere drie pagina’s zijn niet gecorrigeerd).  
 

 
Afb.10 – Eerste pagina van fragment uit originele typoscript            Afb.11 – Eerste pagina van fragment uit gekopieerde typoscript 
(Collectie Koning Boudewijnstichting/Letterenhuis, Antwerpen)           (Collectie Koning Boudewijnstichting/Letterenhuis, Antwerpen) 
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Het gaat hierbij vooral om correcties van tikfouten, die opvallend talrijk zijn. Verder heeft Claus 
wat details veranderd. Zo zijn hier en daar nog wat woorden weggestreept, toegevoegd of 
vervangen. Afgaande op de eerste druk zijn de correcties van de eerste pagina van het gekopieerde 
typoscript, en vervolgens de tweede, derde en vierde pagina van het originele typoscript 
aangehouden. Op het origineel is met groene balpen de titel erboven geschreven: ‘De 
dienstdoende directeur van Winterhulp verliest zijn haar’. Het is in de roman terechtgekomen 
als het hoofdstuk ‘De dienstdoende directeur van Winterhulp Richard Harmedam’ (Claus 1962, 
p. 147-151). Er zijn slechts drie opvallende verschillen tussen M2 en het typoscript te bespeuren. 
Het eerste verschil betreft de naam ‘Haakebeen’, die op pagina 99 van het tweede manuscript 
nog één keer als ‘Kaakebeen’ geschreven staat; op het typoscript wordt consequent over 
‘Haakebeen’ gesproken.182 De andere twee verschillen zijn afkomstig uit dezelfde zin en zullen 
bij de stilistische analyse van de wij-passages aan bod komen (§ 6.3.5.1).  

Aangezien het typoscript voor de rest volledig overeenstemt met de tekst uit het tweede 
manuscript, lijkt het erop te duiden dat in ieder geval deze vier pagina’s direct overgetikt werden 
uit het tweede manuscript. Een extra argument hiervoor vormen de handgeschreven cijfers ‘99-
100-101-102’ in de rechterbovenhoek op de eerste gekopieerde pagina: deze stemmen overeen 
met de paginanummers uit M2. De pagina’s zijn zelfs zo getrouw uit M2 overgenomen, dat de 
laatste regel abrupt wordt afgebroken op het typoscript. Ter verduidelijking: 

 
M2, p. 102: Toen zat je in een tuinstoel en bengelde met je voet en keek mij langdurig  
[M2, p. 103: aan, terwijl ik trachtte te raden, …] 

 
Typoscript: Toen zat je in een tuinstoel en bengelde met je voet en keek mij langdurig 

 
Waarom werd het typoscript hier opeens afgebroken? En waarom werden alleen deze pagina’s 
teruggevonden in het archief van Claus, ook nog eens in tweevoud? Waren deze vier pagina’s 
uit het originele typoscript verloren geraakt, en moest Claus ze opnieuw laten overtypen? Zijn 
ze wellicht afkomstig uit het eerste typoscript, dat nog niet naar de drukker werd gestuurd? 
Allemaal intrigerende vragen die helaas pas afdoende beantwoord kunnen worden als er meer 
sporen van het typoscript (of de typoscripten) opduiken.  
 

4.9.1 Een extra manuscript? 

Voor de duidelijkheid: het hoofdstuk ‘De dienstdoende directeur van Winterhulp Richard 
Harmedam’ is afkomstig uit het derde deel van de roman. Dit derde deel ligt in M2 al zeer dicht 
tegen de eerste druk aan. Het zou dus kunnen dat deel drie, vier en vijf rechtstreeks uit M2 
werden overgetikt en dat dit typoscript naar De Bezige Bij en het Nieuw Vlaams Tijdschrift werd 
gestuurd (waarin De verwondering, net als De Metsiers, zijn avant-première beleefde, zie § 4.10). 
Extra bewijzen hiervoor zijn enkele opvallende varianten tussen het Nieuw Vlaams Tijdschrift en 
de eerste druk, die erop lijken te wijzen dat er tijdens het overtikken van M2 leesfouten in de 
tekst zijn geslopen die pas in de boekpublicatie rechtgezet werden.183 Een eerste voorbeeld, 
afkomstig uit het vierde deel van de roman, is de bevreemdende scène waarin De Rijckel en 

                                                
182 De eerste keren dat de houthandel in M2 ter sprake komt, staat er telkens ‘Kaakebeen’. Deze naam verandert 
pas gaandeweg in ‘Haakebeen’, een naam waar wellicht niet toevallig het woord ‘hakenkruis’ in doorklinkt. 
183 Een andere, minder voor de hand liggende mogelijkheid is dat de drie laatste delen van M2 nog in handschrift 
naar het Nieuw Vlaams Tijdschrift werden gestuurd, en dat de leesfouten daar ontstonden. 
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Verzele getuige zijn van een naakte, witgeverfde Alice Harmedam die gewikkeld in metaaldraad 
poseert voor haar echtgenoot Richard. In de boekversie staat er: ‘De oude vrouw, die bedekt 
was met zweetdruppels, boerde’ (Claus 1962, p. 158). In het NVT lezen we echter dat Alice 
‘loerde’, wat binnen de context van de scène – waarin veel nadruk wordt gevestigd op haar ogen 
– een valide optie is. M2 (p. 107) lijkt deze variant veroorzaakt te hebben: Claus’ handgeschreven 
L en B lijken hier zo veel op elkaar, dat het woord op beide wijzen gelezen kan worden: 
 

 
(Collectie Koning Boudewijnstichting/Letterenhuis, Antwerpen) 
 
Ook in de volgende twee voorbeelden, respectievelijk afkomstig uit het vierde en vijfde deel, 
lijkt er een leesfout in het spel te zijn die rechtstreeks teruggevoerd kan worden op M2. Het eerste 
voorbeeld heeft betrekking op herbergier Pier die bij de tapkast ‘achter de chocoladerepen, 
wafeltjes, hardgekookte eieren, worstjes en het beeld van een missiepater’ de boel in de gaten 
houdt (Claus 1962, p. 162). In het NVT (p. 1022) houdt Pier echter ‘alhier’ in plaats van ‘achter’ 
de etenswaren de wacht. Het gaat hier onmiskenbaar om een fout in het NVT, maar als we M2 
(p. 110) erbij nemen, zien we dat het woord ‘achter’ gemakkelijk gelezen kan worden als ‘alhier’: 
 

 
(Collectie Koning Boudewijnstichting/Letterenhuis, Antwerpen) 
 
Het laatste voorbeeld komt uit De Rijckels beschrijving van de vijf kleuren van zijn inktpot: 
‘Turquoise Blue, Jade Green, Red, Blue Black and Jet Black’ (p. 222). In het NVT zit echter de 
bijzondere kleur ‘Set Black’ in de inktpot, wat door een blik op het tweede manuscript (p. 154) 
opnieuw op een leesfout lijkt te duiden:  
 

 
(Collectie Koning Boudewijnstichting/Letterenhuis, Antwerpen) 
 
Deze voorbeelden lijken in de eerste plaats te bevestigen dat de laatste drie delen rechtstreeks 
uit M2 zijn overgetypt. De eerste twee delen, die ook al in het eerste manuscript een duidelijke 
breuk vormden met de rest, staan daarentegen nog een behoorlijk stuk van de uiteindelijke tekst 
af. Neem bijvoorbeeld het einde van het tweede dagboekfragment: 
 

Een zware man, Max, zakt door de knieën en Korneel, een hoeder van moordenaars, dieven, 
verdachten, beschuldigden, roddelaars, lasteraars, duwt hem in zijn nek. Max laat zich vallen 
en buigt door de armen tot zijn ellebogen twee geoliede scharnieren zijn, en Korneel duwt zet 
zijn voet op zijn nek en telt luidop. Uit de behaarde, kwabbige borst van Max komt een 
doodsreutel, zijn trainingspak dampt, kalorieën verbranden, dood treedt nader op sportsloffen. 
Han, han, han. En hij blaast zijn voor-laatste gehijg stoom in mijn richting, op een keer blijft hij 
na de laatste houthakkers-han roerloos liggen en dokter Korneel richt zich op en ziet de 
verwachte schade aan, voor zijn voet, en zegt: “Nu zullen wij ons met nummer 84 bemoeien”. 
En ik ben nummer 84. En dan zie ik voor het eerst zijn echte cipiersgezicht. Hij die nu nog 
onzichtbaar, korrekt, wreed op afstand, een vervolger in een uitkijktoren is. korrekt is hij wel. 
Daarbij, ik krijg regelmatig mijn voeding, en ik lees de krant van gisteren en voor de rest schrijf 
ik mijn huiswerk, het is voldoende voor een man alleen. Ik zit hier goed en warm. Papier is 
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gelijnd en ik volg makkelijk de lijnen (zoals ik altijd volgde, dokter, de rijen in de rij van de school, 
van de zweminrichting, van de huwelijksbeloften op het stadhuis) Alleen mijn handschrift is van 
een ander. De Prinses zou niet geloven dat dit, deze ronde uithalen, het handschrift van een 
Ram is. Geen verdwaalde Ram meer, Prinses, maar een klerk die herkauwt op bevel. Tegen 
beter weten in. (M2, p. 57) 

 
Dat verschilt nog behoorlijk met hoe hetzelfde fragment in de uiteindelijke roman terecht is 
gekomen: 
 

Een zware man, Max, zakt door de knieën en Korneel, een hoeder van moordenaars, 
verdachten, beschuldigden, lasteraars, duwt hem in de nek. Max laat zich zakken en buigt door 
de armen tot zijn ellebogen twee geoliede scharnieren zijn. Korneel zet zijn voet in een 
tennisschoen op Max’ nek en telt luidop. Uit de behaarde, kwabbige borst van Max komt een 
doodsreutel, zijn pyjama dampt, kalorieën verbranden, dood treedt nader. Hann hann hann. 
Hij blaast zijn voorlaatste stoom nog uit en op een keer ziet hij het weer sneeuwen met papieren 
vlokjes en blijft hij na de laatste houthakkers-han liggen en dan richt Korneel zich op, ziet de zo 
lang verbeide schade liggen voor zijn voeten en zegt: ‘Nu zullen wij ons met nummer 84 
bemoeien.’ 

Ik ben nummer 84. Dan zal ik voor het eerst zijn echt cipiersgezicht zien. Hij, die nu nog 
korrekt, wreed op afstand, een vervolger vanuit een uitkijktoren is. Korrekt is hij wel. 

Ik klaag niet. Ik krijg regelmatig mijn voeding, ik lees de krant van gisteren, sla een praatje 
met Fredine, en voor de rest schrijf ik mijn huiswerk in het schrift voor Korneel, de 
bijzonderheden die ik mij moet herinneren in een notaboek, en dit, mijn gal, mijn dag-boek, op 
het papier dat Fredine voor mij heeft binnengesmokkeld. Het is voldoende voor een man alleen. 
Ik zit hier goed. Het papier is gelijnd en ik volg de lijnen. (Zoals ik altijd volgde, dokter, in de rij 
van de school, van de zweminrichting, van de gezamenlijke huwelijkskandidaten op het 
stadhuis.) 

Alleen is mijn handschrift dat van een ander geworden. Niet meer dat van een leraar, die 
huiswerken verbetert op zijn kamer in een hotel, maar dat van een vroegere leraar die nu zelf 
huiswerk schrijft. En herkauwt. Tegen beter weten in. (Claus 1962, p. 86-87) 

 
Buiten het feit dat nog veel zinnen een andere structuur hebben, vallen met name de 
inhoudelijke verschillen op. Zo maakt de leraar in M2 geen expliciet onderscheid tussen de 
verschillende documenten. Verder is de verwijzing naar de Prinses (de Zigeunerin) geschrapt, 
waardoor ook de herhaling van De Rijckels sterrenbeeld is verdwenen. Dit lijkt erop te duiden 
dat Claus in ieder geval van de eerste twee delen nog een extra versie vervaardigde, die 
vervolgens pas werd omgezet in een typoscript. Een aanvullend argument vormt opnieuw een 
uitspraak van Claus uit zijn interview met Jessurun d’Oliveira. Bij het bespreken van de 
verschillende versies zegt Claus: ‘Die eerste tien pagina’s, dat is ook gek, die zijn veel groter 
geschreven’ (Jessurun d’Oliveira 1965, p. 128). Deze opmerking stemt niet overeen met de twee 
manuscripten: hierin wijken namelijk de eerste tien pagina’s niet af van de rest. Bovendien 
merkt Claus nog op dat het manuscript ‘keurig’ is (ibid., p. 130). Hoewel ‘keurig’ natuurlijk een 
subjectieve term is, lijkt deze beschrijving eveneens op een extra manuscriptfase te wijzen. 
Zolang er geen netschrift opduikt, blijft dit echter speculatie. 
 
4.10 Voorpublicatie in het Nieuw Vlaams Tijdschrift 
 
De voorpublicatie in het Nieuw Vlaams Tijdschrift lijkt een inval van het laatste moment te zijn 
geweest. Hoewel Claus’ eerdere drie romans ook hun avant-première hadden beleefd in het 
tijdschrift, leek er in de aanvankelijke planning geen rekening te worden gehouden met een 
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voorpublicatie. Het was namelijk de bedoeling dat de roman in het voorjaar van 1962 bij De 
Bezige Bij zou verschijnen. Een eerste aanwijzing voor deze datum vormt de 
voorjaarscatalogus, waarin De verwondering voor maart staat aangekondigd.184  
 

 
  Afb.12 – Voorjaarscatalogus 1962 De Bezige Bij (Collectie Hugo Clauscentrum, Antwerpen) 
 
Ook in de pers werd maart als verschijningsdatum aangehouden: zo meldde Claus in de Humo 
van 18 januari 1962 dat de roman in maart bij zijn Nederlandse uitgeverij zou verschijnen 
(Anthierens 1962, p. 27). Een kleine maand later, op 16 februari, meldt de Nieuwe Gazet echter 
dat de publicatie zal worden uitgesteld tot september: ‘“De Verwondering” is een nieuwe lijvige 
roman van Claus, die in september a.s. verschijnt bij de Bezige Bij te Amsterdam, maar die 
eerst door het NVT zal gepubliceerd worden’ (Sterckx 1962). Een week later, in een interview 
met Claus, Geert Lubberhuizen en Simon Vinkenoog in De Telegraaf, wordt dit bevestigd: ‘Het 
                                                
184 Zeer waarschijnlijk bezat de uitgever op het moment dat deze catalogus werd samengesteld nog geen materiaal 
over De verwondering, omdat er niks inhoudelijks wordt gezegd over het boek; de promotietekst haalt alleen wat 
lovende uitspraken over eerdere boeken van Claus aan. 
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publiek zal nog moeten wachten tot half september voor het het boek zal kunnen kopen als 
literaire reuzenpocket. Reden om de uitgave nog even te laten “sluimeren”: er is een afspraak 
dat het Nieuwe Vlaamse Tijdschrift [sic] er eerst fragmenten uit publiceert’ (Anoniem 1962a).  
 De afspraak met het Nieuw Vlaams Tijdschrift stamt vermoedelijk uit januari 1962. Op 17 
januari stuurt Herman Teirlinck, de directeur van het NVT, namelijk een brief aan Claus, 
waarin alle afspraken en voorwaarden op een rijtje worden gezet. Blijkens de opening van de 
brief was de overeenkomst niet bepaald zonder slag of stoot verlopen: ‘Ik zou, met het oog op 
de verschijning van uw roman, volgende feiten willen op punt stellen, want die zaak wordt door 
misverstanden gestoord’.185 Blijkbaar was er vooral discussie geweest over het uitstellen van de 
boekpublicatie bij De Bezige Bij. Teirlinck schrijft althans het volgende: ‘Wanneer wij de 
vervolgen van uw roman op 40 blz. brengen, dan zouden er zeven vervolgen zijn. Zelfs wanneer 
wij deze vervolgen tot zes mochten kunnen herleiden, dan kan uw werk in boekvorm zeker niet 
vroeger dan in het najaar het licht zien. Dit is een blote realiteit, waaraan door geen van ons 
kan worden getornd’. Blijkbaar besloot Claus uiteindelijk eieren voor zijn geld te kiezen. Het 
aantal afleveringen werd vastgesteld op zes: De verwondering verscheen van maart 1962 tot 
augustus 1962 in zes vervolgen.  

De tekst in het Nieuw Vlaams Tijdschrift bouwt voort op het tweede manuscript, maar 
bevat wel enkele interessante toevoegingen. Door het ontbreken van een typoscript of drukproef 
is het lastig na te gaan welke toevoegingen uit de koker van Claus komen, en welke ingrepen op 
initiatief van de redactie werden doorgevoerd. Wat in ieder geval door Claus zelf zal zijn 
toegevoegd, is het motto van de Frans-Roemeense filosoof E.M. (Emil) Cioran. Ook dragen alle 
hoofdstukken in de NVT-versie titels. Deze titels komen, op twee na, overeen met de titels uit de 
gepubliceerde roman. Opvallend is dat er bij deze hoofdstuktitels geen grafisch onderscheid 
wordt gemaakt qua hiërarchie. Terwijl in de eerste druk de hoofdstuktitels van het 
Almoutverhaal als gezegd cursief staan, zijn de titels in het NVT allemaal uniform gezet. 
Hierdoor zal het voor de lezers van de feuilletonpublicatie (nog) lastiger zijn geweest om de 
ingewikkelde structuur te doorgronden. 

Het is vooralsnog niet duidelijk wie de redactie bij het NVT verzorgde. De meest voor de 
hand liggende kandidaten zijn Herman Teirlinck en Ivo Michiels.186 Dit laatste NVT-redactielid 
stuurde overigens, op verzoek van Claus, een persoonlijke brief waarin hij zijn mening over De 
verwondering uiteenzette. In deze ongedateerde brief toont Michiels zich over het algemeen 
enthousiast. Hij noemt het een ‘indrukwekkend werkstuk’, dat ‘hechter in elkaar gevlochten [is] 
dan men eerst zou vermoeden’. Ook vindt hij het ‘heerlijk’ dat de betekenis ‘voor vele 
verklaringen openstaat, interpretaties toelaat in méér dan één richting’. Volgens hem verheft 
De verwondering zich dan ook ‘mijlen boven wat we in het nederlands te lezen krijgen’. 
Desondanks zijn er enkele ‘nukjes’ die hem dwarszitten. Zo vindt hij in de eerste plaats de 
geestelijke toestand van het hoofdpersonage een iets te gemakkelijk middel ‘om veel mogelijk te 
maken’. Daarnaast stoort hij zich aan een ‘wijdlopigheid’ die op diverse plaatsen ‘duidelijk 
vulsel’ wordt. Als voorbeeld noemt hij de scènes die zich afspelen in de herberg. Ook slaagt hij 
                                                
185 Brief van Herman Teirlinck aan Hugo Claus, d.d. 17 januari 1962 (kopie Hugo Clauscentrum). 
186 Hoewel Hubert Lampo niet volledig uitgesloten kan worden als potentiële redacteur, lijkt dit minder 
waarschijnlijk. Een aanwijzing hiervoor vormt een brief die hij op 15 oktober 1962 aan Claus stuurde, met een 
doorslag van zijn recensie die drie dagen later in de Volksgazet zou verschijnen. Lampo schrijft: ‘Mijn bewondering 
na het lezen van de eerste fragmenten in het N.V.T. groeide uit tot een groot enthousiasme’. Dit lijkt erop te duiden 
dat Lampo de tekst niet eerder onder ogen kreeg (kopie Hugo Clauscentrum). 
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er niet in een logische verklaring te vinden voor de ongewone houding tussen leraar en leerling. 
Een laatste kritiekpunt betreft het gebruik van dialect:   
 

verder heb ik in principe niets tegen een toon-wijziging, die behoort tot je collage-techniek, maar 
de dialektische boerenpraat waarmee je af en toe op de proppen komt, maakt je contrasten te 
grof. Natuurlijk zal je opwerpen dat dit je bedoeling was. Ja, je bedoeling was misschien het 
contrast, maar niet het contrast dat zijn doel voorbijschiet.  

 
Claus’ antwoord is niet bewaard gebleven: wellicht sprak hij er persoonlijk over met Michiels. 
Het blijft dus de vraag hoe hij reageerde op de kritiek van zijn collega.  
 
4.11 Een raadselachtig omslag: de eerste druk 
 
Met de aanvankelijke deadline van maart 1962 in gedachten begon De Bezige Bij vanaf 
november 1961 geleidelijk de druk op Claus op te voeren. In een brief van 17 november 1961 
drukt Geert Lubberhuizen zijn auteur op het hart vaart te zetten achter de roman:   

 
Mag ik nu dringend verzoeken – het heeft echt bijzonder veel haast – om, ten eerste, je manuscript 
(mèt titel). Mocht je nog geen titel hebben, stuur dan toch je manuscript, dan kan ik het misschien 
aan de hand daarvan bedenken. Maar wij moeten reismodellen maken, anders kan het niet mee in 
de voorjaarsaanbieding.187  
 

Claus gaf snel gehoor aan het verzoek van zijn uitgever. Samen met een ongedateerd schrijven 
bezorgde hij Lubberhuizen waarschijnlijk enkele dagen na diens brandbrief alvast ‘+/- 40 
paginas van het boek’.188 Lubberhuizen hoefde bovendien zijn hoofd niet langer te breken over 
een geschikte titel. Claus hakte zelf de knoop door: ‘Het heeft de sublieme titel: DE 
VERWONDERING.’ Ook voegde hij een ontwerp toe voor het omslag, waarop ‘een 
reproductie v. een houtsnede (Deens 16e-eeuws)’ centraal zou staan. Claus was in zijn nopjes 
met het ontwerp, dat volgens hem duidelijk contrasteerde met de ‘hipster-omslagen van de 
laatste tijd (foto, kindertekening, blokken)’. Hij verzocht Lubberhuizen om Karel Beunis, de 
vaste vormgever van De Bezige Bij, te vragen: 
 

a. de letters elseviriaans keurig neer te zetten 
b. de cirkel in het goud niet helemaal glad, ietsje slordig, ietsje onzeker, ietsje bruut en toch ietsje 
delikaat (zoals mijn hele wezen) rond te willen trekken. Ik dank hem zeer beleefd. 
c. het goud mooi blinkend en toch mat te willen maken. Als je begrijpt wat ik bedoel.  

 
De meegestuurde reproductie is vooralsnog zoek, maar het gaat zonder twijfel om de harpij die 
naderhand op het omslag van De verwondering belandde. In het colofon van het boek zou het 
‘omslagontwerp’ van meet af aan Claus worden toegeschreven. Het klopt dat de auteur 
instructies gaf aan Beunis om de gravure in het omslag te verwerken, maar zoals hij in de brief 
signaleert, is de gravure zelf niet van zijn hand. Paul Claes identificeerde de originele kunstenaar 

                                                
187 Brief van Geert Lubberhuizen aan Hugo Claus, d.d. 17 november 1961 (kopie Hugo Clauscentrum). 
188 Ongedateerde brief van Hugo Claus aan Geert Lubberhuizen (kopie Hugo Clauscentrum). 
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als de Deen Melchior Lorck (omstreeks 1526-1583).189 Lorcks houtgravure dateert van 1582.190 
Vermoedelijk wist Claus niet wiens werk hij recyclede en knipte hij het beeld uit Arts fantastiques 
van de Franse auteur Claude Roy, een werk dat Jean Weisgerber al in 1967 had aangehaald als 
belangrijke bron.191 Zoals Johan Velter in 2015 opmerkte, toont Roys uitvoerig geïllustreerde 
essay uit 1960 op pagina 81 de harpij van Lorck, maar zonder de naam van de kunstenaar en 
zonder bronvermelding.192  

 
Het bijschrift luidt summier: ‘Allégorie. Gravure 
danoise du XVIe siècle’, een typering die sterk lijkt op 
wat Claus in zijn brief aan Lubberhuizen schrijft. 
Claus sluit deze brief af met de mededeling dat hij ‘in 
de eerstkomende week naar een sensationneel 
portretje v.d. auteur en naar een tekst voor de 
achterkant’ zoekt. Het portretje volgde inderdaad 
snel erna. De door Claus opgestuurde foto, waarop 
de schrijver – getooid met pet – en profil voor een 
stadsgezicht poseert, werd vermoedelijk afgekeurd 
door de uitgeverij: hij belandde althans niet op de 
achterflap. Bij de foto voegde Claus nog een 
kattenbelletje, waarin hij beloofde ‘morgen of 
overmorgen een leugenachtig gezwollen 
prikkeltekstje’ te sturen. 
  

       Afb.13 – Gravure Melchior Lorck 
 
In november 1961 zette De Bezige Bij Karel Beunis aan het werk. Deze gegevens ontleen ik 
aan de productiekaart van De verwondering die in het archief van De Bezige Bij wordt bewaard. 
Van elk boek hield de uitgeverij dergelijke kaarten bij, waarop alle uitgaven nauwkeurig werden 
vermeld. Volgens de productiekaart ontving Beunis op 23 november 1961 een bedrag van 25 
gulden voor het vervaardigen van zetinstructies. Dit zou erop wijzen dat Claus heel vlug na de 
eerste veertig pagina’s ook de rest van zijn tekst naar Amsterdam stuurde. Een aanwijzing 
hiervoor bevat het contract dat Claus op 18 december 1961 ontving: onder artikel 2 staat dat 
de ‘volledige kopij’ reeds in handen was van de uitgeverij.193 Omstreeks half december 1961 

                                                
189 Claes deed zijn onthulling in de rubriek ‘Glimpen’ die hij destijds bijhield voor de website ‘Boekenburen’ van 
het weekblad Knack. De aflevering zelf is niet meer online te vinden, net zomin als de precieze publicatiedatum. 
Claes dateerde zijn ontdekking wel: de ‘glimp’ over Lorck was gedagtekend 27 juli 2012. 
190 De houtgravure is als nummer 124 opgenomen in Fischer (2009), p. 29. 
191 Cf. Weisgerber 1976, p. 16. Het betreft een transcriptie van een radiogesprek tussen Jean Weisgerber en Hugo 
Claus d.d. 19 oktober 1967.  
192 Johan Velter, ‘Wat details rond De verwondering van Hugo Claus’, 17 april 2015, 
https://sfcdt.wordpress.com/2015/04/17/wat-details-rond-de-verwondering-van-hugo-claus-10 [geraadpleegd 
op 5 oktober 2017]. Verder merkt Velter op dat Roy in Arts fantastiques terloops verwijst naar ‘Denys de Ryckel’, 
de ‘chartreux flamand’ (p. 105). Roy bespreekt tevens de etsenreeksen Los caprichos en Los disparates van Francisco 
De Goya (1746-1828). Het ‘castiliaans spreekwoord’ dat Claus De verwondering zou meegeven – ‘Tû [sic] que no 
puedes, llevame a cuestas’ – is het bijschrift bij een van Goya’s caprichos (Roy noemt het echter niet). 
193 Een kopie wordt bewaard in het Hugo Clauscentrum (cf. Wildemeersch & Debergh 2000, p. 166). 
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begon Beunis aan het omslagontwerp.194 Daarbij volgde hij getrouw de instructies op die Claus 
aan zijn uitgever had meegegeven.195  
 

4.11.1 Een raadselachtige corrector 

De productiekaart wijst eveneens uit dat De verwondering in meerdere fasen in het voorjaar van 
1962 onder handen werd genomen door een zekere W. Chr. Rohde. Deze Rohde was destijds 
als hoofd van de correctiekamer verbonden aan het Algemeen Handelsblad. In zijn vrije uren 
knapte hij klussen op voor De Bezige Bij, die destijds nog niet beschikte over een vaste 
redacteur.196 Vermoedelijk verbeterde Rohde in de periode december 1961–januari 1962 het 
typoscript van Claus; volgens de productiekaart kreeg hij op 29 januari f. 80,- betaald voor 
‘correcties’. Eind maart of begin april nam Rohde de tekst (waarschijnlijk in de vorm van een 
drukproef) opnieuw onder handen.197  

Een andere interessante vermelding op de productiekaart betreft 8 maart, de datum 
waar ‘Simon Vinkenoog’ bij geschreven staat, gevolgd door ‘teksten achterpagina’ en een 
bedrag van f. 25,- (betaald uit kas). Dit lijkt erop te duiden dat Simon Vinkenoog een flaptekst 
voor De verwondering vervaardigde, een taak waar Claus blijkbaar zelf niet meer aan toegekomen 
was. Blijkens een brief van Lubberhuizen aan Claus van 8 juli 1952 had Vinkenoog al eerder 
de blurbtekst van De hondsdagen voor zijn rekening genomen. Door ontbrekend archiefmateriaal 
blijft het de vraag of de tekst van Vinkenoog daadwerkelijk gebruikt werd voor De verwondering. 

Op 6 april – toen inmiddels de eerste aflevering van De verwondering in het Nieuw Vlaams 
Tijdschrift was verschenen – stuurde Dolf Hamming, de toenmalige productieleider van De 
Bezige Bij, de ‘complete proeven van DE VERWONDERING pag 1 t/m 242’ naar de auteur.198 
Hamming schrijft: ‘Onze corrector heeft ze al ge-corrigeerd maar er zitten nog wat z.g. 
vraagtekens in. Mag ik deze proeven zo snel mogelijk terughebben?’. Of Claus de proeven nalas 
en retourneerde, is niet bekend. De proeven zelf zijn (nog) niet boven water gekomen. Hoe dan 
ook kan De verwondering in maart 1962 – in tegenstelling tot wat in enkele interviews werd 
gesuggereerd – niet klaar zijn geweest voor de verkoop.199 
 Het ontbreken van de proeven roept ook voor deze fase de nodige vragen op. Want hoe 
ging Rohde concreet aan de slag met de tekst? De enige informatie hieromtrent is gebaseerd op 
mijn interview met Dolf Hamming van 14 juni 2017. Als boekproductieleider was Hamming 
sinds 1 januari 1960 verantwoordelijk voor alle materiële aspecten die kwamen kijken bij het 

                                                
194 Op de productiekaart staat dat Beunis 19 december f. 100,- (in het klein staat bijgeschreven: 125) heeft 
ontvangen voor ‘stofomslag’. 
195 Toch ontwierp Beunis ook nog een ander omslag. Dit afgewezen coveromslag, waarop eveneens de harpij staat 
afgebeeld, maar dan zonder de gouden cirkel, is afgebeeld in: Hugo Claus. Wat een boek al niet mag zijn [catalogus 10]. 
Antiquariaat De Slegte: Antwerpen 2004, p. 21. 
196 Deze gegevens zijn gebaseerd op een persoonlijk interview met Dolf Hamming, d.d. 14 juni 2017. Verdere 
informatie over Rohde is lastig te vinden. Via aankondigingen in het Algemeen Handelsblad blijkt dat hij op 22 oktober 
1942 in het huwelijksbootje stapte en op 23 december 1943 vader werd van een zoon. Het enige professionele 
wapenfeit dat ik ben tegengekomen, is dat Rohde meewerkte aan de vertaling van Del Curaçao que se va (1935) van 
John de Pool. Dit werk over het laatnegentiende-eeuwse Curaçao verscheen onder de titel Zo was Curaçao in de 
vierde jaargang (1960) van het tijdschrift Antilliaanse Cahiers, uitgegeven door De Bezige Bij. 
197 Op 20 april ontving Rohde een bedrag van 65 gulden. Volgens de productiekaart kreeg hij op 26 juli nog eens 
f. 50,-. Waarschijnlijk ging het om een betaling voor de correctie van de finale drukproeven. 
198 Brief van Dolf Hamming aan Hugo Claus, d.d. 6 april 1962 (kopie Hugo Clauscentrum). 
199 De door De Bezige Bij verstrekte cijfers die Joris Duytschaever in zijn monografie over De verwondering publiceert, waaruit 
zou blijken dat de eerste oplaag al in maart 1962 werd gedrukt, kloppen dus niet (Duytschaever 1979b, p. 18-19). 
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uitgeven van een boek.200 Het is dan ook zeer vermoedelijk Hamming geweest die alle gegevens 
op de productiekaart van De verwondering (een van zijn eerste grote projecten bij De Bij) bijhield. 
Het contact met de corrector verliep grotendeels via Hamming: Rohde communiceerde in 
principe alleen via de drukproeven met de auteurs. Volgens Hamming nam Rohde in die tijd 
vrijwel alle prozateksten voor zijn rekening. Soms werden andere externe correctoren 
ingeschakeld, onder anderen Oscar Timmers (voordat deze in 1963 in vaste dienst trad bij De 
Bezige Bij), maar Rohde was volgens Hamming ‘echt dé man’ en dus eerste keus. Uit de 
bewaard gebleven productiekaarten van De koele minnaar (1956), De Metsiers (1958) en Omtrent 
Deedee (1963) blijkt dat Rohde de vaste corrector was van Claus’ proza.201 Als corrector keek 
Rohde vooral naar typfouten en mogelijke onduidelijkheden, die hij in de kantlijn markeerde 
met vraagtekens. De aangetekende tekst werd vervolgens naar de auteur gestuurd, waarna er 
een nieuwe drukproef werd gemaakt. Van elk uitgegeven werk werden minimaal twee 
drukproeven vervaardigd. Met betrekking tot Rohdes redactie van De verwondering meende 
Hamming zich te herinneren dat Claus gemakkelijk akkoord ging met de correcties.  
 

4.11.2 Vlaanderen versus Nederland: redactieverschillen 

Met de informatie over Rohde in het achterhoofd is het interessant na te gaan in hoeverre diens 
ingrepen verschillen van de redactie bij het Nieuw Vlaams Tijdschrift. Er bestaan diverse varianten 
tussen de NVT- en de boekversie: Duytschaever onderscheidt wat dit betreft toevoegingen, 
weglatingen en vervangingen (Duytschaever 1979b, p. 88-94). De meeste toevoegingen in de 
boekversie kunnen gelet op hun inhoudelijke aard alleen het werk van Claus zelf zijn geweest. 
Het meest in het oog springend is de toevoeging van de brief ‘Ter attentie van Dr. Korneel van 
den Broecke’, die Victor-Denijs de Rijckel achterlaat voordat hij uit de instelling ontsnapt (Claus 
1962, p. 225-227). In de NVT-versie ontbreekt de brief nog. In het Letterenhuis worden twee 
losse, handgeschreven velletjes bewaard van de brief, met verbeteringen van de auteur. De 
versie leunt al sterk aan tegen de tekst zoals deze uiteindelijk in de roman is terechtgekomen, 
maar is nog een duidelijke schets: vooral op de tweede pagina zijn talloze correcties en 
toevoegingen aangebracht. Het ligt dan ook voor de hand dat Claus van deze kladversie nog 
een netversie vervaardigde voordat hij de brief naar De Bezige Bij stuurde. Het is hierbij niet 
duidelijk of de rest van de tekst toen al in Amsterdam was, of dat hij hem op het laatste moment 
nog invoegde in het volledige typoscript. Ook andere inhoudelijke veranderingen verraden de 
hand van Claus. Zo verving hij het motto van Cioran door het Spaanse spreekwoord ‘Tú que 
no puedes, llévame a cuestas’, en doopte hij de godsdienstleraar Nagels om tot Eerwaarde Heer 
Slosse.202 Hier en daar werden nog zinnen toegevoegd, waardoor sommige parallellen 
duidelijker of juist minder expliciet uit de verf kwamen.  
                                                
200 Hamming vertelde dat hij van meet af aan de droom had gehad om bij De Bezige Bij te gaan werken. In 1957 
had hij voor het eerst aangeklopt bij Geert Lubberhuizen, maar deze vond Hamming nog te jong en bovendien 
veel te onervaren. Na de afronding van de schriftelijke cursus ‘Boekhandel en uitgeverij’ en het meedraaien bij 
diverse boekhandels mocht Hamming op 1 januari 1960 eindelijk aan de slag voor de Amsterdamse uitgeverij. 
Volgens Hamming had De Bezige Bij in die tijd een enorme aantrekkingskracht, vooral door de Vijftigers: ‘Dat 
was een enorm vernieuwende stroming eigenlijk. Dat was ook voor mij de reden dat ik zo graag bij De Bezige Bij 
wilde werken. Dat was helemaal nieuw, en die sfeer natuurlijk’. 
201 De productiekaart van De hondsdagen werd helaas niet aangetroffen in het archief van De Bezige Bij, maar de 
kans is aanzienlijk dat Rohde ook deze roman voor zijn rekening nam. 
202 Volgens Georges Wildemeersch werd de naam van de godsdienstleraar op verzoek van Heidelanduitgever Lou 
Nagels vervangen, omdat deze kon doen denken aan diens broer Jef Nagels (Wildemeersch 2018, p. 150).   
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Zeer interessant zijn de talrijke stilistische en grammaticale verschillen, die vermoedelijk eerder 
duiden op redactionele ingrepen. De ontstaansgeschiedenis maakt het aannemelijk dat 
hetzelfde typoscript min of meer tegelijkertijd naar De Bezige Bij en het Nieuw Vlaams Tijdschrift 
werd gestuurd. Een zorgvuldige vergelijking van beide uitgaven laat zien hoe De verwondering in 
respectievelijk Antwerpen en Amsterdam onder handen werd genomen. 
 Vrij onschuldige verschillen betreffen interpunctie, hoofdlettergebruik en spelling. Zo 
werd in de ‘Amsterdamse’ uitgave – zij het lang niet consequent – de zogenaamde progressieve 
jarenzestigspelling ingevoerd. Hierdoor veranderden woorden als ‘succes’ en ‘correcties’ in 
‘sukses’ en ‘korrekties’. Minder onschuldig zijn de ingrepen die de afkomst van de 
desbetreffende corrector verraden. Een groot deel van de stilistische verschillen komt namelijk 
neer op het (vaak genuanceerde) verschil tussen Noord- en Zuid-Nederlands. Met het oog op 
morfologie gaat het hierbij onder andere om ingrepen in genitiefconstructies. Zo veranderde de 
NVT-redacteur de germanistisch aandoende constructie ‘de leraars wijsvinger’ uit M2 in ‘’s 
leraars wijsvinger’ (p. 508), bij De Bezige Bij bleef ‘de leraars wijsvinger’ (p. 9) staan. 
Duytschaever formuleert de volgende hypothese over dergelijke ‘fouten’ tegen het Nederlands: 
‘Nu kunnen deze fouten bedoeld zijn om de klacht van de leraar kracht bij te zetten dat hij een 
woordenboek nodig heeft. Maar er is ook een ironische verklaring mogelijk, in verband met wat 
De Rijckel op pagina 133 vermeldt over zijn opstellen waaraan hij als listige schooljongen 
goedgekozen taalfouten toevoegde omdat de leraar anders dacht dat hij ze afgeschreven had’ 
(Duytschaever 1979b, p. 92). Hoewel deze hypothese, inhoudelijk gezien, plausibel is, is het 
opvallend dat Duytschaever de fouten direct interpreteert als bewuste ‘trucages’ van Claus, 
terwijl de beschikbare manuscripten eerder lijken te suggereren dat Claus (zeer vermoedelijk 
onbewust) allerhande barbarismen in zijn tekst binnenhaalde, die alleen door de NVT-corrector 
als problematisch werden ervaren.  

De volgende voorbeelden tonen eveneens aan dat de redacteur bij het Nieuw Vlaams 
Tijdschrift – veel meer dan Rohde – geneigd was syntactische constructies te redigeren die 
meestal onder invloed van het Frans zijn ontstaan. Ter verduidelijking: in alle gevallen is de 
variant uit de eerste druk van De Bezige Bij (D1) identiek aan M2: 
 

NVT, p. 525: te midden van de geverfde lompen ® D1, p. 23: midden de geverfde lompen  
NVT, p. 539: lawaai beginnen te maken ® D1, p. 35: lawaai beginnen maken 
NVT, p. 658: U heeft de sleutel niet bij u ® D1, p. 60: U heeft de sleutel niet bij 
NVT, p. 802: lenig voegde zij zich bij de twee mannen ® D1, p. 128: lenig vervoegde zij de twee mannen203 

 
Ook op het gebied van lexicon werd bijvoorbeeld het germanisme ‘dictaat’ in het NVT 
vervangen door ‘dictee’. In de eerste druk werd ‘diktaat’ (met een K in plaats van een C) 
gehandhaafd.  
 Andersom waren er diverse Zuid-Nederlandse ‘eigenaardigheden’ die Rohde dan weer 
besloot aan te passen, terwijl ze in het Nieuw Vlaams Tijdschrift werden behouden. Met het oog 
op syntaxis gaat het hierbij onder meer om verwijzende voornaamwoorden die anders vervoegd 
worden. Twee voorbeelden: 
 

                                                
203 Zoals we in § 1.5 zagen, werd dezelfde gallicistische constructie in De Metsiers door de Manteau-redactie 
weggepoetst. 
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NVT, p. 514: hij rolde de krant op en stak ze in de papierbak ® D1, p. 14: hij rolde de krant op 
en stak haar in de papierbak 
NVT, p. 646: nam weer mijn hand en drukte ze tegen haar tepel ® D1, p. 50: nam weer mijn 
hand en drukte die tegen haar tepel 
 

Ook de constructie ‘bals [...] tegen 150 frank het entreeticket’ (NVT, p. 659) klonk Rohde 
vermoedelijk te Vlaams in de oren: in de eerste druk staat althans: ‘Bals [...] die 150 frank entree 
kosten’ (Claus 1962, p. 61). Verreweg de meeste ‘verhollandsingen’ hebben betrekking op het 
lexicon: 
 

NVT, p. 533: In solde ® D1, p. 30: In een uitverkoop 
NVT, p. 535: een matrak ® D1, p. 32: een gummiknuppel 
NVT, p. 671: rechtsomkeer ® D1, p. 71: rechtsomkeert 
NVT, p. 675: vaneigens ® D1, p. 75: tuurlijk 
NVT, p. 688: de koteraar van de stove ® D1, p. 86: de pook bij de kachel 

 
Hiertoe behoren eveneens uitdrukkingen: Teddy Maertens’ uitspraak ‘Ik zal schoon spelen’ 
(NVT, p. 548) werd bijvoorbeeld veranderd in ‘ik zal sportief zijn’ (Claus 1962, p. 43). Ook bij 
de spottende uitspraak van de kermisvechter Zara le Gitan ‘En gie daar, gie daar met uw jonge 
lutsepoepe nevens u!’ (NVT, p. 778) werd het dialectische ‘gie’ vernederlandst tot ‘gij’.  

Bovenstaande voorbeelden lijken erop te wijzen dat de redacteur van het NVT 
voornamelijk barbarismen en belgicismen verving die beschouwd konden worden als fouten 
tegen het Algemeen Nederlands. Deze ingrepen leggen enkele intrigerende taalideologische (of 
beter: taalpuristische) motieven bloot: blijkbaar stond het Nieuw Vlaams Tijdschrift voor een zo 
zuiver mogelijk, dus vrij van barbarismen Algemeen Nederlands. Dialectische invloeden 
werden dan weer grotendeels behouden: op de eerste plaats omdat ze voor het overwegend 
Vlaamse leespubliek geen problemen zouden creëren, op de tweede plaats omdat het geen 
fouten tegen het Nederlands waren, maar bewust aangebrachte registerverschillen.204  

In Amsterdam werd zowat de tegengestelde koers gevaren. Barbarismen bleven 
behouden, evenals Zuid-Nederlandse bijzonderheden die de begrijpelijkheid van de tekst niet 
in gevaar brachten. Slechts in die gevallen waarbij het risico ontstond dat het Nederlandse 
leespubliek de draad zou kwijtraken, of bepaalde varianten ontegenzeggelijk als ‘fout’ zou 
opvatten (bijvoorbeeld ‘rechtsomkeer’ in plaats van ‘rechtsomkeert’), werd voor de Noord-
Nederlandse vorm gekozen. Al te sterk dialectische (West-Vlaamse) passages werden volgens 
deze redenering hier en daar verhollandst (cf. Absillis & Lemmens 2016b, p. 232-233). Dit komt 
overeen met de wijze waarop Rohde de heruitgave van De Metsiers corrigeerde (zie 
‘Intermezzo’).  
 
 
 
                                                
204 Dit is een opmerkelijk verschil met de wijze waarop De Metsiers werd geredigeerd. Zoals we zagen in het eerste 
hoofdstuk, bevatte de NVT-versie van Claus’ debuutroman nog talloze gallicismen en andere barbarismen die pas 
bij uitgeverij Manteau eruit werden gefilterd. Het lijkt erop dat de redactie van het Nieuw Vlaams Tijdschrift in de 
vroege jaren vijftig minder notie nam van ABN-voorschriften dan in het begin van de jaren zestig. Het zou 
interessant zijn om meerdere voorpublicaties in het NVT te vergelijken met de uiteindelijke boekpublicaties (al dan 
niet verschenen in Nederland) om na te gaan in hoeverre het redactiebeleid bij het Nieuw Vlaams Tijdschrift onder 
druk van de toenemende hyperstandaardisering in Vlaanderen veranderde. 
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4.12 Slotakkoord 
 
Ondanks de tussenkomst van de NVT-voorpublicatie moest er bij De Bezige Bij uiteindelijk nog 
behoorlijk wat haast worden gemaakt om het boek tegen september persklaar te krijgen. Op 10 
juli 1962 verzocht Dolf Hamming Claus dringend om een geschikte flaptekst, ‘anders halen we 
het niet op 15 September’.205 Kennelijk was ook deze kwestie ondanks eerdere correspondentie 
nog altijd niet geregeld.206 Ook waren uitgever en auteur nog altijd op zoek naar een geschikt 
portret voor de achterflap.207 De verwondering zou uiteindelijk niet in september, maar pas begin 
oktober 1962 in de Nederlandse en Vlaamse boekhandels liggen; alsnog een paar weken na de 
voorziene datum.208  

De eerste oplaag van De verwondering moet behoorlijk snel over de toonbank zijn gegaan. 
Nog in het najaar van 1962 verscheen een tweede druk in een oplage van tienduizend 
exemplaren (Duytschaever 1979b, p. 18-19; cf. Jabobs e.a. 2004, p. 91).209 Het ontbrak de 
roman ook niet aan aandacht van de pers: er verschenen tientallen besprekingen in dag-, week- 
en maandbladen. In het volgende hoofdstuk zal ik uitgebreid ingaan op de literaire ontvangst, 
voornamelijk met het oog op de (Vlaamse) taal in de roman. 
 

                                                
205 Brief van Dolf Hamming aan Hugo Claus, d.d. 10 juli 1962 (kopie Hugo Clauscentrum). 
206 Dit lijkt erop te duiden dat de flaptekst van Vinkenoog ofwel ongeschikt was bevonden, ofwel dat Hamming 
even uit het oog was verloren dat Vinkenoog reeds een tekst had geschreven. Deze tweede mogelijkheid is het 
meest waarschijnlijk. In het eerdergenoemde interview met Hans Sleutelaar van 3 november 1962 meldt Claus 
namelijk dat ‘iemand anders’ de roman heeft samengevat voor de prospectus en het omslag. 
207 Uiteindelijk belandde een foto van Roel d’Haese op de achterflap, waarop Claus schalks in de camera kijkt. 
208 De waarschijnlijke publicatiedatum is maandag 8 oktober 1962: op dinsdag 9 oktober staat namelijk zowel in 
de Gazet van Antwerpen als in het Algemeen Dagblad een kort persbericht dat De verwondering is verschenen. 
209 Het grote publiekssucces dat Claus met De verwondering behaalde, contrasteert opvallend met het magere succes 
dat de auteur boekte met De Metsiers. Volgens Wildemeersch ligt dit volledig in de lijn met de verkoopcijfers van 
andere naoorlogse canonieke auteurs: hun literatuur werd pas met een vertraging van ongeveer een decennium 
enthousiast ontvangen door het grotere leespubliek (Wildemeersch 2007, p. 181). 
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V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1 De ‘pre-pers’ omtrent de voorpublicatie 
 
Zoals ik aan het einde van het vorige hoofdstuk schreef, liep de boekpublicatie van De 
verwondering behoorlijk wat vertraging op, onder andere door de afspraak om de roman integraal 
voor te publiceren in het Nieuw Vlaams Tijdschrift. De feuilletonpublicatie, die in zes afleveringen 
verscheen tussen maart en augustus 1962, genereerde al enige belangstelling in de pers. Zo 
meldde een anonieme recensent in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 24 maart 1962 dat het 
eerste hoofdstuk ‘veelbelovend’ was. Een uitgebreidere recensie volgde op 25 mei in Het Vrije 
Volk, waarin de eerste drie afleveringen positief werden besproken: ‘Claus toont zich in deze 
roman virtuozer dan ooit, wisselt telkens van stijl en uitgangspunt zonder dat ooit de 
opgeroepen sfeer verbroken wordt, een sfeer van irrealiteit, ontstaan niet door vervluchttiging 
[sic] maar door intensivering van de realiteit’ (Anoniem 1962b). Op 10 oktober plaatste het 
Algemeen Handelsblad een bespreking van de voorlaatste aflevering: 
 

Steeds meer valt de trefzekerheid op waarmee deze auteur, tastend in de duisternis tussen 
menselijke woorden en gedragingen de verspilde momenten weet terug te vinden van ieders 
afzonderlijke werkelijkheid. [...] Claus’ dialoogtechniek is er op geconstrueerd telkens een 
vuurglimp los te laten, een vonk die een vermoeden van levend vuur zou kunnen oproepen. 
(Anoniem 1962c) 

 
Na deze lovende signalementen waren de verwachtingen voor de boekpublicatie bijzonder 
hooggespannen. Dat de roman echter zo massaal besproken zou worden in de Vlaamse en 
Nederlandse pers, overtrof vermoedelijk zelfs Claus’ stoutste verwachtingen. Tot begin 1964 
verschenen in totaal meer dan zeventig recensies in dag-, week- en maandbladen.210 Dat was, 
ook voor het toenmalige perslandschap, ongekend (cf. Joosten 2014, p. 76). 

                                                
210 De knipselmap over De verwondering in het Hugo Clauscentrum bevat 75 Nederlandstalige besprekingen. Het 
gaat hierbij om zogenaamde journalistieke kritieken (uit kranten en algemene tijdschriften) en essayistische 
kritieken (uit literaire tijdschriften) (cf. Van Renssen 2013, p. 53-54). 44 besprekingen zijn afkomstig uit Nederland 
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5.2 Wisselend succes 
 
De reacties op de boekpublicatie liepen erg uiteen. Voor de een was De verwondering een 
meesterwerk, voor de ander een mislukt experiment. De interpretatie van de tekst ging 
bovendien alle (en vaak tegenstrijdige) richtingen uit. Mathijs Sanders en Tom Sintobin 
verklaren de uiteenlopende reacties onder andere door het modernistische karakter van de 
roman: volgens hen konden de meeste lezers in de Lage Landen nog (steeds) niet goed uit de 
voeten met experimentele literatuur (Sanders & Sintobin 2014, p. 10-11; cf. Brems 2006, p. 188). 
Daar komt nog eens bij dat met name het Nederlandse leespubliek niet of nauwelijks vertrouwd 
was met het Belgische oorlogsverleden, waardoor de politiek-historische context voor velen 
moeilijk te doorgronden was (Sanders & Sintobin 2014, p. 11). Jos Joosten wijst drie thema’s 
aan die voortdurend terugkeren in de receptie: het gebrek aan empathie, de complexe 
compositie met bijbehorende vertelstructuur en de (politiek-maatschappelijke) realiteit. 
Bovendien bestaat er volgens hem een opvallend verschil tussen de besprekingen in Vlaanderen 
en Nederland: ‘In het zuiden was de aandacht groot voor de maatschappelijke achtergrond van 
het boek, in het noorden werd vooral gekeken naar kwesties als de complexe structuur, 
compositie en inleefbaarheid’ (Joosten 2014, p. 86; cf. Raat 1993a, p. 13; cf. Zijp 2007). Twee 
thema’s die minder prominent naar voren treden, maar wel relevant zijn voor mijn onderzoek, 
zullen hieronder aan bod komen: het ‘Vlaamse’ karakter en de ‘Vlaamse’ taal.   
 

5.2.1 ‘Vlaanderen op zijn best’ 

Verschillende recensenten leveren commentaar op het ‘Vlaamse’ karakter van de roman. Het 
thema komt onder andere kort aan bod in een bespreking van de eerder geïntroduceerde 
Raymond Herreman. Sinds 31 januari 1929 publiceerde hij, onder de naam ‘De Boekuil’, bijna 
dagelijks kroniekjes in het socialistische dagblad Vooruit. Aan De verwondering wijdde hij een serie 
van vier kroniekjes, achter elkaar verschijnend van 2 tot en met 5 januari 1963.211 Herreman, 
die als gezegd van meet af aan Claus’ literaire loopbaan op de voet had gevolgd, toonde zich 
zeer lovend over Claus’ nieuwste worp: ‘van bij de eerste bladzijden krijgt men de onuitwisbare 
indruk, dat het een geniaal werk is, onvergelijkbaar met enige andere Vlaamse roman, 
indringend, veelzijdig’ (Herreman 1963a). In het laatste kroniekje gaat hij kort in op het 
Vlaamse karakter: hij noemt De verwondering een Vlaamse roman, ‘maar meer dan enig ander 
Vlaams werk, een roman van internationaal gehalte’ (Herreman 1963b). 

Een vergelijkbare uitspraak komen we tegen in de bespreking van de Vlaamse auteur en 
criticus Paul de Wispelaere voor het liberale culturele maandblad De Vlaamse Gids. Ook De 
Wispelaere is vol lof over De verwondering, dat hij een ‘meesterwerk’ noemt, ‘in het volle 
bewustzijn dat die eretitel in de Vlaamse literatuur slechts bij hoge uitzondering kan gebruikt 

                                                
(59%) en 31 uit Vlaanderen (41%). Hierbij moet worden aangetekend dat de Vlaamse inbreng lichtelijk vertekent 
door de acht ‘Boekuil’-kroniekjes van Raymond Herreman. De twee besprekingen van Jan Walravens voor het 
Utrechts Nieuwsblad en het Algemeen Handelsblad zijn bij de Nederlandse kritieken meegerekend, de andere twee bij de 
Vlaamse. De vroegste bespreking (in De Telegraaf) dateert van 13 oktober 1962, de laatste (in het Nederlandse 
literaire tijdschrift Tirade) verscheen in januari 1964. Vooraankondigingen, persberichten, transcripties van radio-
besprekingen (drie in totaal) en recensies over de NVT-voorpublicatie zijn niet meegenomen in het aantal; recensies 
die in meerdere dagbladen tegelijk verschenen zijn slechts één keer meegeteld. 
211 Voorts besprak Herreman De verwondering, onder andere in relatie tot Piet van Akens ongeveer gelijktijdig 
verschenen roman De verraders, nog eens in vier andere ‘Boekuiltjes’. 
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worden’ (De Wispelaere 1962, p. 812). De criticus schrijft hoe hij in dezelfde week de 
Nederlandse vertaling van William Faulkners As I Lay Dying (1930) heeft gelezen, waarbij de 
overeenkomsten – ‘de visie, de schriftuur, het aangrijpend verbale vermogen, het vakmanschap’ 
– hem opvielen: 

 
De roman van Faulkner is zuidelijk Amerikaans, de roman van Claus is Vlaams, zelfs 
Westvlaams; beide boeken wortelen in bloed en bodem van een regionale, achterlijke streek, 
maar groeien van daaruit, door hun geestelijke dimensie en hun vormkracht, tot kunstwerken 
van internationaal formaat. (De Wispelaere 1962, p. 812) 

 
De Wispelaere lijkt hier het predicaat ‘Vlaams’ te koppelen aan een geworteldheid in ‘bloed en 
bodem’, wat een (negatief) beeld oproept van een soort doorgedreven nationalisme of 
flamingantisme. Voorts brengt hij, door te spreken van een ‘achterlijke streek’, het hardnekkige 
topos van ‘Arm Vlaanderen’ in herinnering, waarbij Vlaanderen keer op keer in termen van 
geestelijke, materiële, spirituele achterstand of armoede wordt beschreven (cf. Absillis 2008,      
p. 172-174). Volgens De Wispelaere ontstijgt De verwondering echter deze gewortelheid en 
ontwikkelt het zich tot een kunstwerk van internationaal formaat.  
 Ook de Nederlandse dichter en criticus Hans Warren gaat in zijn bespreking in op het 
Vlaamse karakter. Warren noemt De verwondering een ‘boeiende en verbijsterende roman’, en 
komt tot de volgende analyse:  
 

De Rijckel, hoezeer ook een echte schepping, fictie als romanfiguur, is Hugo Claus, en Hugo 
Claus is in dit boek Vlaanderen, Vlaanderen op zijn best. Jeroen Bosch en Ensor worden op de 
flap genoemd, niet ten onrechte, maar ook Adriaen Brouwer en Tytgat gluren door deze 
pagina’s, en Tijl. Want er zijn grillig-absurde fantasieën in rose en zilverblauw (Mme Harmedam 
in het fotografisch atelier), gruwelijke maskerades (het bal in Oostende met zijn telkens 
wisselende naam) maar ook zotte boerenherberg-verhalen (over de berenboer en de beerbak) en 
allerhand snakerijen in lichter tint. Het geheel opgetild naar een niveau dat door weinige 
Nederlandstalige schrijvers wordt bereikt. (Warren 1962) 

 
Het feit dat Warren hier met name naar schilders verwijst om zijn beeld van ‘Vlaanderen’ over 
te brengen, lijkt aan te sluiten bij een traditie die vanaf de Vlaamse Tachtigers in opgang kwam. 
Weisgerber zet in zijn Aspecten van de Vlaamse roman uiteen hoe bij schrijvers als Streuvels de focus 
langzamerhand verschoof van de handeling naar de beschrijving, een ontwikkeling die vooral 
geïnspireerd werd door de schilderkunst: 

 
Meer dan ooit richt de letterkunde zich naar de schilderkunst en het ut pictura poesis wordt hier 
heel wat meer dan een stijlfiguur. Streuvels komt er voor uit dat de schilderijen van Emile Claus 
een ware openbaring voor hem zijn geweest; Herman Teirlinck vindt aansluiting bij Schirren, 
Tijtgat en Rik Wouters; Van de Woestijne bij de groep van Latem: De Saedeleer, Albijn van 
den Abeele, Gustave de Smet e.a.; en De Wandelende Jood (1906) van Vermeylen herinnert meer 
dan eens aan Bruegel en aan Bosch. (Weisgerber 1964, p. 27) 
 

Het is ook vanaf dit moment dat Vlaamse auteurs geregeld worden vergeleken met hun 
schilderende collega’s, waarbij overigens vaak dezelfde (canonieke) namen opduiken. Zo 
verwijst Tytgat, ook genoemd in de recensie van Warren, naar de expressionistische schilder 
Edgar Tytgat (1879-1957), die voornamelijk bekend stond als illustrator van ‘koddige 
gebeurtenissen, van anecdoten, legenden, folkloristische feesten, circussen, concerten, fabels of 
sprookjes’ (Anoniem 1960, p. 1). Adriaen Brouwer, een andere door Warren genoemde 
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kunstenaar, was een barokke Vlaamse kunstschilder (ca. 1605-1638) wiens vroege genrestukken 
met boeren en straatmuzikanten zich kenmerkten door een ‘vlaamsch karakter, heldersprekend 
coloriet (rose en geel), motieven à la Brueghel’ (Blok 1937, p. 150-151).212 In combinatie met de 
verwijzing naar Tijl Uilenspiegel schildert Warren Vlaanderen kortom af als een rurale streek 
waar zich allerlei koldereske, grimmige en sprookjesachtige taferelen afspelen.  

Warren en De Wispelaere herkennen in De verwondering een stereotiepe opvoering van 
Vlaanderen dat op basis van volkslegenden, schilderijen en ‘streekromans’ als Pallieter 
gemeengoed is geworden. Claus heeft dit ‘typisch Vlaamse’ volgens beide critici echter niet 
gelaten voor wat het is, maar het naar een hoger niveau getild. Hoewel ze deze bewering niet 
expliciet onderbouwen, is het mogelijk het een en ander af te leiden uit hun loftuigingen. De 
Wispelaere prijst De verwondering als ‘sterk vernieuwend, uitgesproken modern in haar aansluiting 
bij de moderne internationale prozaliteratuur en toch tegelijk oorspronkelijk, gedurfd, hier en 
daar experimenteel’ (De Wispelaere 1962, p. 812). Warren op zijn beurt wijst onder andere op 
de ‘maîtrise over de stof, deze nobele, hoge verteltrant, deze afstand tot het onderwerp’ en stelt:  

 
Een boek als “De Verwondering” is van een zo hoog niveau, dat een heel goede Vestdijk, een 
Hermans, er wat bloedeloos naast lijken. Vele Vlaamse schrijvers bezitten van nature en door 
opvoeding een benijdenswaardige eigenschap die de meeste Noord-Nederlanders missen: ze 
hebben een latijnse inslag en een vleug zuidelijke cultuur meegekregen. Bij gelukkige versmelting 
met het eigene geeft hen dat een voorsprong. (Warren 1962).  

 
Opnieuw wordt hier een bekend cliché van stal gehaald: de tegenstelling tussen sobere, zakelijk 
en ‘bloedeloze’ Nederlandse auteurs en hun bourgondische, temperamentvolle en smeuïg 
vertellende Vlaamse tegenhangers (cf. Janssens 2006; cf. Van Renssen 2013). Naar een aantal 
van deze typische Vlaamse ‘vertellers’ wordt overigens expliciet verwezen in diverse recensies, 
zoals we zullen zien in de volgende paragraaf. 
 

5.2.2 ‘Een grandioze samenvatting van voorafgaand Vlaams genie’ 

De Brusselse hoogleraar Bernard Frans van Vlierden, die als schrijver, essayist en criticus 
publiceerde onder het pseudoniem Bernard Kemp, wijdde een uitgebreide bespreking aan De 
verwondering in het essayistische, oorspronkelijk jezuïtische maandblad Streven.213 Van Vlierden 
gaat vooral in op de ‘zeer duidelijke correlatie’ tussen de experimentele vorm en de ‘authentieke 
ervaring die er achter steekt’ (Van Vlierden 1963, p. 524). Met betrekking tot de stijl merkt hij 
op dat hij onder andere ‘de hand van Streuvels, Buysse, Elsschot e.a.’ herkent (ibid., p. 522).  

De hand van Buysse wordt ook bemerkt door de Vlaamse auteur Frans de Bruyn, die 
Claus eind maart 1962 al had geïnterviewd over de toen nog aanstaande roman. Volgens De 
Bruyn zijn ‘de boeren nabij het kasteel met zoveel vaardigheid beschreven, dat men er Cyriel 
Buysse zou moeten bijhalen’ (De Bruyn 1962b). Na een korte vergelijking met Hermans’ De 
donkere kamer van Damokles (1958) staat de criticus uitvoerig stil bij de ‘briljante stijl’ van Claus, 
waar volgens hem de Franse nouveau roman-auteur Alain Robbe-Grillet en de 
eerdergenoemde Raymond Queneau nog een puntje aan kunnen zuigen. Met betrekking tot de 
laatste schrijft hij zelfs: ‘de vader van «Zazie dans le métro» zou [Claus] ongetwijfeld benijden, 

                                                
212 Uitgerekend Felix Timmermans wijdde een roman aan de prototypische Vlaamse schilder: het werk verscheen 
in 1948 onder de titel Adriaan Brouwer bij de Amsterdamse uitgeverij P.N. van Kampen & Zoon. 
213 Dezelfde bespreking verscheen eerder, op 21 december 1962, in De Linie onder de naam Bernard Kemp. 
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moest hij de uitbeelding van de festiviteiten rondom «Le Rat mort» in Oostende kunnen lezen’ 
(ibid.).  

De Vlaamse criticus Paul Hardy, vaste recensent van de Gazet van Antwerpen en het 
kritisch-bibliografische tijdschrift Boekengids – de spreekbuis van ‘misschien wel het meest 
conservatieve katholicisme in Vlaanderen’ waarin Nederlandstalige literaire uitgaven van een 
morele quotering werden voorzien (Humbeeck 2016, p. 280; Humbeeck e.a. 2016, p. 18) – 
schrijft op 1 januari 1963 een typisch ‘Hardyiaanse’ bespreking. Na een samenvatting maakt hij 
een duidelijk onderscheid tussen de morele inhoud en de literaire kwaliteit (cf. De Jong 1977, 
p. 180-182; Absillis 2008, p. 336-338). Hardy is niet onvertogen positief over De verwondering: 
‘Uitnemend geschetste situaties, met ongemene stilistische intensiteit gestelde bladzijden, treffen 
ons keer op keer, maar de mens, de eenzame held, beroert ons niet’ (Hardy 1963). Met betrekking 
tot de stijl spreekt hij van ‘voortreffelijke bladzijden realistische vertelkunst, rijk aan verrassende 
details’, die hem echter keer op keer ‘zowel aan L.P. Boon als aan Walschap doen denken (lees 
maar even de blz. 98-99)’. Op de bewuste bladzijden houdt Verzele een uitgebreide monoloog 
in een spreektalig register met duidelijke ‘Vlaamse’ invloeden (bijvoorbeeld: ‘Maar Crabbe die 
keek uit zijn ogen. Ziet dat van hier!’; Claus 1962, p. 98, zie ook § 6.9.1). 
 De Nederlander Gabriël Smit, vaste recensent van de rubriek ‘de Boekenplank’ in de 
rooms-katholieke, linksgeoriënteerde Volkskrant (Op de Beek 2013, p. 101), evualeerde romans 
doorgaans op religieuze gronden, maar rekende auteurs noch hun werk erop af als de strekking 
afweek van de katholieke leer (ibid., p. 167). In plaats daarvan ging Smit na in hoeverre een 
bepaalde religieuze problematiek zuiver gesteld was en inzicht bood in ‘algemeen-menselijke 
vraagstukken’ (ibid., p. 178; p. 243). Deze instelling komt onmiddellijk naar voren in zijn 
recensie over De verwondering: ‘Dat de Vlaming Hugo Claus een schrijver met briljante talenten 
is, staat vast. Ook wie weinig waardering kan opbrengen voor de levensvisie, die in zijn werk 
gestalte krijgt, zal dat moeten beamen’ (Smit 1962). Smit betoogt dat Claus zich in een kritieke 
overgangsfase lijkt te bevinden tussen een woedende jeugd en een meer volwassen 
levensbeschouwing, hetgeen sterk voelbaar is in De verwondering:  

 
Er wordt in gevochten met de noodzakelijkheid tot méér dan onmiddellijke interpretatie van de 
werkelijkheid. Claus staat van nature in de elementaire traditie der Vlaamse landelijkheid; hij 
hoort bij Streuvels, Timmermans, Walschap. Maar wat hen bewoog heeft hij moderner, feller 
uitgeleefd en moet hij nu op een ander niveau hernemen. In dit opzicht lijkt hij weer meer op 
Teirlinck. (Smit 1962).  
 

Fons Sarneel, docent Nederlands, literair criticus van Vrij Nederland en redacteur van het 
letterkundige tijdschrift Raam (Auwera 1970, p. 192), gaat in zijn bespreking nog een stapje 
verder en beweert dat zowat de hele Vlaamse literatuurgeschiedenis naar De verwondering toe is 
geschreven:  
  

Revolutionair als het is, lijkt zijn boek toch allereerst een grandioze samenvatting van 
voorafgaand Vlaams genie, alsof er van Streuvels tot Boon alleen maar geschreven is om dit 
mogelijk te maken, deze donkere Vlaamsheid, die grimacerende vertedering en aanstekelijke 
woede, nog zo dicht bij het volk gebleven en laag bij de aarde. De verbale woekering van 
Streuvels herleeft erin, door Teirlink [sic] gearchaïseerd en bekleed met majesteit, door 
Walschap geënerveerd, vergroofd door Louis-Paul Boon, vermagerd tot op het bot bij Elschot 
[sic]. (Sarneel 1963, p. 51) 
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Opnieuw komt het beeld naar voren dat Claus met De verwondering het prototype van een 
Vlaamse (streek)roman naar een hoger niveau heeft getild; dat hij als het ware de beste 
elementen van zijn voorgangers – de schelmenstreken van Tijl Uilenspiegel en Pallieter, de 
naturalistische verteltrant van Streuvels en Buysse, de koele en ironische toon van Elsschot, de 
volksmond van Walschap en Boon – bij elkaar heeft gebracht en er vervolgens De verwondering 
uit heeft gedestilleerd. Het ‘Vlaamse’ taalgebruik speelt hierin een allesbehalve secundaire rol. 
De taal, evenals de algehele stijl van De verwondering, ontlokte dan ook de nodige commentaren. 
 

5.2.3 ‘Een niet altijd fraai Belgisch-gekleurd Nederlands’ 

Zoals reeds uit diverse recensies bleek, werd er over het algemeen lovend gesproken over de stijl 
in De verwondering. Een korte bloemlezing: de Nederlandse criticus Willem Brandt, wiens 
bespreking in diverse regionale Nederlandse dagbladen verscheen, zegt tijdens het lezen 
veroverd te zijn door de ‘stijl, de verbeeldingkracht, de lenigheid van zinsbouw en de 
oorspronkelijkheid van woordkeus waarover Claus beschikt’. Volgens hem zijn er maar weinig 
of zelfs geen schrijvers die zo ‘krachtig en in zulk een zuivere taal hun verbeeldingen kunnen 
suggereren als Claus in deze roman’ (Brandt 1962). Ook M.L. Nijdam spreekt in De Linie lovend 
over de ‘bijzondere taalvirtuositeit’ (Nijdam 1962). Vergelijkbare bewoordingen komen we 
tegen bij Anton Bogaard, redacteur van het Nijmeegs Universiteitsblad, die spreekt van een ‘virtuoos 
gehanteerde taalvaardigheid’ (Bogaard 1962). Willem Wagener, journalist bij het Rotterdamsch 
Nieuwsblad, vindt de ‘Danteske’ roman van Claus in vergelijking met Hermans’ De donkere kamer 
van Damokles ‘kleuriger, Vlaamser, briljanter van wendbaarheid, en veel rijker van taal’. 
Bovendien noemt hij de personages indringender getekend, en is hun manier van spreken, ‘vaak 
in dialect’, uitermate ‘knap “geboekt”’ (Wagener 1962). De protestantse criticus Koos van 
Doorne, vaste prozarecensent op de kunstpagina van Trouw (Op de Beek 2013, p. 97; p. 148), 
schrijft dat de roman ‘vele prachtig geschreven passages bevat’. Wel moet hem iets van het hart 
met betrekking tot Claus’ taal: 
 

Hij schrijft een voor mij niet altijd fraai Belgisch-gekleurd Nederlands. Ik bedoel niet Vlaams. 
Vlaams bestaat niet. Er bestaat slechts in België een groep dialecten, die wij met “Vlaams” 
aanduiden. Claus schrijft Nederlands maar met vrij veel belgicismen. Het proces van 
differentiatie tussen Nederlands uit het noorden en Nederlands uit het zuiden is kennelijk 
begonnen. Jammer blijft het. Een volledige overeenstemming zou, meen ik, de Nederlandse 
cultuur ten goede komen. (v.D. 1962) 

 
Van Doorne is niet de enige die commentaar levert op Claus’ Nederlands. Ook de Vlaamse 
katholieke criticus Clem Bittremieux, die geregeld ingaat op aspecten als structuur en 
taalgebruik (De Jong 1970, p. 173-174), haalt bijna handenwringend zijn rode pen erbij. 
Bittremieux, die overigens zeer lovend is over De verwondering, stelt dat Claus soms ‘nodeloos on-
nederlands’ schrijft: formuleringen als ‘de leraars wijsvinger’ en ‘de leraars repliek’ zijn Engels, 
‘lenig vervoegde zij de twee mannen’ is Belgisch. In deze bemerkingen valt de toon te herkennen 
van de zogenaamde ‘taaltuin’-rubrieken die courant waren in het toenmalige, door 
taalzuivering getekende Vlaamse klimaat (cf. Absillis & Jaspers 2016). Volgens Bittremieux 
hebben deze on-Nederlandse elementen echter geen negatieve gevolgen voor Claus’ taal, ‘die 
altijd zo weet te spreken alsof ze de dingen noemde voor het eerst’ (Bittremieux 1962).  
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Ronduit positief is Urbain van de Voorde, vaste recensent van de katholieke en Vlaamsgezinde 
krant De Standaard: 
 

Zeggen wij liever bij wijze van slot dat het boek meesterlijk geschreven is in een feilloze en uiterst 
rijke taal, waarschijnlijk het zuiverste Nederlands, noch Hollands, noch Vlaams getint (tenzij 
daar waar de auteur een paar malen volkstaal nabootst), dat heden ten dage in de 
romanliteratuur benoorden en bezuiden de Moerdijk geschreven wordt. (Van de Voorde 1962) 

 
Het ideale Nederlands volgens Van de Voorde komt kortom neer op een synthese van Noord 
en Zuid, en dus niet op een slaafse navolging van het ‘Hollands’. Nog veel stelliger hierin is de 
Gentse schrijver en criticus Prosper de Smet in het Nederlandse (!) culturele tijdschrift De Nieuwe 
Stem. Na lovend te hebben gesproken over de ‘taalvirtuositeit’ van Claus stelt De Smet dat in De 
verwondering Vlaanderen centraal staat, en wel het ‘Vlaanderen met de taal van de volksmens 
zelf, wat niet meer gebeurd was, sinds we hier in het zuiden onder de dictatuur leven van door 
noord-Hollandse meisjesboeken gevormde schoolmeesters’ (De Smet 1963a, p. 121). De Smet 
haalt hier onmiskenbaar uit naar de taalzuiveringspraktijken uit de naoorlogse periode                  
(§ 2.3.15). Zoals we zagen, leidde de hyperstandaardisering onder andere tot een radicale 
vernederlandsing van Vlaamse boeken. Een negatief gevolg van deze ‘vernederlandingsmanie’ 
was echter (althans in de ogen van Prosper de Smet) dat de eigen volkstaal er niet of nauwelijks 
meer aan te pas kwam in Vlaamse romans. Dit was niet alleen te ‘wijten’ aan uitgeverijen, die 
als gezegd Nederlandse correctoren inhuurden om de taal van Vlaamse auteurs te 
‘verhollandsen’, maar ook aan schrijvers zelf die zich conformeerden aan de strenge taalnormen 
en er zorgvuldig op toezagen vooral geen ‘Vlaams’ te schrijven (zie ‘Intermezzo’). De 
verwondering, ‘met de taal van de volksmens zelf’, vormde voor De Smet dan ook een welkome 
uitzondering op de regel en kan in dat opzicht beschouwd worden als een van de eerste romans 
die na de stroom aan standaardtalige auteurs uit Vlaanderen weer aansloot bij de traditie die in 
gang was gezet door onder anderen Buysse, Walschap en Boon.  

Verreweg de meeste aandacht aan de taal besteedt Jan Walravens in zijn bespreking 
voor het Nederlandse Algemeen Handelsblad. Na een beknopte psychologische duiding vraagt 
Claus’ oude vriend zich af wat de functie is van de ‘bijzondere taalfrénesie van Hugo Claus’. 
Walravens doet zelf een voorzet en stelt dat Claus met De verwondering ‘stilistisch gezien, de 
donkere suggestie [heeft] gebracht van een magische wereld vol misvormingen, uitsteeksels en 
geslepen pinnen vol wreedheid en onzedelijkheid, vol leugen en lafheid’. Ook schrijft hij dat de 
roman doet denken aan een ‘ijzersterk kluwen van hartstochten, ideeën, gebeurtenissen en 
vooral: taalbouwsels’. Claus zou zich met de roman ‘in een dronken roes aan de suprematie van 
de taal’ hebben overgeleverd. Het is volgens Walravens dan ook zaak om: 
 

de methode van de nieuwe Franse kritiek op de Clausiaanse taaleenheid toe te passen, na te 
gaan welke woorden en zinswendingen het meeste voorkomen, hoe de scènes aangepakt worden, 
hoe de intrige haar gang gaat, hoe de orgelpunten bereikt worden, hoe er stilistisch omgegaan 
wordt met elementen als verrassing, wreedheid, spanning, kortom: een zuiver-formele analyse 
van het hele boek zou hier te maken zijn. (Walravens 1963a) 

 
Walravens lijkt hier te zinnespelen op een (Frans) structuralistische benadering, vermoedelijk 
verwijzend naar de close readings uit het in 1962 opgerichte tijdschrift Merlyn. Er zouden zich na 
Walravens’ bespreking inderdaad verschillende critici buigen over de complexe structuur van 
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de roman, vastberaden om het ‘ijzersterke kluwen’ te ontwarren. De door Walravens zo 
gehoopte ‘zuiver-formele analyse’ zou echter nog lang op zich laten wachten.  
 
5.3 De academische ontvangst 
 
Geheel in lijn met de uitgebreide journalistieke en essayistische receptie kan ook de academische 
ontvangst aanzienlijk genoemd worden. Sterker nog, De verwondering is ‘een van de meest 
bestudeerde romans uit de moderne Vlaamse literatuurstudie’ (Bernaerts 2011, p. 236). Het 
aantal academische bijdragen is al lang niet meer op drie handen te tellen, en de aandacht voor 
de inmiddels meer dan een halve eeuw oude roman blijft ongekend groot.  

De allereerste academische beschouwing is al meteen bijzonder, omdat deze verscheen 
nog voordat De verwondering in het Nieuw Vlaams Tijdschrift was voorgepubliceerd. Het gaat om 
Het geclausuleerde beest (1962) van Theo Govaart, docent Nederlands en literatuurcriticus voor het 
katholieke weekblad De Nieuwe Eeuw. Als gezegd zette Govaart met deze psychologiserende 
literair-kritische opstellenbundel een belangrijke pijler uit voor de Clausstudie, omdat hij als 
eerste op Freudiaanse wijze de ‘oedipale constellatie’ in Claus’ oeuvre bestudeerde (§ 2.2.1).  

De bewaard gebleven correspondentie tussen Claus en Govaart maakt het mogelijk na 
te gaan hoe Govaart De verwondering al zo vroeg kon bespreken.214 Govaart, die in december 1961 
de laatste hand legde aan zijn stuk over Claus, stuurde de auteur op 10 december een brief met 
een verzoek tot een persoonlijk gesprek, zodat hij de spreekwoordelijke puntjes op de i kon 
zetten. In deze brief legt Govaart uit dat Het geclausuleerde beest een uitgebreid opstel over het 
werk van Claus zal bevatten, dat al deels is gepubliceerd in het januari-nummer van het 
tijdschrift Streven (cf. Govaart 1961). Claus gaat in op het verzoek en nodigt Govaart uit om bij 
hem langs te komen in zijn woning aan de Predikherenlei te Gent. Vermoedelijk komen de 
heren tijdens deze afspraak, die plaatsvindt op 3 januari 1962, overeen dat Govaart een analyse 
zal toevoegen van Claus’ aanstaande roman De verwondering. 6 februari schrijft Govaart aan 
Claus een lange brief, waarin hij meldt dat hij het ‘typogram’ van De verwondering al tien dagen 
in huis heeft, maar dat hij na een eerste lezing nog maar lastig tot een oordeel kan komen.215 
Wel zet hij alvast wat indrukken op een rij, en deelt hij mee dat de definitieve redactie van zijn 
slothoofdstuk over veertien dagen klaar moet zijn.  

In dit bewuste hoofdstuk trekt Govaart diverse parallellen naar ander werk van Claus, 
onder andere op basis van ‘kritiek op de maatschappijvormen’. In De verwondering komt deze 
kritiek volgens Govaart neer op ‘een afwijzen van het levenloze, doelloze en onvruchtbare 
streven naar schijnkennis en schijnmacht; op verzet tegen de “darrende slagwoorden” van 
“geloof in zichzelf, dienstbaarheid tegenover een elite, verantwoordelijkheidszin” etc.’ (Govaart 
1962, p. 207-208).  
 Na Het geclausuleerde beest, dat dus al uitkwam op het moment dat De verwondering nog aan 
het verschijnen was in het Nieuw Vlaams Tijdschrift, duurt het een aantal jaar voordat de 
academische receptie echt op gang komt. Johan de Roey neemt weliswaar een stuk over De 
verwondering op in zijn monografie Hugo Claus. Een poreuze man van steen (1964) en ook Simon 

                                                
214 Kopieën van de briefwisseling tussen Claus en Theo Govaart worden bewaard in het Hugo Clauscentrum. Ook 
Thea Dol, de ex-vrouw van Govaart, stelde kopieën ter beschikking. 
215 Vermoedelijk doelt Govaart met ‘typogram’ op het inmiddels zoekgeraakte typoscript. Helaas werd geen kopie 
aangetroffen in het persoonlijke archief van Govaart. 
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Vestdijk verwijst kort naar de roman in zijn overzichtsstudie De zieke mens in de romanliteratuur 
(1964), maar de eerste volledig aan De verwondering gewijde studie ziet pas in 1967 het licht. Het 
gaat om de publicatie van de bundel Literair lustrum. Een overzicht van vijf jaar Nederlandse literatuur 
1961-1967, samengesteld door de voormalige Merlyn-redacteuren J.J. Oversteegen, Kees Fens 
en H.U. Jessurun d’Oliveira. Een behoorlijk aantal pagina’s is ingeruimd voor de bijdrage van 
Jean Weisgerber, die in zijn artikel ‘Hugo Claus: Devotissimus et doctissimus doctor’ ingaat op 
de rijke intertekstualiteit van de roman, in het bijzonder de verwijzingen naar Dantes Goddelijke 
komedie, de Bijbel en de vegetatiemythen uit Frazers The Golden Bough (Weisgerber 1967).  

Een aanzienlijke stroom vergelijkbare studies volgt, waarin de meest uiteenlopende 
bronnen aan bod komen: van Griekse en Germaanse mythen tot de Graalmythe, middeleeuwse 
theologie, Sneeuwwitje en Assepoester, de nouveau roman, Absalom! Absalom!, Ulysses, Alice in 
Wonderland en Die Blechtrommel (cf. Weisgerber 1972; Leroy 1969 & 1970; Wildemeersch 1973; 
Caluwé 1976; Duytschaever 1979a & 1979b & 1985; Ansar 1980; Claes 1979 & 1984a & 1984b; 
Raat 1993a & 2000; Langela 2003; Dinges 2006; Debergh 2014; De Strycker 2014).  
 In 1969 publiceert B.F. van Vlierden zijn overzichtswerk Van In ’t wonderjaer tot De 
verwondering, dat bekroond wordt met de Driejaarlijkse Staatsprijs voor Kritiek en Essay. In het 
uitgebreide overzicht schetst Van Vlierden de ontwikkeling van de Vlaamse roman vanaf 
Consciences epische werk In ’t Wonderjaer (1837) tot het voorlopige eindpunt: Claus’ 
experimentele, modernistische roman De verwondering.216 Van Vlierden, die in zijn recensie voor 
Streven al een vergelijkbare denkoefening had gemaakt, trekt in zijn studie voortdurend 
parallellen tussen De verwondering en andere Vlaamse romans, telkens met het oog op de 
wisselwerking tussen roman en werkelijkheid, auteur en lezer. Hij concludeert onder andere dat 
Claus met De verwondering terecht is gekomen in het ‘experimentele onderzoek van het 
schrijverschap’ (Van Vlierden 1969, p. 136). G.F.H. Raat, die verschillende artikelen aan De 
verwondering wijdt, benadrukt vooral de relatie tussen het schrijven en het zoeken naar een eigen 
identiteit: ‘Daartoe wordt een literatuuropvatting verdedigd, waarin de eenmalige rechtstreekse 
beschrijving wordt afgewezen ten gunste van een op diverse manieren herhaalde benadering’ 
(Raat 1993b, p. 32).  
 Zeventien jaar na het verschijnen van De verwondering wijdt Joris Duytschaever, professor 
aan de toenmalige Universitaire Instelling Antwerpen, een volledige monografie aan de roman. 
In dertien hoofdstukken gaat hij onder andere in op de receptie, de politiek-historische 
achtergrond, de mythologische intertekstualiteit en de vertelstructuur  (Duytschaever 1979b).217 
Het brede perspectief vloeit voort uit de reeks waar het boek deel van uitmaakte: het verscheen 
in de Synthese-reeks, die halverwege de jaren zeventig was opgezet om ‘belangrijke 
Nederlandstalige literaire werken veelzijdig te belichten’ (Raat 1999, p. 31). De brede opzet van 
de studies paste goed in het tijdsklimaat: de hoogtijdagen van de ergocentrische 
literatuurbeschouwing waren voorbij, waardoor ook meer contextueel gerichte onderwerpen 
aan bod konden komen (ibid.).218 Zo is het mogelijk dat Duytschaever verschillende personages 
uit De verwondering vanuit een psychologisch, intertekstueel én reëel-historisch kader analyseert.  
                                                
216 In dat opzicht komt Van Vlierdens opzet overeen met de eerder besproken recensie van Fons Sarneel, die stelde 
dat zowat de hele Vlaamse literatuurgeschiedenis naar De verwondering is toegeschreven (cf. Sarneel 1963, p. 51). 
217 De complexe vertelstructuur komt verder uitgebreid aan bod in Caluwé (1976) en Bernaerts (2005 & 2011). 
218 Zoals Bernaerts (2011, p. 237) al opmerkte, gaat slechts een handvol studies in op de politieke en historische 
achtergrond van De verwondering: naast Duytschaever wordt dit thema alleen uitvoeriger behandeld door Humbeeck 
1987, Lensen (2007 & 2014), De Ridder (2014) en Vitse (2014).  
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Twee studies die zich duidelijk afzetten tegen dominante structuralistische, intertekstueel 
gerichte benaderingen zijn de poststructuralistisch beïnvloede bijdragen van Humbeeck (1987) 
en Verstraeten (2003). Humbeeck plaatst in zijn uitvoerige stuk voor Restant (een Vlaams literair 
tijdschrift voor ‘recente semiotische theorievorming’ en tekstanalyse) kritische kanttekeningen 
bij de Clausstudie. Zoals ik al aangaf in § 2.2.1, uitte Humbeeck kritiek op het feit dat Claus’ 
teksten door Clausexegeten als Claes en Weisgerber gereduceerd werden tot semantische, 
schriftuurlijke eenheden. De gemene deler in dergelijke structuralistische studies was de 
(oedipale) fixatie op de moederlijke aanwezigheid, die met de komst van modernistisch 
georiënteerde studies uitbreidde met de oppositionerende vaderpool (Humbeeck 1987, p. 368). 
Volgens Humbeeck is een dergelijke lezing echter problematisch bij De verwondering, omdat 
daarin juist de ‘modernistische mythe van de schrijver als middelpunt en de modernistische 
sacrale eenheid van de schriftuur, i.c. de Drie-Eenheid “relaas”–“dagboek”–“persoonlijke 
aantekeningen”’ wordt doorbroken (ibid., p. 371). Ook Pieter Verstraeten uit kritiek op de sterk 
structuralistische benaderingen, die een aantal ‘homogeniserende strategieën’ veronderstellen 
(Verstraeten 2003, p. 155). Volgens hem is dit een kwalijke zaak, omdat dergelijke strategieën 
de complexiteit en de heterogeniteit van het ‘oppervlakteniveau’ van De verwondering reduceren, 
‘ten voordele van de relatieve eenduidigheid, inzichtelijkheid en homogeniteit van de 
dieptestructuren’ (ibid., p. 157). Verstraeten pleit dan ook voor een verschuiving van de focus 
naar het concrete oppervlakteniveau, waardoor tegelijkertijd het artificiële onderscheid tussen 
het zogenaamde ‘oppervlakteniveau’ en de ‘dieptestructuur’ opgeheven wordt (ibid., p. 168).  

Na Humbeeck en Verstraeten verschenen verschillende studies die meer oog hadden 
voor de ontregelende krachten in De verwondering. Een aantal daarvan werd opgenomen in Lezen 
in verwondering (2014), een bundel met veertien leeswijzers die in 2014 onder redactie van Mathijs 
Sanders en Tom Sintobin verscheen bij uitgeverij Vantilt. Vergelijkbaar met Duytschaevers 
studie uit 1979 betreft het een didactisch opgezette bundel die De verwondering vanuit allerlei 
hoeken belicht, waarbij ook betrekkelijk nieuwe benaderingen als vertaalwetenschap (Missinne 
2014) en genderstudies (Van Thienen 2014) aan bod komen. Hoewel de bundel een uitgebreide 
staalkaart aanreikt van wetenschappelijke benaderingen, benadrukken de samenstellers in hun 
voorwoord dat het boek niet volledig is: zo ontbreken hoofdstukken over de filmische aspecten, 
Bart Meulemans toneeladaptie uit 2014 en de tekstgenese.219   

Wat genese-lacune betreft kreeg de studie naar De verwondering – en de Clausstudie in het 
algemeen – in 2015 een ware impuls. In februari van dat jaar werd namelijk een groot deel van 
Claus’ literaire nalatenschap, bestaande uit ‘tweeënveertig archiefdozen, acht ringmappen en 
zes verhuisdozen’ (Vanhecke 2015, p. 24), door de Koning Boudewijnstichting aangekocht en 
in bewaring gegeven aan het Letterenhuis in Antwerpen. ‘Een goudmijn voor vorsers en 
biografen’, noemde het Letterenhuis het archief, en daar is geen letter van overdreven, zeker 
niet met betrekking tot het omvangrijke materiaal rond De verwondering, zoals al bleek uit 
hoofdstuk 4. In het voorjaar van 2016 verscheen een speciaal themanummer van Spiegel der 
Letteren over het Claus-archief. Het nummer bevatte twee bijdragen over De verwondering: 
Sintobin & Sanders (2016) illustreerden aan de hand van drie casussen hoe Claus de ontregeling 

                                                
219 Linde de Potter merkt in haar bespreking van Lezen in verwondering op dat ze ook nog een stuk mist ‘waarin dieper 
in wordt gegaan op Claus’ talige materiaal: de stijl en taal. De inleiding vermeldt een specifiek “associatieve logica 
van de taal”, maar waaruit blijkt dat concreet? Hoe beïnvloeden Claus’ weerbarstige taalconstructen ons begrip 
van de roman?’ (De Potter 2015, p. 229). 
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in zijn roman zorgvuldig voorbereidde, Kevin Absillis en ik onderzochten de genese van enkele 
opvallende taalregisters uit de roman (Absillis & Lemmens 2016b). In het voorjaar van 2018 
lanceerde het literair-historische tijdschrift Zacht Lawijd eveneens een rijk geïllustreerd 
themanummer over het Claus-archief. Ook in dit nummer werd een bijdrage over De 
verwondering opgenomen, waarin Absillis en ik de complexe ontstaansgeschiedenis van de roman 
reconstrueerden (Absillis & Lemmens 2018). Tot slot verscheen bij De Bezige Bij in het voorjaar 
van 2018 – 56 jaar na het verschijnen van de eerste druk – een door Kevin Absillis en mij 
verzorgde kritische editie van De verwondering, voorzien van een uitgebreid nawoord waarin 
Absillis onder andere ingaat op de politiek-historische context, biografische elementen en de 
wijze waarop het klassieke heldenschema op de kop wordt gezet in de roman (Absillis 2018). 
 

5.3.1 ‘Kluifjes voor filologen’: de taal onderzocht 

Ondanks de indrukwekkende stroom aan studies is er nog altijd opvallend weinig aandacht 
geschonken aan de door Walravens gedoopte ‘Clausiaanse taaleenheid’ in De verwondering. Dit 
wil overigens niet zeggen dat het aspect volledig aan het zicht onttrokken bleef: diverse 
onderzoekers besteedden aandacht aan de taal en stijl, zij het doorgaans zijdelings. Jean 
Weisgerber stelt bijvoorbeeld dat de taal ‘in verschillende lagen of contrasterende vormen’ 
uiteenvalt; ‘de stijlvirtuositeit doet aan Faulkner, Queneau en Gatta denken’ (Weisgerber 1972, 
p. 52). Ook koppelt de Clausvorser enkele inhoudelijke motieven aan zijn stilistische observaties. 
Het reisschema uit de roman gaat bijvoorbeeld gepaard met een ‘voorwaarts en horizontaal 
dynamisme’, dat verklaart waarom bijwoorden als ‘langs’, ‘voorbij’ en ‘verder’ zo vaak 
voorkomen: ‘Op die manier wordt het snelle voortschrijden van de reiziger, zijn voorbijlopen 
aan onbeduidende voorwerpen en gezichten weergegeven’ (ibid., p. 34). Weisgerber merkt 
verder op dat deze horizontale ruimtevoorstelling voortdurend wordt verbonden met verticale 
bewegingsbeelden, waardoor er sprake is van twee richtingen: 

 
Van meet af aan, ja reeds in de eerste zin van de roman, poneert Claus dit tweevoudige patroon: 
‘De leraar liep de twaalf meter van zijn kamer naar de lift in verwondering’ (p. 7) en meteen gaat 
de hoofdpersoon naar beneden. Aan hoogte-indrukken beantwoorden actitieven of mutatieven 
als opklimmen (p. 17), afglijden, dalen, neerstrijken, opstijgen (p. 20), neervallen (p. 23), 
rechtkruipen (p. 25), opspringen (p. 26) en vooral ‘heffen’ en ‘knielen’ die respectievelijk vaak 
met de hand (pp. 46, 51 –de Hitlergroet!–, 57, 115, 167, 197, 215, 219), in verband worden 
gebracht. Verder wordt de hoogte eveneens gesuggereerd door bepaalde lokalen (kelders, 
opkamers, ‘die kamer zes-hoog’ (p. 35), stapelplaatsen of door een liftkooi, een ladder, trappen, 
muren, de zoldering van het hok, masten, zuilen, standbeelden, een toren, een podium, een 
perron, een fallus (p. 121) of een tuinslang (p. 203)... (Weisgerber 1972, p. 35) 
 

In een latere verhandeling brengt Weisgerber de parataxis van de zinnen in verband met ‘een 
“caleidoscopische” visie die ongelijksoortige figuren verbindt’ en merkt hij op dat de 
nevenschikking aanleiding geeft tot een ‘kortademig, hortend en stotend tempo, een soort van 
staccato waarbij de zin – en de wereld – in scherven lijken te vallen’ (Weisgerber 1974, p. 33-34). 

Een andere interessante bemerking komen we tegen in het overzichtswerk van Hector-
Jan Loreis over de ‘nieuwe’ nouveau roman. In het vierde hoofdstuk over de Vlaamse literatuur 
schrijft Loreis dat Hugo Claus, Ivo Michiels en Paul de Wispelaere de taal in Vlaanderen 
verfraaien: ze geven ‘de Zuidnederlandse literatuur haar aristocratische verfijning terug, die ze 
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met de sappige Pallieter- en de Streuveliaanse boerenromans verloren had’ (Loreis 1967,              
p. 130). Hij besluit het hoofdstuk als volgt: 
 

Alleen ter wille van de vernieuwende stijl, kunnen we zowel Claus als Michiels, de beperkende 
historische achtergrond van “De Verwondering” ten spijt, tot de progressistische pioniers 
rekenen, auteurs van de NSR, de Nieuwe Streekroman. (Loreis 1967, p. 140)  
 

Wederom, ditmaal met exclusieve focus op de stijl, wordt Claus getypeerd als een auteur die de 
stereotiepe streekromans – Loreis spreekt van ‘boerenromans’ – naar een hoger niveau tilt. Uit 
de kritiek komt met andere woorden steevast het beeld naar voren dat Claus met De verwondering 
een soort hybride positie inneemt tussen enerzijds traditionele, typisch ‘Vlaamse’ 
streekliteratuur, en anderzijds vernieuwende, modernistische, universele literatuur. Op dit 
thema kom ik in het volgende hoofdstuk nog terug. 

 Voor nu wil ik even stilstaan bij Duytschaevers hoofdstuk over de compositie en stijl van 
De verwondering. Duytschaever begint met de stelling dat het de moeite zou lonen een ‘grondig 
onderzoek te doen naar de functie van de anakoloet, de inversie en dergelijke stijlfiguren meer’. 
Vervolgens merkt hij op dat dergelijke ‘kluifjes voor filologen’ buiten het kader van zijn studie 
vallen, waardoor hij zich beperkt tot enkele stijlkenmerken, zoals de herhaling en de 
‘discontinuïteit’ (Duytschaever 1979b, p. 75). De discontinuïteit laat Duytschaever sterk denken 
aan James Joyce’ Ulysses (1922). Hij wijst in het bijzonder op de herbergscène uit De verwondering 
waarin de klassieke muziek die uit de jukebox schalt voortdurend doorsneden wordt door 
uitroepen van kaartende boeren (zie § 6.8.4): ‘Hier is ongeveer hetzelfde aan de gang als in het 
Sirenen-hoofdstuk (het elfde) bij Joyce: ook daar is er interferentie tussen de gesprekken in een 
café en de muziek die er gezongen wordt, onder meer aria’s uit Italiaanse opera’s. [...] men zou 
kunnen zeggen dat Claus de stijlkenmerken van het Sirenen-hoofdstuk als het ware 
gecondenseerd heeft in één bladzijde’ (ibid., p. 80). Ook in de abrupte omslag van religieus 
pathos naar plat taalgebruik bij de kaartende boeren herkent Duytschaever de hand van Joyce. 
Dit brengt Duytschaever tot de volgende conclusie: ‘Evenals Joyce gebruikt Claus zoveel 
mogelijk taalregisters, vanuit een bekommernis om de taal in heel haar scala (ook in de Vlaamse 
varianten) te laten voortbestaan’ (ibid., p. 81). Duytschaever bestempelt Claus (en Joyce!) hier 
kortom als een soort dialectoloog die probeert zoveel mogelijk taalregisters in leven te houden.  

Dit noodt tot enkele bedenkingen, die ik voor nu alleen zal toespitsen op Joyce. 
Inmiddels hebben diverse stilistische studies namelijk aangetoond dat er voor de Ierse auteur 
heel wat meer op het spel stond dan puur linguïstische bekommernissen. Naast de reeds in             
§ 3.15.4 besproken analyses van Scott (2009) gaat het onder andere om een stilistische studie 
van María Ángeles Conde-Parrilla naar het zogenaamde ‘Hiberno English’ in Joyce’ 
debuutroman A Portrait of the Artist as a Young Man (1916). Conde-Parrilla verbindt de hybride, 
sterk door de Ierse spreektaal beïnvloede taalvariant met een diepgaande discussie over 
culturele identiteit en wijst bovendien op het ideologische belang van de ‘dialectal dimension’ 
in A Portrait (Conde-Parrilla 2013, p. 39). Katie Wales toonde eerder al aan dat Joyce’ latere 
werk meer Hiberno English bevat dan het vroege, een evolutie die ze interpreteert als een 
toenemend verlangen naar een talige ruimte waarin Joyce zich tegelijk ‘thuis’ kon voelen en de 
Ierse culturele identiteit (en bij uitbreiding elke vorm van culturele of nationale identiteit) kon 
problematiseren door de hybriditeit van het Iers Engels te exploiteren (Wales 1993). Een laatste 
vermeldenswaardige publicatie is de monografie Joyce’s Ghosts, waarin Luke Gibbons betoogt 
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dat de ‘Iersheid’ van Joyce intrinsiek verweven is met diens modernisme en dat juist deze 
verwevenheid geleid heeft tot de stilistische vernieuwingen die zo kenmerkend zijn voor Joyce’ 
unieke taal (Gibbons 2015). 

Deze Joyceaanse interlude komt natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen: de 
aangehaalde studies sturen alvast in de richting van mijn stilistische analyses van De verwondering. 
In hetzelfde kader wil ik nog wijzen op de bijdrage van Stéphanie Vanasten aan Lezen in 
verwondering, waarin ze ingaat op carnavaleske en groteske aspecten in De verwondering. Zich 
grotendeels baserend op de theorie van Bakhtin stelt Vanasten dat het groteske leeft bij de gratie 
van contrastverschijnselen. Zo creëert Claus in zijn roman bijvoorbeeld contrasten tussen 
harmonie en chaos en tussen perfecte en gebrekkige lichamen. Ook op talig vlak is er sprake 
van contrastwerking, doordat ‘diverse, zeer uiteenlopende taalregisters tegenover elkaar 
geplaatst [worden]’ (Vanasten 2014, p. 229): 

 
Met de spreekwijze van Fredine, bijvoorbeeld, die voor haar relaas veelvuldig gebruikmaakt van 
onomatopeeën (85/93) en klankensymboliek, wat bijdraagt tot een levendig en soms komisch 
portret. Ook het familiaire en soms crue taalgebruik van het alledaagse leven in het café, de 
volkse moppen en woordspelingen, het dialectisch gekleurde taalgebruik met zijn barbarismen, 
hebben zo’n contrastwerking. (Vanasten 2014, p. 230) 
 

Hiermee heb ik enkele contouren geschetst voor mijn analyse van De verwondering, die in het 
volgende hoofdstuk centraal zal staan. 
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6.1 ‘Een paar bladzijden Vlaams “dialect”’ 
 
In hoofdstuk 4 zagen we, even recapitulerend, dat Claus tijdens het schrijfproces aan zijn ‘eerste 
roman’ lange tijd in dubio verkeerde wat betreft het inschakelen van dialect. Begin april 1961, 
toen hij al een heel eind onderweg was met het eerste manuscript, had hij nog steeds sterke 
twijfels: ‘Ik haat “Heimat”-literatuur. Toch betrapte ik mij bij het schrijven op een paar 
bladzijden Vlaams “dialect”, maar die zullen er wel niet inkomen’ (Kok 1961). Het is niet 
vreemd dat Claus het schrijven van dialect betrekt op heimatliteratuur: het gebruik van dialect 
is immers kenmerkend voor streekliteratuur (cf. De Geest & Vanfraussen 2005, p. 148). Ook 
mag het op zich niet verwondelijk heten dat Claus zich distantieert van heimatliteratuur: het 
genre kreeg met name vanaf de Tweede Wereldoorlog een bedenkelijke reputatie (De Potter 
2017, p. 55). Zo werd streekliteratuur onder andere geassocieerd met een overdaad aan 
anekdotiek, een karikaturele voorstelling van mens en natuur en stilistische oppervlakkigheid 
(De Geest & Vanfraussen, p. 148). Het gebruik van dialect werd dan weer beschouwd als een 
‘gebrek aan algemeengeldigheid’ (ibid.). Met dit soort typeringen wou Claus zich 
begrijpelijkerwijs niet inlaten, vooral niet als het ging om zijn ambitieuze, experimentele en 
modernistische roman De verwondering.  

Tegelijkertijd echter gaf Claus in het ‘promotie-interview’ met Hans Sleutelaar aan dat hij 
‘meer een regionaal schrijver’ bleek te zijn dan hij vermoedde (Sleutelaar 1962). Claus hield er 
met andere woorden een nogal ambigue houding op na als het ging om streekliteratuur en – in 
het verlengde daarvan – het gebruik van dialect. Zoals we al zagen in het vorige hoofdstuk, is 
het precies deze tweeledige houding die de aandacht trok van diverse critici: er werd geregeld 
opgemerkt dat Claus met De verwondering de Vlaamse ‘boerenroman’ naar een hoger niveau had 
getild, en dat hij er (volgens sommigen) in geslaagd was de Vlaamse volkstaal op een unieke 
manier te boekstaven. De verwondering kan in dit opzicht cruciaal genoemd worden: het is de 
eerste roman waarin Claus probeerde ‘dialect’ zo in te schakelen, dat het een duidelijke functie 
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vervulde binnen de roman en het geen afbreuk deed aan zijn poëticale principes, noch aan de 
inhoudelijke en esthetische ambities die hij had met De verwondering.  
 
6.2 Opzet, onderzoeksvragen en hypothese 
 
In dit hoofdstuk onderzoek ik hoe Claus met deze allesbehalve evidente klus aan de slag ging. 
Hoe gaf hij vorm aan het ‘dialect’ en de overige, al dan niet ‘demotische’ taalregisters in de 
roman? Welke personages legde hij dialect in de mond en wat is hun rol binnen het verhaal? 
Waarom spreken juist deze personen dialect(isch) en hoe worden zij daardoor gepositioneerd 
ten opzichte van andere figuren? Welke mogelijke stereotyperingen worden hiermee bevestigd 
of juist ontkracht? Wat is kortom de functie van de stijl- en registervariatie in De verwondering? 
 Mijn hypothese is dat Claus in De verwondering voor het eerst ‘dialect’ en in bredere zin 
registervariatie inzet om centrale narratieve, poëticale en ideologische motieven mee aan te 
drijven. Daarmee veronderstel ik tevens dat Claus zich bewust is van het feit dat elk taalregister 
cultureel, sociaal, politiek en ideologisch geconnoteerd is en dat onder andere het opvoeren van 
‘dialect’ extra betekenislagen met zich meebrengt. Ik verwacht dus dat Claus enkele specifiek 
geconnoteerde (of beter: ‘geregistreerde’) taalregisters opvoert die – in ieder geval voor een 
Vlaams leespubliek – extra lagen aan de roman toevoegen en tegelijkertijd een bepaalde 
zienswijze of zelfs boodschap op het publiek proberen over te dragen.   
 Om bovenstaande hypothese te testen en de geformuleerde onderzoeksvragen te 
beantwoorden, zal ik de in hoofdstuk 3 geïntroduceerde methode toepassen op De verwondering. 
Als toegelicht in § 3.14 e.v., vertrek ik vanuit de stilistische checklist van Leech en Short (2007) 
en let ik in eerste instantie op grammatica, lexicon en eventuele stijlfiguren. Bij de meer 
spreektalige en dialectische registers zal ik eveneens – in navolging van Hodson (2014) en Scott 
(2009) – aandacht besteden aan fonetische en orthografische aspecten. Voorts sta ik stil bij de 
context, waarbij ik voornamelijk let op de weergave van spraak (inclusief het optreden van skaz), 
de verhoudingen tussen personages en vertellers en de wijze waarop ‘geregistreerde’ en 
geïndexicaliseerde taalregisters worden ingeschakeld in de roman. 
 Uniek aan De verwondering is dat ik bij de analyses eveneens gebruik kan maken van het 
in hoofdstuk 4 toegelichte bronnenmateriaal. Ik verenig met andere woorden zogenaamde 
diachrone (tekstgenetisch geënte) en synchrone (in casu narratologische) analyses met elkaar. 
Concreet selecteer ik telkens een fragment uit de eerste druk, waarvan ik vervolgens de 
beschikbare varianten weergeef. In de regel neem ik alleen de varianten uit het eerste 
manuscript (M1), het tweede manuscript (M2) en de eerste druk (D1) op, tenzij de variant uit het 
Nieuw Vlaams Tijdschrift (NVT) zo significant van de eerste druk verschilt, dat het loont deze apart 
te vermelden. Om de genese zo inzichtelijk mogelijk te maken, zal ik de varianten telkens in een 
zogenaamde paralleldruk weergeven (cf. Mathijsen 2010).  

Ik begin met de analyse van Victor-Denijs de Rijckel, waarbij ik – in navolging van 
Bernaerts (2011) – een onderscheid maak tussen De Rijckel als verteller (verder onderverdeeld 
in de vier schrifturen) en De Rijckel als sprekend personage. Vervolgens onderzoek ik de 
registers van diverse (groepen) bijfiguren, met name de personages die rechtstreeks aan het 
woord komen in de zogenaamde ‘U’-passages uit het notaboek (zie § 4.5.1). Juist met het oog 
op deze monologen had Claus het voornemen om dialect in te lassen: op bladzijde 62 van het 
notaschrift noteerde hij bij de ‘U’-passages: ‘dialect misschien’. Min of meer de chronologische 
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volgorde van de roman aanhoudend zullen analyses aan bod komen van de Prefect (§ 6.5), de 
sigarettenverkoper (§ 6.6), de ‘hoveling’ Teddy Maertens (§ 6.7), de boeren in de herberg (§ 6.8; 
§ 6.11), Verzele (§ 6.9; § 6.12), Sprange (§ 6.10) en de oud-oostfrontstrijders op Almout (§ 6.13). 
Ik besluit het hoofdstuk met een analyse van Fredine (§ 6.14). Hoewel zij strikt genomen tot het 
‘L’-domein (het dagboek) behoort en ze dus losstaat van het centrale Almoutverhaal, vormt 
haar personage, taalregister en genese een interessante casus die naar mijn mening niet mag 
ontbreken in een stilistische studie van De verwondering. Bovendien keren in de Fredine-passages 
diverse motieven terug, waardoor het een passend slotakkoord vormt van dit hoofdstuk.  

 
6.3 De Rijckel als verteller 
 
Alles begint en eindigt met Victor-Denijs de Rijckel, die als verteller verantwoordelijk is voor 
de weergave van alle taalregisters. Zoals Claus toelichtte in een interview, is zijn hoofdpersoon 
niet toevallig een leraar. Door zijn beroep is De Rijckel uitermate vertrouwd met literatuur: ‘Hij 
kent vele stijlen. Hij kan zelfs persifleren. Hij is het die het boek schrijft’ (De Smet 1963b, p. 
204). Om een weg te vinden in alle ‘stijlen’ en registers die De Rijckel observeert, 
becommentarieert en niet zelden persifleert, is het in de eerste plaats belangrijk om te bepalen 
wat nu eigenlijk De Rijckels eigen stijl is.  

Een stilistische analyse van De Rijckel als verteller is echter gemakkelijker gezegd dan 
gedaan: ‘de’ stijl van De Rijckel valt immers in vier schrifturen uiteen. Diverse critici merkten 
op dat deze schrifturen nogal van elkaar verschillen in stijl. Zo heeft volgens Wadman (1963) 
elk document een eigen stijl, ‘variërend tussen open en gesloten, normaal en hallucinair, 
vertellend en experimenteel-associërend’. In verscheidene besprekingen wordt de opdeling in 
schrifturen en de daarmee samenhangende stijlvariatie geïnterpreteerd als een formele uiting 
van De Rijckels verscheurde of schizofrene persoonlijkheid (cf. Van de Vliet 1963; Bogaard 
1962; Ansar 1980, p. 151; Langela 2003, p. 13). Het ligt inderdaad voor de hand om de 
stilistische diversiteit in verband te brengen met de mentale gesteldheid van het hoofdpersonage, 
maar wat levert het verder op voor de interpretatie van de roman als geheel? Waarom valt de 
roman uiteen in diverse schrifturen, en op welke manier verschillen deze precies van elkaar? 
 

6.3.1 Het principe van heteroglossie 

De opdeling in meerdere schrifturen krijgt potentiële betekenis als we Bakhtins uiteenzetting 
over heteroglossie (‘pluridiscurviteit’) er nog eens bijnemen. Zoals ik heb uitgelegd in § 3.7, 
beschouwt Bakhtin taal als een dialogisch fenomeen. Onder elke talige uiting gaat een 
amalgaam van ideologisch en sociologisch gekleurde subtalen (sociale dialecten, professionele 
jargons etc.) schuil die voortdurend met elkaar strijden om een machtspositie. Een roman is het 
terrein bij uitstek waar deze heteroglossie tot uiting komt: het is de plek waar de schrijver in 
dialoog treedt met alle (op hun beurt dialogiserende) talen. De auteur geeft  – al dan niet bewust 
– allerhande subtalen op een artistieke manier vorm in zijn roman. Zoals Bakhtin uiteenzette, 
zijn er verschillende manieren om de heteroglosse talen artistiek te construeren: als auctoriële 
literair-artistieke vertelling, skaz, stilering van een semi-literair genre, extra-artistieke literaire 
vorm of als individuele spraak van personages. Doorgaans bepaalt een van deze vijf 
zogenaamde ‘compositioneel-stilistische eenheden’ de structuur van de roman.  
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Het opmerkelijke aan De verwondering is dat er geen allesbepalend stilistisch principe lijkt te zijn. 
De vertelling van De Rijckel schikt zich niet naar één bepaalde stilistische eenheid, maar 
incorporeert daarentegen allerlei stilistische eenheden tegelijk. De Rijckel drukt zich nu eens uit 
als een klassieke auctoriële verteller, dan weer als een dagboekschrijver of als een 
‘bandopnemer’ die zo natuurgetrouw mogelijk de individuele spraak van de andere personages 
weergeeft. Zo bezien moet dus niet de nadruk worden gelegd op de gedifferentieerde stijlen van 
de afzonderlijke schrifturen, maar juist op het principe dat al deze stijlen verenigt: heteroglossie.  
 Om meer grip te krijgen op deze heteroglossie, zal ik in wat volgt de vier schrifturen 
onder de loep nemen. Zoals reeds kort aan bod kwam in § 3.15.1, zal ik elke schriftuur duiden 
in termen van ‘stijl’, omdat het gaat om interne geschreven teksten (dagboek, notaboek) die een 
afgerond, statisch geheel vormen binnen de roman. Pas vanaf de analyse van De Rijckel als 
sprekend personage zal ik het dynamischere concept ‘register’ hanteren en hierbij tevens ingaan 
op contextuele factoren als situatie, gesprekspartner en vormen van register-shifting. De 
structuur van de roman zoveel mogelijk respecterend zal ik beginnen met de analyse van De 
Rijckel als verteller van het verslag voor Korneel. 
 

6.3.2 De verwonderde verteller van het Almoutverhaal 

Zoals we in hoofdstuk 4 zagen, was het Almoutverhaal aanvankelijk, zelfs tot in M1 aan toe, niet 
opgezet als verslag voor een psychiater. De leraar vertrouwde voornamelijk uit verveling zijn 
wedervaardigheden aan het papier toe. Pas vanaf het tweede manuscript gaat het om een 
(vermoedelijk) geïnterneerde geestespatiënt die door zijn psychiater verplicht wordt om een zo 
objectief en afstandelijk mogelijk verslag te schrijven. Het is dus goed mogelijk dat de stijl van 
het Almoutverhaal gedurende de genese geëvolueerd is. Ik begin met de opening van het 
Almoutverhaal en zal vervolgens een fragment uit het vierde deel analyseren. Op die manier 
krijg ik niet alleen meer grip op typische stijlkenmerken en de algehele indruk en status van het 
verslag, maar kan ik ook nagaan in hoeverre er sprake is van consistentie.  
 

6.3.2.1 ‘Dit is een begin’ 
 
Analyse 1 

 
D1           p. 7 

 
 
 
 
 
           
 
 
 
 

 
De leraar liep de twaalf meter van zijn kamer naar de lift in verwondering. Wachtte bij 
het traliewerk van de liftkooi. Stak drie vingers door de mazen. 

(Dit is een begin. Daar op de gang die naar belladonna rook. En er is kans op een 
einde, zoals er kans is dat je wint, als je alle loterijbiljetten koopt.) 

Er was geen geluid te horen behalve het gegrom van de lift. Neen, niet het 
geschuifel van bebloemde pantoffels met rubberzolen langs de wijnrode loper die van 
de kamer der Zigeunerin naar de liftkoker liep, speciaal, leek het wel, voor haar snelle, 
nooit gewassen voetjes in de muiltjes met de geborduurde viooltjes. Ook haar amechtig 
lachje niet. Alhoewel zij bezoek had, dat had de leraar gehoord toen hij voorbij haar 
kamerdeur was gegaan, waarop niettegenstaande het herhaald verbod van de eigenaar, 
de Zigeunerin opnieuw het teken van de Vissen had geschilderd met oostindische inkt. 
Wel was merkbaar: haar geur van belladonna. 

Toen hij de lift instapte vergat hij de Zigeunerin. En dat was maar best. In de gang 
beneden groette hij Bogger, de portier niet, een slijmerd met licht haar die deed alsof 
hij veegde achter het glazen schot dat de restauratie-afdeling van de hotelingang 
scheidde. 
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Het openingsfragment beschrijft hoe Victor-Denijs de Rijckel van zijn kamer naar de lift loopt, 
onderweg hoort dat de Zigeunerin visite heeft, met de lift naar beneden gaat en daar niet de 
portier van het hotel groet. Voor deze vrij basale en weinig spannende gebeurtenis heeft de 
verteller opvallend veel tekst en uitleg nodig. Dit komt in de eerste plaats door de vele 
bijwoordelijke bepalingen en bijzinnen. De bijwoordelijke bepalingen komen vaak neer op 
deiktische aanduidingen (‘bij het traliewerk’, ‘daar op de gang’, ‘in de gang beneden’) of feitelijke 
gegevens (‘twaalf meter’, ‘drie vingers’), die in combinatie met de talrijke adjectieven en 
voorzetselbepalingen behoorlijk wat details aan de beschrijving toevoegen. Zo gaat het niet 
simpelweg om pantoffels, maar om ‘bebloemde pantoffels met rubberzolen’ en meldt De Rijckel 
over de kamerdeur van de Zigeunerin dat daarop ‘niettegenstaande het herhaald verbod van 
de eigenaar’ opnieuw een teken van de Vissen is geschilderd, ‘met oostindische inkt’. Het gaat 

 
M2           p. 1 

 
 

 
De leraar, Victor Mariën liep de twaalf stappen van zijn kamer naar de lift in 
verwondering. En wachtte bij de tralies van de liftkooi. En stak drie vingers door de mazen 
van het traliewerk ernaast. 
(Daar moet ik beginnen. Daar, op de gang. Want ergens in de nu vlakbij-voorbije drie 
maanden en drie dagen is er, in tegenstelling met de drie zeven en dertig jaren zoveel 
maanden daarvoor, misschien een begin te bespeuren, iets dat gebeurt) – (Waarbij 
misschien een kans zo geboden wordt dat – zoals men in de loterij hier op de kamer elke 
avond, wanneer men álle loterijbiljetten koopt, het lot moet winnen – er ook een einde 
aan het gebeuren komt.) 
Er was geen geluid te horen behalve het xxxxxx grommen van de lift. Neen, niet het 
geschuifel van bebloemde pantoffels met rubberzolen langs de wijnrode loper (die van de 
kamer der Zigeunerin naar de liftkoker liep, speciaal leek het wel voor haar snelle nooit 

ongewassen voetjes in de bebloemde muiltjes) haar amechtig, xxxxxxxxxx, haastig figuur xxx noch 
haar amechtig lachje was niet hoorbaar (alhoewel ze bezoek had, dat had de leraar 
gehoord toen hij voorbij haar kamerdeur liep waarop zij niettegenstaande het verbod 
van de eigenaar opnieuw het teken van de Vissen heeft getekend in Oost-indische inkt) 
Wel merkbaar: de geur van bella-donna. 
Toen hij het de lift-beest? instapte vergat hij de Zigeunerin. En dat was maar best zo. Hij 
g In de gang beneden groette hij de portier niet, een slijmerd met licht haar die deed 
alsof hij veegde, achter het glazen schot dat de restaurant-afdeling van de hotelingang 
scheidde. 

 
M1      1, p. 1 

 
Victor Mariën, De leraar, loopt loopt de twaalf stappen die hem naar de liftkooi brengen in 
verwondering. En wachtte bij de het tralieshek en steekt zijn drie vingers tussen in de ronde mazen. Buiten 
het geluid beneden der van kamermeisjes, het gelach van Miriam de kamermeid o.a. geen, neen, geen 
andere iemand, neen geen schuivende, in aarzelende, en toch door de druk der jaren vermoeid zware stap van pantoffels 

met rubberzolen op de donkerrode kokosnootloper die om x de hoek van het toilet vanuit 
haar kamer kwam als was hij speciaal voor de Prinses naar de lift gelegd, voor haar oh 
zo moede en tere delicate en gezwollen voeten in de bebloemde muiltjes zonder hielen 
met de rubberzolen, die die naar zij denkt vederlicht zouden zijn, maar van heel ver van voor dat haar kamerdeur opengaat haar 

vanuit de kamer aankondigen. De leraar weet niet meer of hij zijn kamerdeur op slot heeft 
gedaan, het was is niet meer te herstellen. Toch? Zij De Prinses waakte, wachtte op om de 
hoek en achter haar deur waarop het teken van de Vissen (in Oostindische inkt en gouache) 
geschilderd was staat (in Oostindische inkt en gouache) niettegenstaande het verbod van 
de eigenaar en diens dreiging het later weg te wassen. Met een gebaar als een uitdaging, 
bijna te vluchtig om de lift in werking te stellen maar toch in de snelheid hard 
drukkend op de knop, riep roept hij het traliebeest naar boven. En vergeet de Prinses – 

haar geur van belladonna – en naar de voordeur ging gaat hij zonder de portier te groeten, een 
slijmerd met licht haar die deed doet alsof hij veegde veegt bij het platform achter het glazen schot dat 
het restaurant van de hotelingang scheidde scheidt. 
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met andere woorden om een zeer secure en gedetailleerde beschrijving, die recht lijkt te doen 
aan de opdracht van Korneel. Het verslag is echter verre van objectief of afstandelijk. Zo 
vermeldt De Rijckel voornamelijk zaken die niet hoorbaar of zichtbaar zijn. Ook is er sprake 
van een overvloed aan indrukken en informatie, waarbij nauwelijks onderscheid wordt gemaakt 
tussen hoofd- en bijzaken. De schijnbare objectiviteit uit het begin begint te wankelen en wordt 
nog verder aangetast door de subjectieve uitspraak ‘En dat was maar best’, de pejoratieve 
aanduiding ‘slijmerd’ en het veelvuldige gebruik van diminutieven bij de beschrijving van de 
Zigeunerin (‘haar snelle, nooit gewassen voetjes in de muiltjes met de geborduurde viooltjes’), waar 
eveneens een bepaald waardeoordeel aan ten grondslag lijkt te liggen. Er is met andere woorden 
sprake van een voortdurend heen-en-weer bewegen tussen een poging om de werkelijkheid zo 
objectief mogelijk weer te geven en een subtiel onderuithalen of ridiculiseren van deze 
(onmogelijke) missie. 
 Wanneer we de varianten uit M1 en M2 erbij nemen, blijkt dat deze tegenstelling 
geleidelijk aan sterker is aangezet. In het eerste manuscript, dat overigens nog in een (historisch) 
praesens is gesteld, is bijvoorbeeld veel meer sprake van figuurlijk taalgebruik (‘een gebaar als 
een uitdaging’, ‘het traliebeest’ voor liftkooi) en een haast overdreven lyrische wijze van 
uitdrukken, gemarkeerd door complexe en archaïsch aandoende constructies (‘door de druk der 
jaren vermoeid zware stap’, ‘als was hij speciaal voor de Prinses naar de lift gelegd’) en de 
formulering ‘haar oh zo moede en delicate en gezwollen voeten’. In M2 wordt een aantal zinnen 
opgeknipt en ingekort. Ook verdwijnen metaforen en diverse adjectieven, wat de stijl soberder 
maakt. Er wordt met andere woorden meer aangestuurd op een (ogenschijnlijk) objectieve en 
afstandelijke manier van vertellen. Een opvallende toevoeging in M2 is de lange elaboratie tussen 
haakjes, waar een ik expliciet de vertelling overneemt (‘Daar moet ik beginnen. Daar, op de 
gang. Want ergens in de nu vlakbij-voorbije drie maanden en drie dagen is er, in tegenstelling 
met de zeven en dertig jaren zoveel maanden daarvoor, misschien een begin te bespeuren, iets 
dat gebeurt’). Hierdoor wordt, sterker dan in de andere varianten, van meet af aan benadrukt 
dat zich achter de auctoriële, afstandelijke verteller nog een andere vertelinstantie schuilhoudt 
(die pas later de leraar zelf blijkt te zijn). Doordat in D1 ik vervangen is door de neutrale en 
afstandelijke constructie ‘Dit is een begin’, wordt het in eerste instantie nog iets vager gehouden 
dat er diverse keren een andere vertelinstantie ‘binnenbreekt’. Hierdoor is in de eindversie het 
spanningsveld tussen objectiviteit en subjectiviteit subtieler aangezet. 
  

6.3.2.2  ‘Een appèl werd gehouden’ 
Om na te gaan hoe consistent deze stijl wordt volgehouden in het Almoutverhaal, zal ik een 
fragment bespreken uit het vierde deel, waarin de vergadering op Almout op het punt staat te 
beginnen. 
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Analyse 2 
 

D1         p. 175 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 

 
Beneden waren de afgevaardigden, een twintigtal, in de veranda samengedreven en de 
leraar die door Richard Harmedam werd voorgesteld als dr. Heerema, (doctor in de 
rechten!) drukte één voor één de vrij goed geklede heren van rond de 45-50 jaar, de 
hand, zij hadden dezelfde, aangeleerde, korte handdruk. Een wat verwaarloosde man 
met te lang haar beweerde dat hij dr. Heerema ontmoet had in 1942 op de verzameling 
van de Kesterheide, de leraar knikte achteloos, de man vervolgde over de 
merkwaardige vertoning van vendelzwaaien die daar had plaats gehad. Iedereen ging 
naar de vergaderzaal, de leraar in het kielzog van Richard Harmedam en Sandra. 
Iedereen zat daar neer. Een boerenmeisje dat haar ogen neergeslagen hield alsof men 
haar had opgedragen niet één gezicht later te herkennen, schonk koffie. Sandra, bad 
ik, laat mij niet in de steek. Sandra zat naast de leraar, hield hem in de gaten zoals hij 
haar, en samen luisterden zij naar de eerste spreker, een man met een kunstbeen die 
statistieken voorlas. Er werd geapplaudisseerd. Een appèl werd gehouden en toen hun 
naam vernoemd werd sprongen de mannen op en riepen: ‘Aanwezig.’ Sandra’s naam 
noch die van dr. Heerema werd afgeroepen. Toen doofden de rokers hun sigaret en 
hield een man met dikke brilglazen, een dokter, (een arts) Dieter de Walsere, een 
lijkrede terwijl iedereen recht stond. 

 
M2       p. 118 

 
 

 
Beneden waren de afgevaardigden een twintigtal, in de verandah samengedreven en de 
leraar die door Richard Harmedam werd voorgesteld als Dr. Barnhart Heerema, (dokter 
in de rechten!) drukte een voor een de xxxxx vrij goed geklede heren van rond de 45-
50 jaar, de hand, en zij hadden een zelfde aangeleerde korte, harde handdruk. Een wat 
verwaarloosde man met te lang haar beweerde dat hij Dr. Barnhart Heerema ontmoet had 
in 1942 op de verzameling op Kesterheide, de leraar knikte achteloos, de man vervolgde over 
de merkwaardige vertoning van vendelzwaaiers die daar had plaats gehad en toen 
Iedereen ging iedereen naar de vergaderzaal de leraar in het kielzog van Richard Harmedam en 

Sandra, naar de vergaderzaal en Iedereen zat neer op aangeschoven vier rijen stoelen. Een boerenmeisje 
dat haar ogen neergeslagen hield alsof men haar had opgedragen niet één gezicht later 
te herkennen, ging schonk koffie. Sandra, bad ik, laat mij niet in de steek. Niet, zoals 
ik je daarnet Zij zat naast de leraar, hield hem in de gaten zoals hij haar, en samen 
luisterden zij naar de eerste spreker, een man met een kunstbeen die een aantal 
statistieken voorlas. Toen werd een Er werd niet ge-applaudisseerd. Xxxx Een appèl werd 
gehouden en als? toen hun naam vernoemd werd zeiden sprongen de de mannen en riepen:: 
aanwezig. Sandra’s naam noch die van Dr. Barnhart Heerema werd afgeroepen. Toen 
deden? doofden de rokers hun sigaret en een man met xx dikke brilglazen en dun grijs haar, een dokter (een arts) Dieter 
de Walsere een lijkrede terwijl iedereen recht stond.   

 
M1      4, p. 8 

 
De leraar werd voorgesteld, met zijn xxxxxxxxx een dokterstitel als een verklaring 
achter de naam Heerema en het bleek dat hij dokter in de rechten was, aan de mannen 
die goedgekleed waren meestal en rond de veertig-vijftig jaar oud. Zij zeiden bijna in 
koor dat het een eer was en een oudere man, ongeschoren en zonder das, die er uit 
zag als een xxxxxxxx kunstenaar in een provinciestad beweerde dat hij dr. Heerema 
ontmoet had, rond Maart Twee-en-veertig op de verzameling op de Kester-Heide, de 
leraar zei dat dit best kon. De kunstenaar gewaagde nog van vendelzwaaien aldaar en 
de volmaakte formatie van de N.S.J.V. Toen ging iedereen zitten en Mevrouw 
Harmedam schonk met behulp van een boerenmeisje dat de ogen zedig neergeslagen 
hield, koffie en thee limonade. De jonge vrouw zat naast de leraar en hield hem in de 
gaten, ook terwijl zij speels en formeel de monologen aanhoorde van een jongeman 
met een kunstbeen. Een tijdje later, toen blijkbaar de tijd voor het gezellige voor-
keuvelen over was hield mevrouw Harmedam een appel, terwijl ze namen voorlas uit 
een plastic notaboekje en iedereen zei, Hier, ook de leraar, ook de jonge vrouw. 
Daarop kondigde de slordige figuur zonder das aan dat Dokter de Walsere dit jaar de 
lijkrede zou houden en zij stonden allen recht, in de houding van soldaten bijna.  
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Net als bij het eerste fragment lijkt het ook hier in eerste instantie om een feitelijke, 
gedetailleerde beschrijving te gaan. Het gevoel van objectiviteit komt onder andere tot stand 
door het opvallende gebruik van passiefconstructies (‘[de leraar] werd voorgesteld’, ‘Er werd 
geapplaudisseerd’, ‘Een appèl werd gehouden’, namen werden afgeroepen). Toch schemert 
geregeld subjectiviteit door, voornamelijk in de vorm van gekleurde adjectieven en bepalingen 
(‘vrij goed geklede heren’, ‘een wat verwaarloosde man met te lang haar’). Nog subtieler is de 
eerste zin, waarin sprake is van samengedreven afgevaardigden. Dit roept niet alleen het beeld op 
van dwang en discipline, maar ook van schapen en – in het verlengde daarvan – kuddegedrag. 
Het idee van een collectief wordt verder aangezet door het drie keer voorkomende ‘iedereen’ 
(dat zelfs twee keer op de eerste positie staat) en het feit dat de afgevaardigden allemaal ‘een 
zelfde aangeleerde korte, harde handdruk’ hebben. Dit contrasteert sterk met de 
buitenstaanderspositie van de leraar: hij is (samen met Sandra) de enige wiens naam niet 
afgeroepen wordt. Het is natuurlijk mogelijk dat ‘Heerema’ niet genoemd wordt omdat hij geen 
vast lid vormt van de vergadering (cf. Van Thienen 2014, p. 210), maar het geldt net zo goed 
als een extra aanwijzing dat de leraar (ook in zijn rol als Heerema) een vreemdeling is, die niet 
bij de nadrukkelijk genoemde ‘Iedereen’ hoort. Een andere manier waarop duidelijk wordt 
gemaakt dat de leraar niet tot de incrowd behoort, is de tussen haakjes geplaatste mededeling dat 
Heerema een doctor in de rechten is, waardoor De Rijckel – die zich voortdurend heeft 
voorgedaan als een arts – door de mand valt. Tot slot is wederom sprake van een intrusie door 
de ik-verteller (‘Sandra, bad ik, laat mij niet in de steek’), die door de empathische formulering 
sterk contrasteert met de overwegend koele en afstandelijke toon van de rest van het fragment. 

Ook nu zijn de zinnen tijdens de genese steeds verder opgeknipt en ingekort. In 
overeenstemming met Claus’ aanvankelijke voornemen om het Almoutverhaal zonder dialogen 
te schrijven (zie § 4.7.1) bevat het fragment – in alle varianten – uitsluitend uitspraken in de 
indirecte rede. Zoals ik in § 4.9.1 uiteen heb gezet, zijn de laatste drie delen uit M2 zeer 
vermoedelijk rechtstreeks overgezet naar een typoscript. De hierboven weergegeven varianten 
uit het NVT en D1 ondersteunen dit vermoeden: de gedrukte versies stemmen nagenoeg overeen 
met het tweede manuscript.220 Een opvallend inhoudelijk verschil is de expliciete vermelding in 
M1 van de NSJV (Nationaal-Socialistische Jeugd Vlaanderen) op de verzameling op de 
Kesterheide in maart 1942: het gaat hier om een zogenaamde Landdag die het VNV (Vlaams 
Nationaal Verbond) geregeld organiseerde op de heide bij Kester. Vanaf M2 wordt er in 
algemenere termen gesproken van een verzameling op de Kesterheide en wordt er verder niet 
meer gerept over de jeugdafdeling van de nationaalsocialistische partij. Ingrijpender is de 
gewijzigde rol van Alice Harmedam: terwijl ze in M1 nog koffie uitserveert en het appèl voorzit, 
is haar rol in M2 uitgespeeld: er staat nu slechts dat een appèl ‘werd gehouden’. Ook Sandra is 
naar de achtergrond geschoven: net als de leraar wordt haar naam in M2 niet langer afgeroepen.  
 

6.3.2.3  ‘De’ stijl van het Almoutverhaal 
Op basis van de twee fragmenten is het mogelijk om al enkele opvallende kenmerken van het 
Almoutverhaal te benoemen. In het eerste fragment valt met name de afwisseling op van korte, 
elliptische zinnen en lange, complex samengestelde zinnen met de nodige bijwoordelijke 
bepalingen. In beide fragmenten is sprake van een veelheid aan details, die vaak een subjectieve 
                                                
220 De versie in het NVT ligt nog iets dichter tegen M2 aan: zo heeft dokter Dieter de Walsere nog ‘dun grijs haar’ 
– in de eerste druk sneuvelde dit detail. 
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ondertoon verraden, bijvoorbeeld door het gebruik van evaluerende adjectieven. Tegelijkertijd 
wordt sterk aangestuurd op een objectieve formulering, die onder andere tot stand komt door 
passiefconstructies en een indirecte weergave van uitspraken. De tekstgenese toont aan dat de 
‘objectiverende’ stijlmiddelen sterker werden aangezet, en dat tegelijkertijd evident gekleurd 
taalgebruik, bijvoorbeeld in de vorm van metaforen en archaïsche constructies, naar de 
achtergrond verdween. Hierdoor is de spanning tussen zo objectief mogelijk vertellen en het 
ondermijnen van diezelfde neiging geleidelijk aan subtieler aangezet. Het diffuser maken van 
de ‘dubbele’ vertelinstantie draagt hier aan bij. 
 De vraag is natuurlijk of deze twee analyses volstaan en voldoende recht doen aan de 
typerende stijl van het Almoutverhaal als geheel. Met name bij deze eerste analyses, waarbij 
andere stijlen en registers nog niet besproken zijn en dus lastig als vergelijkingsmateriaal kunnen 
dienen, dringt zich het probleem van de zogenaamde ‘hermeneutische kloof’ tussen taalkundig 
analyseren en interpreteren op. Dit zou gedeeltelijk ondervangen kunnen worden door twee (of 
meerdere) schrifturen tegelijkertijd te analyseren en de fragmenten naast elkaar te bespreken. 
Een nadeel hiervan is echter weer dat daardoor de focus vooral uitgaat naar opvallende 
verschillen tussen de schrifturen en het daardoor complexer wordt om de specifieke 
stijlkenmerken van elke afzonderlijke schriftuur te benoemen. Ook de analyse van de 
tekstgenetische varianten zou een stuk hachelijker worden, omdat er tegelijkertijd diachrone en 
synchrone elementen in het oog moeten worden gehouden. Het lijkt me dan ook nog steeds het 
beste om elke schriftuur afzonderlijk te analyseren, in eerste instantie op basis van de eerder 
beschreven primaire norm (opvallende afwijkingen van een ‘algemeen’ literair taalgebruik), om 
vervolgens op basis van een secundaire norm opvallende verschillen of parallellen met andere 
stijlen en registers te analyseren. Mijn aanpak werkt zodoende cumulatief: hoe meer stijlen en 
registers ik bespreek, hoe rijker de analyses op basis van de secundaire norm zullen zijn – en 
hoe meer grip ik zal krijgen op de functie van de stijl- en registervariatie in de roman als geheel.  
 Uit pragmatisch oogpunt zal ik de analyse van het Almoutverhaal besluiten door enkele 
passages in algemenere zin te bespreken, om vervolgens te bepalen in hoeverre de twee 
geanalyseerde fragmenten inderdaad kenmerkend zijn voor de stijl van het Almoutverhaal.  

Het eerste dat naar voren komt bij deze meer globale beschouwing, is dat de stijl in het 
eerste deel opvallend afwijkt van de overige vier delen. Zo is er alleen in het eerste deel sprake 
van een haast obsessief herhalen van namen: ‘Zij deden hem [De Rijckel] niet na, zoals zij het 
heel vaak Malaise, Scheikunde, lapten, wiens waggelgang zij imiteerden, overdreven tot het 
soms, ongeremd, oversloeg en er een bende epileptici achter Malaise, Scheikunde, de trap naar 
boven klom, krampachtig en kermend en zwaaiend’ (Claus 1962, p. 10). Ook de korte, vaak 
elliptische zinnen uit het begin komen in de latere delen nauwelijks nog voor. In plaats daarvan 
bestaat het leeuwendeel van het Almoutverhaal uit lange, paratactische zinnen zoals de 
volgende: 
 

De jongen zei dat zij overeen moesten komen over wat zij als voorwendsel, als reden zouden 
opgeven wanneer iemand uit het huis hun daarnaar vroeg, de leraar antwoordde dat het 
daarvoor al veel te laat was en toen verscheen van uit het donker van het lover, vlakbij de deur 
van een gebouw, half serre, half schuur, een oude man, die terwijl hij naar de bezoekers toestapte 
de laatste tonen van een Frans liedje zong. (Claus 1962, p. 112) 
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Er gebeuren diverse dingen tegelijkertijd: terwijl De Rijckel en Verzele nog in een discussie 
verwikkeld zijn, verschijnt er uit het donker een oude man – Richard Harmedam – die hen al 
zingend tegenmoet treedt. De gelijktijdigheid is vooral een gevolg van de parataxis, die er tevens 
voor zorgt dat de grammaticale hoofdstructuur voortdurend onderbroken en als het ware 
‘vertraagd’ wordt. De semi-herhaling van ‘voorwendsel’ (specifiek) als ‘reden’ (neutraal) en de 
gedetailleerde toelichtingen (‘uit het donker van het lover, vlakbij de deur van een gebouw, half 
serre, half schuur’) dragen hier nog eens aan bij. Het fragment had eenvoudig in twee (of zelfs 
meer) aparte zinnen opgeknipt kunnen worden, maar hier is – tegengesteld aan het eerste deel 
– bewust voor één lange, samengestelde zin gekozen.  

Tot slot wil ik nog even stilstaan bij stilistische technieken die bijdragen aan de 
kenmerkende subjectieve ondertoon van het Almoutverhaal. In de eerste plaats gaat het om de 
al kort aangestipte doorbrekingen van het vertelperspectief, zoals in de volgende zin uit het 
eerste deel: ‘Losgeraakt van de schouderloze meute liep hij naar het hotel, traag, naar voren 
gebogen, als een tien jaar oudere man. Ik nestel mij al in mijn veertiger jaren.’ (Claus 1962, p. 
14). Opvallend is dat deze doorbreking in beide manuscripten nog anders werd gerealiseerd. In 
M1, 1, p. 7 luidde de passage: ‘Weg van de schouderloze, pokdalige snotterige, meute, liep hij 
naar zijn hotel, langzaam als een twintig? tien jaar oudere man, dacht hij, je m’installe dans la 
quarantaine ik nestel mij al alsof hij zich al in de veertiger jaren nestelde’. De aanvankelijk 
weergegeven gedachte (in eerste instantie zelfs nog in het Frans) werd vervangen door een 
vergelijking, waardoor er geen sprake is van een breuk in vertelperspectief. In M2 (p. 6) kiest 
Claus wel voor een direct weergegeven gedachte, afgesloten door het parenthetische zinnetje 
dacht hij: ‘Losgeraakt van de schouderloze, snotterige meute liep hij naar het hotel, traag, 
schouders opgetrokken en naar voren gebogen, als een tien jaar oudere man. Ik nestel mij al in 
mijn veertiger jaren, dacht hij.’ Door de parenthetische aanduiding te schrappen, ontstaat er in 
D1 een soort vrije indirecte rede, die beter aansluit bij de subtiele subjectieve ondertoon van het 
Almoutverhaal. Deze toon wordt verder aangezet door regelmatig ingelaste vragen – ‘hoe 
kwam hij zo snel in de verstandhouding, zo gemakkelijk in het komplot?’ (Claus 1962, p. 113) 
– en door een sterk gefocaliseerde wijze van vertellen. Het volgende fragment verduidelijkt wat 
ik met dit laatste bedoel: 

 
De kamer waar zij in traden strekte zich uit over de hele breedte van de zijvleugel en had een 
wand van smalle ruiten die verder uitgaven op een gazon waar in de linkerhoek, naarmate zij 
verder binnengingen en naar de bebloemde zetels liepen die rond een marmeren tafel stonden, 
twee, drie, vier standbeelden zichtbaar werden, ongelijk van factuur en scherp afgetekend tegen 
een vertakte bomenmassa. (Claus 1962, p. 116) 

 
Het gaat me hier voornamelijk om de formulering ‘twee, drie, vier standbeelden’ die zichtbaar 
werden. Door de passieve vorm en de oplopende aantallen wordt hier als het ware stilistisch 
beschreven hoe, gedurende het binnengaan van de ruimte, steeds meer standbeelden binnen 
het blikveld van De Rijckel vallen. Ook op deze wijze maakt De Rijckel subtiel duidelijk dat het 
verslag niet vanuit een neutraal, overkoepelend perspectief wordt verteld, maar dat het 
onherroepelijk gevormd is door zijn beleving en perspectief.  
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6.3.3  ‘Dit is mijn schrift’: het dagboek 

Op basis van enkele uitspraken uit de literaire kritiek lijkt het erop dat de stijl van het dagboek, 
in tegenstelling tot het Almoutverhaal, meer foregrounded elementen bevat. Zo vestigt Paul de 
Wispelaere de aandacht op de ‘vlugge, nerveuze, scherpe, borende, subjectieve taal van 
belijdenis en zelf-analyse’ uit het dagboek (De Wispelaere 1962, p. 813). Ook Gerard Raat gaat 
in op de nerveuze en springerige stijl van het dagboek, ‘gekenmerkt door korte, soms elliptische 
zinnen’ (Raat 1993a, p. 6-7). In onderstaande analyse ga ik na welke stilistische elementen 
ervoor zorgen dat de stijl van het dagboek overkomt als nerveus, springerig en subjectief, en 
hoe de stijl gedurende de genese geëvolueerd is. Net als bij het Almoutverhaal begin ik met het 
openingsfragment van de schriftuur. 
 

6.3.3.1  ‘Ik ben die niemand nu’ 
 
Analyse 3 

 
D1         p. 28 

 
(18 oktober) 
Dit schrift werd mij gegeven door Fredine. Niemand zal het ooit weten, heeft zij mij 
beloofd. Vandaag is het de vijfde dag dat ik van Korneel een pak papier en een farde 
heb gekregen en een ronde pennestok van sterk gevezeld hout dat in rode inkt werd 
gedoopt. Als je er hard op kauwt, proef je de inkt. 

Eerst dachten de oppassers – vertelt Fredine – dat ik een tekenaar was. Maar 
Korneel heeft het hun duidelijk gemaakt. Hij heeft hun ook verboden van mij lastig te 
vallen als ik schrijf. 

En ik schrijf de hele dag. Het is kouder en zij denken er niet aan de centrale 
verwarming aan te maken. Als je stil zit, zoals ik nu al vijf dagen, merk je de koude pas 
na een tijdje maar dan is het te laat, dan ga je het bed in met ijsvoeten. 

Ik heb het tafeltje vlak tegen het raam geschoven want het wordt hier gauw donker. 
Het raam laat de wind en de regen door. De regen koelt op dit ogenblik het land en dit 
huis af. De regen loopt hier vlak achter het raam en pletst tegen een afdakje. Ik zal het 
nooit zien, want het raam kan niet open. Tenzij iemand er met alle geweld aan sleurde. 
Dan is er kans dat een der ruiten stukspringt. ‘Pas op,’ zei Fredine, ‘of je gaat weer de 
kelder in.’ Dit is een afgedankt hok, heb ik begrepen, niemand komt er ooit in. Ik ben 
die niemand nu.  

 
M2         p. 15 

 
 

 
18 October. 
Al is het Augustus toch is het kouder. Dat komt door de regen. Die het land en dit huis 
afkoelt. De vijfde dag is het nu al dat ik pen en papier heb. Eerst dachten zij – zegt 
Frieda, Freda, Fredine – dat ik een tekenaar was. Ik bezit een schrift en een  
Een? ronde pennestok, van sterk gevezeld hout dat ergens? in rode inkt gedoopt werd. Je 
smaakt de inkt als je er op bijt. Zoals ik doe. Soms mag ik, moet ik het bed uit. Dan 
schuif ik het tafeltje vlak tegen het raam want het is hier nogal donker. Het raam laat 
de wind door en de regen, die die verder hoger langs de muren moet lopen, op het dak 
door het teerpapier moet dringen – ik zal het nooit zien. En ook op het afdakje van de 
koer. 
Pas op, zegt Frieda, of je gaat weer in de kelder. Dit is de kelder niet natuurlijk. Dit is 
een afgedankt hok waar niemand meer in komt. Ik ben die niemand nu.  
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Het openingsfragment wordt gekenmerkt door betrekkelijk korte zinnen die op een logische 
manier met elkaar samenhangen. Deze samenhang komt onder andere tot stand door de 
onderschikkende en nevenschikkende voegwoorden – ‘Ik heb het tafeltje vlak tegen het raam 
geschoven want het wordt hier gauw donker’ – en als/dan-constructies, waarbij het bijwoord 
‘dan’ impliciet is gelaten – ‘Als je stil zit, [dan] merk je de koude pas na een tijdje’. Deze 
stapsgewijs beschreven gedachtegang, in combinatie met de rechtlijnige zinsstructuur en het 
eenvoudige lexicon, geeft allesbehalve een nerveuze of ‘springerige’ indruk. Het komt juist over 
als een (haast geforceerde) poging om alles zo helder en rationeel mogelijk op papier te krijgen.  

Op lexicaal vlak is het interessant dat de leraar het gallicisme ‘farde’ gebruikt: het roept 
direct associaties op met een schoolse context.221 Ook de pennenstok herinnert aan school: De 
Rijckel legt zelf een verband met het schrijfgerei ‘waarmede de kinderen op de dorpsscholen 
schrijven’ (Claus 1962, p. 24). De ironie hiervan ontgaat hem overigens niet: in plaats van 
huiswerk te verbeteren maakt hij nu zelf huiswerk (ibid., p. 87). Het is opvallend dat een 
Vlaamse leraar – die prat gaat op zijn schoon-Vlaams (zie § 6.4.1) – een gallicisme als ‘farde’ 
gebruikt. Hetzelfde geldt voor de typisch Zuid-Nederlandse constructie ‘Hij heeft het hun ook 
verboden van mij lastig te vallen’. Deze constructie vormde blijkbaar een doorn in het oog van 
de NVT-redacteur: in het tijdschrift werd het voegwoord geschrapt. 

De verschillen tussen M2 en de gedrukte versie zijn zo groot, dat opnieuw het vermoeden 
rijst dat Claus – in ieder geval van de eerste twee delen – een tussenliggende versie heeft 
vervaardigd. Het onderscheid tussen M1 en M2 is zowaar nog groter. Met name het begin 
verschilt sterk. Zo opent de passage in M1 abrupt, waardoor het lijkt alsof er iets ontbreekt. Dit 
roept meteen een gevoel van desoriëntatie op; het idee dat er iets niet helemaal in de haak is. 
Na de verwarrende opmaat, eindigend in het enigmatische ‘de ban, de banniban’, volgt een 
nieuwe hoofdzin en wordt een ‘ik’ geïntroduceerd. Het lijkt een nieuw begin te zijn, een belofte 
aan opheldering, maar deze hoop wordt al snel de grond in geboord: de ‘zij’ uit de 
daaropvolgende zin roept, door het ontbreken van een antecedent, opnieuw vragen op. Wie is 
‘zij’? De daaropvolgende elliptische zinnen (‘Een ronde pennestok’, ‘Veel te donker’) leiden de 
lezer nog dieper de duisternis in, en voeren uiteindelijk naar de onthutsende conclusie: ‘Ik die 
niemand nu’. De opening in het eerste manuscript schept kortom onduidelijkheid en 

                                                
221 ‘Farde’ wordt onder andere in het Zuidnederlands Woordenboek in de eerste plaats gedefinieerd als een schoolartikel: 
‘1. (Schoolt.) Schrift met losse bladen (vaak met een omslag van vloeipapier)’. Ter illustratie staat er het volgende 
citaat uit Ernest Claes’ Studentenkosthuis ‘Bij Fien Janssens’ (1950) bij: ‘Met even plechtige gezichten schreven wij dit 
programma op een los blad van onze farde’ (De Clerck 1981, p. 121). 

 
M1    1A, p. 1 

 
Nu 
Al is het Augustus al kouder. Maar dat komt door de regen die perelt. Of lichte 
trommelstokjes tegen de rand van de trommel zonder regelmaat maar snel, een jonge 
jongen in verveling, de ban, de banniban. (.?) De vijfde dag al en ik vroeg om inkt en 
pen. Zij dachten dat ik een tekenaar was, zei Fredine. Een ronde pennestok zoals op 
de lagere school, rood sterk gevezeld hout in een rode inkt die je smaakt als je er op bijt en 
kauwt zoals ik. Veel te donker ook al heb ik het tafeltje vlak tegen het raam geschoven 
dat de wind doorlaat en de regen nu als een slecht geregelde chasse van een w.c. Zoals 
de chasse hiernaast die uren lang zuigt en blaast. De regen dringt langs de muren en 
door het teerpapier dat waarschijnlijk – ik zal het nooit zien – het afdakje van de koer 
en van dit, hun kelder, bedekt. Kelder is ’t goede woord niet, het is een afgedankt hok 
waar niemand meer komt. Ik die niemand nu.  
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verwarring. De zinnen lijken associatief, al schrijvende tot stand te zijn gekomen, waardoor ze 
ver afstaan van de heldere structuur uit D1. De zevende zin bijvoorbeeld bestaat respectievelijk 
uit een beschrijving van het hok (‘Veel te donker’), een bijwoordelijke bijzin over een actie van 
het hoofdpersonage (‘ook al heb ik het tafeltje vlak tegen het raam geschoven’), een bepaling bij 
het raam (‘dat de wind doorlaat en de regen nu’) en een daarop voortbouwende vergelijking 
(‘als een slecht geregelde chasse van een w.c.’). Lexicaal gezien springen verschillende 
belgicismen en gallicismen in het oog. Na het dialectisme ‘perelende regen’ vernemen we dat 
de ikfiguur de rode inkt ‘smaakt’ (in plaats van proeft), en is er verder nog sprake van een ‘chasse’ 
en ‘koer’.  

In het tweede manuscript zijn de zinnen coherenter. In dezelfde lijn is de vermelding 
van de trommelstokjes – wellicht een knipoog naar Günter Grass’ roman Die Blechtrommel (1959) 
– en de ‘banniban’ geschrapt. Fredines dreigement om de leraar naar de kelder te sturen werd 
toegevoegd. In M2 is met andere woorden meteen sprake van de terreur in het gesticht. Tot slot 
zijn de opvallende Zuid-Nederlandse elementen uit M1 (‘perelend’, ‘smaken’, ‘chasse’, ‘koer’) 
verdwenen en bleef alleen ‘farde’ behouden. 
 

6.3.3.2  ‘Een gebiologeerd insekt’ 
De volgende analyse is afkomstig uit het derde deel van De verwondering. Het vormt een goede 
illustratie van de verschillende ingelaste flashbacks in het dagboek. 
 
Analyse 4 

 
D1        p. 133 
          |p. 134 
 

 
Geslapen. Met mijn hoofd op mijn voorarm. Zweet, hete wangen, prikkende ogen. Af 
en toe sliep Elizabeth met de ogen open, zij droomde zichzelf weg, midden in de klas. 
Vooral als er zon was. Ik keek toe. Haar fletse blik regelrecht in de zonneschijn. Een 
gebiologeerd insekt. Af en toe kauwde zij op lucht, een intense, idiote trek om haar 
mond en als heet water stroomde het door mij heen dat zij aan mij dacht en aan mijn 
handelingen en dat zij daarom van mij, die vóór haar stond op het verhoog, met een 
kwalijk riekend, krijtbestoft vod en een regel in de hand, moest wegkijken omdat zij 
mij, fragmenten, wou herscheppen, samenvoegen tot mij, minnaar. En soms opende 
zij haar dikke lippen en geeuwde, heel, traag, vestigde meteen daarop haar ogen op 
mij: ‘Meneer! Meneer!’ (en zij noemde het ding toen al: het Meneertje!) en ik had haar 
zo uit de bank kunnen rukken, haar meetrekken, rennend, over het immense 
schaatsterrein van de speelplaats, onder de met verrekijkers gewapende toren van de 
Prefect, naar de dijk, de pier. 

 
M2        p. 89 
 

 
Geslapen. Met mijn hoofd op mijn voorarm. Zweet, hete wangen, prikkende ogen. Af 
en toe sliep Elizabeth met de ogen open, zij droomde zichzelf weg, midden in de klas. Xx 
Vooral als er zon was. Ik keek toe. Haar fletse blik regelrecht in de zonneschijn als een 
gebiologeerd insect. Af en toe kauwde zij op lucht, een intense, idiote trek om haar 
mond en als heet water stroomde het door mij heen dat zij aan mij dacht en aan mijn 
handelingen en dat zij daarom van mij, die vóór haar stond op het verhoog, met een 
kwalijk riekende, krijtbestofte vod en een regel in de hand, moest wegkijken omdat zij 
mij, fragmenten, wou herscheppen, samenvoegen tot mij, minnaar, en soms opende zij 
haar xxxx dikke lippen en bleef geeuwen geeuwde, heel traag, vestigde meteen daarop 
haar ogen op mij: Meneer! Meneer! (en zij noemde het ding toen al: het Meneertje!) 
en ik had haar zo uit de bank kunnen rukken, haar meetrekken, rennend, over het 
immense schaatsterrein van de speelplaats, onder de met verrekijkers gewapende toren 
van de Prefect, naar de dijk, de pier.  
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Als in een telegram begint het fragment met snel op elkaar volgende zinnen zonder gezegde. 
De zorgvuldige en gestructureerde logica uit het eerste fragment heeft plaatsgemaakt voor 
vluchtige gedachteflitsen, voornamelijk in de vorm van beelden (‘Haar fletse blik regelrecht in 
de zonneschijn. Een gebiologeerd insekt’). De zinnen lijken als een écriture automatique tot stand 
te zijn gekomen.222 Het zijn vermoedelijk deze korte, sterk door associatie gedreven zinnen 
zonder gezegde die op De Wispelaere een ‘springerige’ en ‘nerveuze’ indruk maakten.  

Halverwege de flashback is er sprake van een breuk: zodra De Rijckel terugdenkt aan 
de (ingebeelde) gevoelens van Elizabeth, maken de korte indrukken plaats voor lange, complex 
samengestelde zinnen, waarvan de eerste zelfs op vier niveaus kan worden ontleed: 

 
[Af en toe kauwde zij op lucht, een intense, idiote trek om haar mond]  
en  
[als heet water stroomde het door mij heen] 

[dat zij aan mij dacht en aan mijn handelingen] 
en  
[dat zij daarom van mij] 

[die vóór haar stond op het verhoog] 
[met een kwalijk riekend, krijtbestoft vod en een regel in de hand] 

[moest wegkijken]  
[omdat zij mij] 

[fragmenten] 
[wou herscheppen, samenvoegen tot mij] 

[minnaar] 
 

Door de gedachte die als ‘heet water’ door De Rijckel heen stroomt, ontstaat letterlijk een soort 
stream of conciousness, waarin de hoopvolle en ingebeelde gevoelens van de verliefde De Rijckel 
tot uiting komen. Het valt immers nog maar te betwijfelen of de ‘zichzelf wegdromende’ 
Elizabeth echt aan haar leraar zit te denken, die met zijn kwalijk riekend vod en regel in de 

                                                
222 Iets soortgelijks werd opgemerkt door Bernaerts: ‘In het dagboek gebeurt die authentificatie door enkele 
gemarkeerde stilistische elementen, die de aandacht vestigen op de denkprocessen van de schrijvende patiënt en 
op de actualiteit van het schrijven. Grammaticaal valt de frequentie van zinnen zonder subject of zonder 
werkwoord op. Het dagboek bevat ook veel meer korte zinnen dan het Almout-verhaal.’ (Bernaerts 2011, p. 252).  

 
M1 3A, p. 12 

 
Geslapen. Met het mijn hoofd op de voorarm. Zweet, warme wang, ogen. Kort. Maar het duurde 
uren, dacht ik. Zon nu verdwenen. 
(Zij, zodra er zon was in de klas, had een neiging om weg te dromen. Ik heb er haar 
nooit naar gevraagd, maar het vaak toegelaten; en toegekeken hoe zij een starre fletse 
blik had in de zonneschijn als een gebiologeerd insect. Af en toe kauwde zij op lucht, 
een intens idiote uitdrukking op het gezicht en als xx heet water stroomde het door 
mij heen, dat ik alles onmiddelijk had achtergelaten, mijn huis en mijn vrouw die ik 
toen nog had, het ogenblik zelf dat zij die lichtkwijlende en voor de rest gebarsten en 
droge lippen had xx verder-geopend en gegeeuwd in de uithoek: Meneer Mariën… het 
spijt mij dat ik u beledigd heb, u bent geen oude geile oude man, u bent… en ik had 
het klaslokaal verlaten ditmaal zonder één boek, een schrift onder de arm en haar op 
de gang bij de hand genomen en was over het rolschaatsterrein van de speelplaats 
onder de mitrailleurstoren v.d. Prefect gegaan met haar, naar de binnenstad, naar het 
buitenland, naar..)  
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hand niet bepaald het ideaalbeeld van een adonis evoceert (ook al staat hij op een verhoging – 
een soort voetstuk – vóór haar). Vooral het gebruik van het gallicistische ‘regel’ roept (sterker 
dan het standaardtalige ‘liniaal’) associaties op met normen, discipline, orde en school; zaken 
die niet besteed lijken te zijn aan Elizabeth. De negende zin, waarin het pronomen ‘mij’ haast 
neurotisch wordt herhaald, maakt de obsessie van De Rijckel nog sterker voelbaar. Toch is hij 
wellicht minder naïef dan hij hier overkomt: door eerst met ‘fragmenten’ en vervolgens met 
‘minnaar’ naar zichzelf te verwijzen, lijkt hij te beseffen dat Elizabeth, pas nadat ze alle 
fragmenten waaruit hij bestaat heeft herschapen en samengevoegd op eigen wijze, in hem een 
echte minnaar kan herkennen. 
 Ook in de manuscripten is sprake van een stijlbreuk tussen het telegramachtige begin en 
het meer ‘vloeiende’ vervolg. In het eerste manuscript is deze breuk veel sterker aangezet: de 
flashback wordt volledig tussen haakjes geplaatst. Ook is al meteen aan het begin van de 
flashback sprake van relatief lange, samengestelde volzinnen, culminerend in een complexe zin 
van maar liefst 118 woorden. Het contrast kan haast niet groter zijn: op het moment dat de 
leraar terugdenkt aan zijn wegdromende voormalige leerlinge, maken de stoïcijnse, secce 
indrukken uit het hok plaats voor een gepassioneerd relaas. Vanaf het tweede manuscript wordt 
de overgang van heden naar verleden geleidelijker tot stand gebracht: de herinnering staat niet 
langer tussen haakjes, en ook zijn de eerste zinnen van de flashback nog in staccato-vorm 
verteld.  
 Het fragment uit M1 wijkt verder af doordat het begrensde, bedreigende rijk van de 
Prefect nog gecontrasteerd wordt met het ‘buitenland’ (het onbekende, avontuurlijke) waar 
Mariën met zijn geliefde heen wil vluchten. Vanaf M2 wil Mariën/De Rijckel zijn leerlinge 
echter meeslepen naar ‘de dijk, de pier’; niet verrassend de locatie waar hij – in het kielzog van 
autohandelaar Maertens – aan het begin van de roman opgewonden raakte door de in zee 
wadende Sandra. De dijk, die geleidelijk prominenter wordt gedurende de tekstgenese, krijgt 
hierdoor sterker het karakter van een belangrijke enclave; een soort schemerzone tussen land 
(vastigheid, rationaliteit, orde) en de zee (losbandigheid, emotionaliteit/sensualiteit, chaos). Op 
deze tegenstelling kom ik verderop nog uitgebreid terug. 
 

6.3.3.3  ‘De’ stijl van het dagboek 
Zoals Analyse 3 en 4 illustreren, is ook de schriftuur van het dagboek niet eenduidig te typeren. 
Bij herinneringen of ingebeelde taferelen is er sprake van een meer uitbundige stijl, gekenmerkt 
door lange samengestelde volzinnen met de nodige adjectieven, bijwoorden en bepalingen. Je 
zou kunnen stellen dat op deze momenten de literair-artistieke verteller van het Almoutverhaal 
het roer overneemt en op basis van (gemanipuleerde) herinneringen, aannamen en pure fantasie 
een relaas in elkaar steekt. Onderstaande passage over de voormalige SS-soldaat van wie De 
Rijckel een jas heeft gekregen, is hier een goed voorbeeld van: 

 
Tussen de gescheurde bomen, vóór een bunker, nu de sneeuw smelt en de wegen drassige 
rivierbeddingen zijn, zit hij gehurkt en draait een sigaret met Duitse of Russische tabak en 
mitrailleurs ratelen en hij vlucht, zijn broek met de grijze bretellen blijft afgezakt op zijn hielen en 
hij struikelt er over, bevlekt kruipt hij op handen en voeten naar de bunker en duwt de natte sigaret 
in zijn linkerjaszak. En (hij niet, natuurlijk niet, want hij is daarvandaan geraakt en heeft mij zijn jas 
gegeven) acht, twaalf, tweeëntachtig hurkenden naast hem die hun kleren van bont en leder hebben 
geopend en hurkten, hebben de onnoemelijke opening – waarmee men volgens de Hatha Yoga 
Pradipika knipogen moet om de éénheid met Brahma te verkrijgen – om zo te zeggen blootgegeven 
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aan het element dat zij bevechten, het dodelijk ijs dat de Ziener-met-de-Bles meende te doen wijken 
onder de storm van zijn Dragers van het Vuur en thans valt het wereldijs de niet knipogende opening 
aan en zij vervriest op slag want, mag ik even, in december Eenenveertig was het daar plots onder 
veertig graden en duizenden wankelden, krepeerden. (Claus 1962, p. 80)223 

 
Dergelijke fantasieën, inbeeldingen en (geënsceneerde) herinneringen staan op stilistisch vlak in 
schril contrast met de directe indrukken uit het hok. Hoewel deze hier en daar, zoals in het 
openingsfragment, gekenmerkt worden door een heldere zinsopbouw en verscheidene causale 
verbindingen, gaat het in de meeste gevallen om korte, elliptische zinnen die een directe 
weerslag vormen van de gedachten die door De Rijckels hoofd flitsen. Op deze ogenblikken is 
De Rijckel door een soort paniek of paranoïa bevangen, wat zich uit in een brokkelige, haastige 
en staccato manier van schrijven, die geregeld hernemingen of correcties bevat:  
 

Dit is een kolenhok. Alhoewel, ik weet het zeker, hier met olie gestookt wordt. Waarom stoken 
zij met olie? Waarom, denk ik, stoken zij met olie? Neen, neen. Waarom denk ik dat zij met olie 
stoken? Ik geef het niet op, ik moet het vatten. (Claus 1962, p. 32) 

 
Dergelijke momenten resulteren vaak in een psychose die het schrijfproces abrupt afbreekt: ‘Ik 
adem. En ik zwéér het, dokter Korneel, ik bèn het niet. Ik’ (ibid., p. 79).   
 

6.3.4 De vertelinstantie van het notaboek 

Zoals ik al aangaf in § 4.2.3, heeft het notaboek de grilligste samenstelling van alle schrifturen. 
Het openingsfragment dat ik hieronder zal analyseren is bijvoorbeeld een opsomming van 
enkele personen uit het Almoutverhaal, dat door zijn vorm alludeert op een introductie van de 
dramatis personae uit een toneelstuk. 
 

6.3.4.1 ‘O wat een nobele jager!’ 
 

Analyse 5 

                                                
223 Het citaat, gesteld in historisch praesens, bevat enkele elementen die opvallend afwijken van overige fragmenten 
uit het dagboek. Ik doel hierbij voornamelijk op spreektalige interjecties ‘om zo te zeggen’ en ‘mag ik even’, die 
meer overeenstemmen met de stijl van de wij-passages die in § 6.3.5 e.v. aan bod komen. Ook in deze schriftuur 
maakt De Rijckel met andere woorden subtiel duidelijk dat hij meerdere maskers draagt.  

 
D1         p. 36 
 

 
DE PREFECT – (is glad. Veel hoor ik spreken over zijn voorganger, een zekere 
Normand, die last heeft gehad na de bevrijding en o zo braaf en zo rechtvaardig was 
geweest, beweren de leraars. Maar toch ben ik in mijn schik met deze heerser. 
Misschien wel omdat hij mij te glad af is. 

Zijn haar, grijzend al, gladgelakt als in de jaren twintig de bioscoopvedettes. Zijn 
wat te ver vooruitgeschoven kinnebak, zijn adamsappel. De kalfslederen handschoenen 
die hij aanhoudt, nu hij mijn uitgestoken hand vatten moet. Schoenen die kraken, een 
gesteven hemd, o wat een nobele jager! 

Soms behaagt het hem les te geven. Geschiedenis en solfège. Als hij de maat slaat, 
heft hij zich wat op de tenen. Doredo. Redo. Mifamido. Sollasolsido. En geschiedenis 
is zijn hobby, zijn postzegels, zijn duivenmelkerij. Zo is het niet verwonderlijk dat hij 
zich aktief bezighoudt met de jeugdbeweging der Partij. Evident. Hij heeft ook een 
koor gesticht op de school. 



‘SCHAMOTEREN MET DE (GROTE) WOORDEN’ 

 259 

 
De introductie van de Prefect bestaat uit negentien zinnen met een gemiddelde lengte van acht 
woorden. Deze opvallend korte lengte is vooral een gevolg van het feit dat in veel (opgeknipte) 
zinnen een werkwoordelijk gezegde ontbreekt, en sommige zinnen slechts uit één woord 
bestaan. De Rijckel gebruikt voor de beschrijving van de Prefect veel specifiek geconnoteerde 
beelden, die grotendeels stoelen op clichés. Door het noemen van leren handschoenen, 
gladgelakt haar, krakende schoenen en bijvoorbeeld een gesteven hemd zal bij menig lezer al 
snel een onberispelijke, autoritaire man voor het geestesoog verschijnen. De typering is verre 
van neutraal: De Rijckel laat door het gebruik van gekleurde termen (‘heerser’, ‘kinnebak’, 
‘jager’) duidelijk zijn mening over de gladde Prefect doorschemeren (het woord ‘glad’ komt niet 
voor niets drie keer voor). Ook de interjectie ‘evident’ geeft aan dat de Prefect, in zijn functie 
als koorleider, volledig aan het door De Rijckel opgeroepen cliché van een dictatoriale alfaman 
voldoet. Door de formulering ‘soms behaagt het hem les te geven’ wordt er een ironische 
bijklank aan de beschrijving toegevoegd, alsof de Prefect boven de regels staat en zelf kan 
bepalen wanneer hij zich met een ordinaire taak als doceren moet bezighouden. De 
hyperbolische interjecties, voorafgegaan door het pathetische ‘o’ (‘o zo braaf’, ‘o wat een nobele 
jager’), zetten deze ironie nog eens extra in de verf.224 Verder valt de hoofdletter bij ‘Partij’ op, 
die een soort algemeengeldigheid aan het instituut geeft: het is blijkbaar niet zo belangrijk om 

                                                
224 In het Nieuw Vlaams Tijdschrift (p. 540) staat nog ‘o wat een heimelijke jager!’, gelijk aan M2. Wel is in het NVT 
een uitroepteken toegevoegd om de ironie nog te versterken. 

 
M2         p. 21 

 
(De Prefect (is glad. Veel hoor ik spreken over zijn voorganger een zekere Michiels 
Normand, die last had gehad na de bevrijding en o zo braaf en rechtvaardig in alles was 
geweest, beweerden de leraars. Maar toch was ben ik in mijn schik met deze heerser. 
Misschien wél omdat hij mij te glad af was is. 
Zijn haar, grijzend al, gladgelakt als in de jaren twintig de bioscoopvedettes geplakt 
langs zijn schedel. Zijn wat te ver vooruitgeschoven kinnebak, zijn adamsappel. De 
kalfslederen handschoenen die hij aanhoudt, nu hij mijn vooruitgestoken hand vatten 
moet. Schoenen die kraken, een gesteven hemd, o wat een heimelijke jager. 
Soms behaagt het hem les te geven. Geschiedenis en solfège. Als hij de maat slaat, heft 
hij zich wat op de tenen. Doredo. Redo. Mifamido. Sollasolsido. En geschiedenis is zijn 
hobby, zijn postzegels, zijn duivenmelkerij. Zo natuurli is het ook niet verwonderlijk dat 
hij zich bemoeit met de jeugdbeweging der Partij. Evident. De paedagogische kennis 
zoog hij in met de melk. Straks sticht hij nog een koor met de schooljongens. nog 

 
M1   1B, p. 1 

 
(De Prefect is glad. Veel hoor ik spreken over zijn voorganger, een zekere Michiels, 
die last had gehad na de bevrijding en die goed en braaf en rechtvaardig en alles was, 
maar ik ben toch blij dat ik deze heb als heerser. Soms niet natuurlijk, want hij is me 
te glad af. Zijn haren, grijzend al, gladgelakt, als xx in de jaren twintig zo gelakt geplakt 
langs zijn schedel, de sarcastische lijnen om de wat te vooruitschoven mond. De 
kalfsleren handschoenen die hij aanhoudt als hij mijn vooruitgestoken hand vatten 
moet. Schoenen die kraken, hemd gesteven, handen achter op de rug, x een heimelijke 
jager. Soms behaagt het hem les te geven, twee vakken vooral: xxx solfège en 
geschiedenis. Dit laatste om mij te plagen omdat hij weet dat het mijn hobby is (hobby: 
vulgair woord en toch dekt het de lading, het is mijn postzegelverzameling, mijn 
duivenmelkerij) en dat ik, als er toch niets een gaping is in mijn lesuren, het liefst een 
cursus zou geven. Als hij de maat slaat heft hij zich wat op de tenen. Do redo, redo, 
mifami do. Sol la sol si do. Het verwondert mij dat hij, die zich ook met de 
jeugdbeweging der Partij bemoeit, uiteraard, paedagogische kennis hem ingezogen 
met de melk, nog geen koor heeft gesticht. 
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welke partij het gaat, maar veel meer dat de Prefect deel uitmaakt van een collectief, dat hij zich 
engageert en op alle mogelijke vlakken bezig is met de vorming van een nieuwe generatie. Tot 
slot is er iets bijzonders aan de hand met diens voorganger Normand. Er staat dat hij ‘last heeft 
gehad’ na de bevrijding, dat voor de goed ingevoerde Vlaamse lezer als eufemisme opgevat zal 
worden: het wil eigenlijk zeggen dat Normand (vermoedelijk) inciviek handelde tijdens de 
oorlog en nadien geconfronteerd werd met de repressie. Aangezien het de ‘leraars’ zijn die dit 
eufemisme in de mond nemen en bovendien toevoegen dat Normand ‘o zo braaf en 
rechtvaardig’ was geweest, is het de vraag hoe het Atheneum en de huidige Prefect zich 
ideologisch profileren. Het roept op zijn minst de verdenking op dat de leraren sympathiseren 
met de ‘rechtvaardige’ Normand en – in het verlengde daarvan – diens politieke overtuiging.  
 De ironische toon is gedurende de genese sterker aangezet. Zo zijn in M2 de 
formuleringen ‘o zo braaf’ en ‘o, wat een heimelijke jager’ toegevoegd, en verandert het neutrale 
‘mond’ uit M1 in het figuurlijke (en pejoratieve) ‘kinnebak’, wat in combinatie met de 
toegevoegde ‘adamsappel’ het mannelijke, hoekige uiterlijk van de Prefect sterker accentueert. 
Ten opzichte van het eerste manuscript zijn de zinnen behoorlijk ingekort, waardoor ze een 
afgebeten ritme krijgen. Verder wordt het fragment, door de subtiele verandering van ‘als’ in 
‘nu’, in het (historische) heden geplaatst: 

 
M1: De kalfsleren handschoenen die hij aanhoudt als hij mijn vooruitgestoken hand vatten moet. 
M2: De kalfslederen handschoenen die hij aanhoudt, nu hij mijn vooruitgestoken hand vatten moet. 

 
Hierdoor is het fragment in M2 een duidelijkere herneming van het Almoutverhaal waar de 
ontmoeting tussen Mariën en de Prefect ingeleid wordt (‘De Prefect drukte de leraar de hand 
en hield in tegenstelling met wat hij bij de andere leraars deed, zijn handschoen aan’; M2, p. 4). 
Ook inhoudelijk gezien verschuift er het een en ander. Nu geeft de Prefect niet langer 
geschiedenis om Mariën dwars te zitten, maar omdat het zijn eigen hobby is, zijn eigen 
‘duivenmelkerij’, een typisch Vlaams tijdsverdrijf. Daarnaast wijzigt de naam van diens 
voorganger: Michiels gaat vanaf M2 als Normand door het leven. De implicaties van deze 
wijziging worden pas vanaf de eerste druk echt betekenisvol; hier kom ik nog op terug (§ 6.13.2). 
 

6.3.4.2  ‘Een god op maat van de middenstand’ 
De volgende analyse is afkomstig uit het hoofdstuk ‘De tuin der beelden’, waarin De Rijckel een 
uitgebreide beschrijving geeft van de beeldentuin bij Almout.225 

 
Analyse 6 

                                                
225 Dit hoofdstuk trok de aandacht van diverse critici. Zo schreef de Nederlandse criticus Anton Deering in het 
Algemeen Handelsblad dat hij het talent van Claus erin herkende (Deering 1962). Ook Paul de Wispelaere sprak zijn 
waardering uit voor ‘De tuin der beelden’, dat hij omschrijft als ‘tien verbluffende bladzijden’ (De Wispelaere 1962, 
p. 812). B.F. van Vlierden noemt het hoofdstuk ‘stilistisch veruit het beste’ (Van Vlierden 1963, p. 526). 

 
D1        p. 106 
 

 
Naast de reus – die vergeleken bij de andere verbeeldingen eerder een voorwerp van 
abjekte verering, een wensdroom, een god op maat van de middenstand lijkt in zijn 
schouwgarnituurvorm en door de manier waarop de beschouwer fataal van onder zijn 
hommages moet brengen want hij reikt maar tot de knieschijven van het monument – 
staat een Mongool geportretteerd, d.i. de mij nu al bekende gelaatstrekken: de hoge 
jukbeenderen, de enkelvoudige lijn van de wenkbrauwen die de naar de uithoeken toe 
opwaarts glooiende ogen overschaduwt, de prognatenkin, zijn aangedikt en geklemd 
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in een Russische wintermuts of wat ik mij voorstel dat de Russische soldaten droegen 
in de sneeuwvelden, het is een variatie op de lederen motorrijderspet die ik in mijn 
kinderjaren droeg en die gevoerd van binnen met een kortharige, zijïge vacht en 
doorspekt met gaatjes (voor de lucht!) in een geur van zweet en leer gedrenkt was 
(waarvan ik mij toen verbeeldde dat cowboy’s en kavalerie-officieren die met zich 
meedroegen) en die mijn hoofd in de spiegel toen dagelijks deed lijken op de gladde, 
onwerelds glimmende Stuka-piloten boven hun kontrolebord, bij de propeller en naast 
gestroomlijnde vliegtuigneuzen in grove korrel en offsetbruin afgebeeld in ‘Der Adler’; 
’s morgens, op weg naar school, de sirenes van de duikvlucht nabauwend, waren wij 
de terreur van de straat zoals wij wiekend langs de huizen scheerden.  

 
M2         p. 70 

 
Naast de reus – die vergeleken bij de andere verbeeldingen eerder een voorwerp van 
abjecte verering een wensdroom, een god op maat van de middenstand lijkt, want er is 
geen uit in zijn kwallige schouwgarnituurvorm, en ook in door de manier waarop de 
beschouwer fataal van onder zijn hommages moet brengen want hij hij reikt maar tot 
de knieschijven van het monument – staat een Mongool geportretteerd, d.i. de mij nu 
al bekende gelaatstrekken: zijn aangedikte in de hoge jukbeenderen, de enkelvoudige lijn 
van de wenkbrauwen die de xxxx naar de uithoeken toe opwaarts glooiende ogen 
overschaduwent, de prognatenkin en een zijn aangedikt en geklemd in een Russische 
muts sneeuwxx wintermuts, die de mongoolse xx of wat ik mij voorstel dat de Russische 
soldaten droegen in de sneeuwvelden, het is een variatie op de lederen motorrijderspet 
uit mijn kinderjaren die ik in mijn kinderjaren droeg en die gevoerd van binnen met een kortharige, 
zijige vacht en doorspekt met gaatjes (voor de lucht!) na xxxxxx tijd in mijn kinderjaren, die in 
een geur van zweet en leer had gedrenkt was die xxx xx waarvan ik  xxx xxx dacht dat waarvan ik mij toen 

verrukt verbeeldde dat cowboy’s en cavalerieofficieren die met zich meedroegen en ook xxx 
xxxxxxxxxxx die mijn hoofd in de spiegel toen dagelijks toen deed lijken op de gladde, 
onwerelds glimmende spiegel schedel van de Stuka-piloten  xx Der Adler in grove korrel 
en ofset-bruin afgebeeld in Der Adler met waar zij boven hun controlebord en xxxxxxxxx bij 

de propeller en xxxxxxxxx naast xx gestroomlijnde vliegtuigneuzen, en ’s morgens op weg naar 

school de sirene’s en van de duikvluchtx nabauwend waren wij de stille terreur van de straat 
op weg naar school zoals wij wiekend langs de huizen scheerden. 

 
M1   2C, p. 3 

 
Naast de reus – die het meest op een vereringsvoorwerp, een wensdroom en een god 
op de maat van de middenstand lijkt, er is geen hapering aanwezig en geen uitdrukking 
dan die van een kwallig in een schouwgarnituurvorm gegoten pseudo-volmaaktheid, 
xx een afgeronde, evenwichtig verdeling in de vorm| – staat een Russische piloot 
afgebeeld. in de gangbare x die xxx iets monsterlijks on-evenwichtigs voorstelt of 
althans weigerachtig laat voorstellen, het beeld lijkt op een harmonischer de Saulle 
eigenlijk – op een blok cement, een nutteloze vergroeiing van de kolom tenzij de blok 
diendet om het beeld van onderaan te laten aanschouwen wat misschien de 
monumentaliteit bevorderdet, alhoewel want de maker van al dit schoons bediendet 
zich van dergelijke kinderlijke trucs heb ik al bemerkt, stond een x soort Mongool 
geportretteerd. De famil mij nu al vertrouwde trekken waren?, de jukbeenderen, de 
enkele lijn van de wenkbrauwen die de naar de uithoeken toe opwaarts glooiende ogen 
over-schaduwden, de prognatekin waren zijn hier aangedikt maar voornamelijk is het 
de Russische sneeuwsoldatenmuts die de indruk versterkt, misschien wel heeft 
opgeroepen. De muts is een variatie op de lederen motorrijderspetten uit mijn 
kinderjaren, die gevoerd van binnen met een harige, kortharige, zijige vacht om het 
mijn hoofd omklemden en doorspekt met gaatjes (voor de lucht!) met ijzeren ringen 
na een jaar enkele tijd een eigen klamme leven rulle naar zweet en lederen ruikende 
fascinatie hadden omdat wij, met allemaal gelijke onwereldse glimmende schedels een 
eigen aan eskadrons en Stuka’s doorvlamde wereld deelnamen waanden deze petten 
hun xxxxxxxxpetten, afgebeeld in Ons Land, De Dag in grove korrel en offset-bruin 
rond de koppen van onwaarschijnlijk geharde piloten in de gestroomlijnde constructies 
van der voorstevens met controleborden in een de onderste hoeken van de fotos, de 
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Ten eerste valt op dat het fragment slechts uit één buitengewoon lange zin (221 woorden) 
bestaat van in feite uit vier aan elkaar geplakte hoofdzinnen. Elke hoofdzin bevat op haar beurt 
de nodige bijwoordelijke bepalingen, bijzinnen en vergelijkingen. Net als bij de vorige analyse 
is ook hier de beschrijving allesbehalve neutraal. Dit blijkt onder andere uit de conclusie van 
het eerste zinsgedeelte: naast het reuzenstandbeeld staat een andere beeltenis van Crabbe die 
De Rijckel beschrijft als ‘een Mongool’. Het woord ‘Mongool’ heeft hier een meerduidige 
lading. Het roept, vooral door de referentie aan de ‘Russische wintermuts’, primair associaties 
op met de etnische groepering uit Rusland (en China), die onder andere bekend stond om zijn 
wrede oorlogsvoering. Ook dit kan ironisch geïnterpreteerd worden: Crabbe, die als fanatieke 
SS’er naar het oostfront trok om daar zoveel mogelijk Russen over de kling te jagen, blijkt sterk 
op de door hem zo gehate Russen te lijken.226 Verder kan het woord ‘mongool’ – even alle 
politieke correctheid terzijde schuivend – opgevat worden als een vooruitwijzing naar de 
mentaal gehandicapte man aan het eind van de roman, wiens moeder er zorgvuldig op toeziet 
dat hij niet verstoord wordt door de schreeuwende ‘gek’ op de dijk. Dit is natuurlijk allesbehalve 
een onschuldige parallel: Crabbe wordt dan – via zijn standbeeld – voorgesteld als een naïeve, 
infantiele ‘mongool’ die overgeleverd is aan de wil van zijn moeder (Alice).227 Ook op andere 
plekken is de ironie in deze passage veelal subtiel aangezet. De aanduidingen ‘abjekte verering’ 
en ‘schouwgarnituurvorm’ zijn nog vrij expliciet, maar in ‘prognatenkin’ wordt de ironische 
bijklank alleen apert wanneer men weet dat ‘prognaat’ (‘vooruitstekend’) normaliter dient om 
de fysiek van apen of voorlopers van de homo sapiens te typeren.228 

De geraffineerd aangezette ironie uit D1 vormt een opmerkelijk contrast met het eerste 
manuscript, waarin het sarcasme juist zowat van de zinnen afdruipt. In de eerste zin 
bijvoorbeeld heeft Mariën het over ‘de maker van al dit moois’, waarna hij ‘moois’ vervolgens 
koppelt aan allerlei pejoratieve aanduidingen (‘kwallig’, ‘iets monsterlijks on-evenwichtigs’, 
‘nutteloze vergroeiing’, ‘kinderlijke trucs’). Het centrale gezegde – ‘Naast de reus [...] stond een 
soort Mongool geportretteerd’ – wordt door zoveel bepalingen en uitweidingen uit elkaar 
getrokken, dat het aan het einde van de zin nauwelijks nog duidelijk is waar het precies over 
gaat. Je zou kunnen stellen dat hier stilistisch wordt uitgedrukt wat er aan de hand is met het 
beschreven standbeeld: het is zo ‘pseudo-volmaakt’ en met allerlei toeters en bellen 
vormgegeven, dat de kern haast aan de beschouwer ontglipt.  
 In het tweede manuscript zijn de drie zinnen uit M1 samengesmolten tot één lange 
monsterzin van maar liefst 223 woorden. Desondanks is de zinsstructuur minder complex: 
diverse onderschikkingen zijn vervangen door nevenschikkingen, lange uitweidingen 

                                                
226 Verderop in de roman, in de monoloog van Verzele, worden de Russen zelfs expliciet Mongolen genoemd: ‘het 
hele regiment was omsingeld en de Russische straaljagers hebben ze eerst allemaal kapotgemitrailleerd, want toen 
de eerste stormtroepen, de Mongolen, kwamen, was er geen levende ziel meer over van het hele regiment’ (Claus 
1962, p. 97). Hier kan nog worden opgemerkt dat De Rijckel zich tijdens zijn vrijpartij met Sandra fysiek voelt 
veranderen in Crabbe en daarbij ‘mongools’ wordt (M2, p. 134; D1, p. 197). 
227 Vergelijk de volgende opmerking van Verzele: ‘Mevrouw Alice heeft hem gedwongen, die laatste keer, terug 
naar het Oostfront te gaan’ (Claus 1962, p. 196). 
228 Het voert wellicht niet te ver om de prognatenkin van de gebeeldhouwde Crabbe te verbinden met de 
vooruitstekende ‘kinnebak’ van de Prefect, die hierdoor – retrospectief – ook iets primitiefs en ‘aperigs’ krijgt.  

symbolen waren en die droegen wij, sirenes nabauwend in de vroege schoolwaartse x 
morgen, met een zelfverzekerd gemak op straat met een stille terreur alleen op de 
zolder in ons huis.  
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(bijvoorbeeld over de pseudo-onvolmaaktheid van het reuzenbeeld) zijn geschrapt en over het 
algemeen is er meer logische samenhang door de toevoeging van expliciete voegwoorden. De 
aarzelende formuleringen uit M1 (‘een soort Mongool’, ‘wat misschien de monumentaliteit 
bevordert’, ‘die de indruk versterkt, misschien wel heeft opgeroepen’) zijn vervangen door 
stelligere beweringen. Verder is de kinderlijke fascinatie voor de Stuka-piloten meer uitgewerkt: 
zo verbeeldde de leraar zich als kind ‘verrukt’ hoe de pet eveneens gedragen werd door cowboys 
en cavalerieofficieren, wat benadrukt waarom de stoere Stukapiloten zo sterk appelleerden aan 
de verbeelding van de kleine Mariën. De kinderlijke fantasie is bovendien naar de voorgrond 
geschoven door de vergelijking ‘zoals wij wiekend langs de huizen scheerden’. Een laatste 
opvallende verandering is het tijdschrift waarin de foto’s van de Stukapiloten in ‘offsetbruin’ 
afgedrukt stonden. Terwijl in M1 deze foto’s nog te bewonderen zijn in het Vlaamse weekblad 
Ons Land (een krant die – ook in M2, p. 66 – door roepende kinderen in de Oostendse straten 
verspreid wordt), staan ze nu in Der Adler, het propagandablad van de Luftwaffe. Hierdoor wordt 
sterker benadrukt dat Mariën opgroeide in een ‘zwart nest’ (iets wat Mariën/De Rijckel gemeen 
heeft met zijn geestelijke vader Claus; cf. Absillis 2018, p. 294).  
 

6.3.4.3  ‘De’ stijl van het notaboek 
Analyse 5 en 6 bevestigen wat ik al eerder beweerde over het notaboek: de grillige samenstelling 
maakt het lastig om de stilistische ‘vingerafdruk’ van deze schriftuur te benoemen. Toch zijn er 
enkele algemene tendensen. De meeste vertelpassages uit het notaboek betreffen scherpe 
observaties, niet zelden gekenmerkt door een spottende bijklank. Je zou kunnen zeggen dat De 
Rijckel in het notaboek als verteller alles uit de kast haalt: hij gebruikt zijn sterke, soms zelfs 
obsessieve registratiedrang (uit het dagboek) om tot de kern van zijn onheilspellend verleden 
door te dringen; om zichzelf en de andere personages genadeloos te ontmaskeren en de 
problemen bloot te leggen die onder andere geleid hebben tot de ‘abjecte’ heldenverering van 
Crabbe.229 Subtiel gekleurde bijwoorden, complex gestructureerde zinnen en dubbelzinnige 
woorden vormen in het notaboek het taalbolwerk waar De Rijckel zijn eigen waarden en 
opvattingen voortdurend doorheen laat schemeren.  
 Vergelijkbaar met het fragment uit Analyse 5 komt de spottende toon geregeld tot 
uitdrukking door hyperbolische formuleringen, al dan niet vergezeld van theatrale interjecties 
als ‘o’ of ‘ah’. Een voorbeeld hiervan komen we tegen in het hoofdstuk ‘De aanwezigheid van 
Crabbe’, waarbij De Rijckel de nationaal-socialistische, Arische kunstwerken beschrijft die in 
het propagandatijdschrift Signaal staan afgebeeld: 
 

Ah, de matglimmende, volmaakte vormen van de Arische man en diens vrouw die elkaar 
omhelsden, de zinderende aura rond hun uit marmer gehakte en dan gewreven en gepolijste 
buiken en profielen, ah, de degelijke duurzaamheid van dit levensgroot paar, als reuzel zo glad, 
als walvisblubber zo gevoelig slijmerig voelbaar, niet aan te raken, niet te kietelen, zij hadden 
geen uitlaatpijpjes, geen wervels, zij waren één en in elkaar verzonken Arisch blank en goddelijk 
smetteloos, en tegenover hen, op de rechterbladzijde van ‘Signaal’ hoe hurkten daar verdoemd 
en door erfelijkheid neergedrukt en uit schemerhout moeizaam ontgonnen twee ontaarde gapers 

                                                
229 Vergelijk het oordeel van Paul de Wispelaere in zijn bespreking voor De Vlaamse Gids: ‘Zij [de hoofdstukken uit 
het notaboek] tonen Claus op zijn best, scheppen een terrein waar hij de markantste trekken van zijn talent kan 
uitleven: de vermenging van de epische verhaalstukken met flarden van een hallucinante verbeelding, van 
realistische beschrijvingen à la Cyriel Buysse (maar veel beter!) met evocaties van een aangrijpende, meestal 
sombere maar ook tere lyriek’ (De Wispelaere 1962, p. 813-814). 
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met kolen in hun bek waar tanden hoorden, met gaten in hun ribben, met maskers van 
ontzetting! (Claus 1962, p. 201) 

 
Door adjectieven uit het discours van het nationaalsocialisme op een ver doorgedreven manier 
over te nemen (‘Arisch blank en goddelijk smetteloos’, ‘ontaarde gapers met kolen in hun bek’), 
maakt De Rijckel hier het nationaalsocialistisch gedachtegoed belachelijk door het met zijn 
eigen woorden te bestoken. Net als bij het eufemisme ‘last hebben na de oorlog’ (Analyse 5) 
hanteert De Rijckel diverse socio-cultureel geconnoteerde termen, die hij op eigen wijze in zijn 
stijl inschakelt, waardoor ze een ironische toon krijgen. De Rijckel gaat kortom – in 
Bakhtiniaanse termen – de strijd aan met het (binnen de context van Almout) dominante 
discours. Een ander voorbeeld komen we tegen in een aan Sandra gerichte passage: ‘alhoewel 
ook in die oerlogge blik van je te lezen stond dat er een kans was dat wij ooit (als de eerste 
mensen onder de zon, poedelnaakt, ras- en bloedzuiver) paren konden’ (ibid., p. 152).  
 In vergelijking met het Almoutverhaal en het dagboek lenen de fragmenten uit het 
notaboek zich beter voor een Bakhtiniaanse benadering. Waar de analyses van de eerste twee 
schrifturen vooral leidden tot een (niet altijd bevredigende) interpretatie op de vierkante 
centimeter, is het – door het optreden van meer ideologisch geladen stijl(parodie)en – bij het 
notaboek eenvoudiger om tot een meer ‘sociologische’ interpretatie te komen. Dit heeft wellicht 
te maken met mijn wijze van analyseren, maar het hangt mogelijk (eveneens) samen met de 
stilistische aard van de schrifturen zelf. Het Almoutverhaal bevat relatief weinig foregrounded 
elementen. Hetzelfde geldt voor het dagboek: hoewel de stijl opvalt door de vele ellipsen, 
hernemingen en aarzelingen – die zorgen voor een springerige en ‘nerveuze’ indruk – stuurt 
een interpretatie vooral aan op een karakterisering van De Rijckel, waardoor het – net als bij 
de analyses van de mentaal beperkte Benjy uit Faulkners The Sound and the Fury en de 
neanderthaler Lok uit Goldings The Inheritors (§ 3.9 e.v.) – niet onmiddellijk leidt tot een 
vernieuwende of alternatieve interpretatie van de roman als geheel.  
 

6.3.5 ‘Wij zitten in geen klem’: de wij-passages 

In tegenstelling tot de overige drie schrifturen wil ik de analyses van de wij-passages beginnen 
met een fragment uit het derde deel. Zoals bleek uit de ontstaansgeschiedenis, is dit 
tekstgenetisch gezien de eerste wij-passage die Claus schreef. Bovendien is het, zoals we eerder 
zagen, het enige fragment waar ook een typoscript van is bewaard, waardoor er voor de 
diachrone analyse extra vergelijkingsmateriaal beschikbaar is. Concreet gaat het om het 
openingsfragment van het hoofdstuk ‘De dienstdoende directeur van Winterhulp Richard 
Harmedam’. 
 

6.3.5.1 ‘Hadden wij daarvoor het juk ondergaan vier jaar lang!’ 
 

Analyse 7 
 
D1        p. 147 
 
 
 
 
 

 
Voor de vierde dag hadden wij op de gezondheid van Montgomery en Stalin 
gedronken, de Poolse en Canadese soldaten getrakteerd op lang bewaarde geuze. Onze 
stad was bevrijd, drie jongemannen hadden voor haar hun leven veil gehad, God was 
voor ons mild geweest, voor een keer. Toen liep er een rilling door de menigte die in 
de Leiestraat, de Marnestraat en de Oudemannenweg samenschool en die van het 
voetpad geraakte en zelfs naar de Bennesteeg drong, want zie, de open vrachtwagen 
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         | p. 148 

die bij Haakebeen’s Houthandel en Meubelcentrum werd aangeslagen, (want 
Haakebeen hielp de Atlantikwal bouwen) die bekende vrachtwagen die tot dan toe, 
zoals gewoonlijk in de laatste vier dagen, door de weg van de bevrijding, van het 
Hazegras naar de Markt, was gereden met vier van onze jongens in het wit, met hun 
pistolen in de hand, en twee gendarmes op de spatborden, en die boordevol zwart 
schorem zat dat lijkbleek trilde in de met zaagmeel bestrooide bak, ònze 
landverraderswagen was dit keer, zonder verwittiging van de Rolstraat naar de Markt 
gereden en hoe stonden wij daar nu te blinken langs onze vreugdevolle straten, met 
onze nutteloos duur betaalde rotte vruchten en onze keien in de handen? Hadden wij 
daarvoor het juk ondergaan vier jaar lang! De bevolking stroomde voorwaarts. Een 
rimpeling liep over de hoofden, zoals Poseidon in zijn ergernis de wijn-donkere zee 
beroert – en stemmen gaven door: ‘Harmedam is er bij!’ – ‘Daarom, om Harmedam, 
werd een andere weg ingeslagen.’ – ‘Grote verraders hebben machtige vrienden!’ – 
‘Men brengt hem meteen naar het gevangenkamp!’  

 
M2         p. 99 

 
Voor de vierde dag hadden wij op de gezondheid van Montgomery en Stalin 
gedronken, de Poolse en Canadese soldaten getrakteerd op langbewaarde geuze. Onze 
stad was bevrijd, drie jongemannen waren hadden voor haar hun leven veil gehad, 
God was voor ons mild geweest, voor een keer. Toen riep er een lilling, toen liep er een 
rilling door de menigte, xxx die in de Leiestraat, de Markestraat en de 
Oudemannenweg troepte samenschool, en die van het voetpad afgeraakte en zelfs naar de 
Bennesteeg drong, want zie, de open vrachtwagen die bij Haakebeens Houthandel en 
Meubelenxxxxcentrum werd aangeslagen want Haakebeen hielp de Atlantikwal 
bouwen, die bekende vrachtwagen die totdantoe zoals gewoonlijk in de laatste vier dagen 
door de weg van de Bevrijding, van het Hazegras naar de markt, was gereden met vier 
van onze jongens jongens in het wit met hun pistolen in de hand en twee gendarmes op 
de spatborden, boordevol met het schorem dat lijkbleek zat te rillen in de met zaagmeel 
bestrooide bak, ónze landverraderswagen was dit keer, zonder verwittiging van de 
Rolstraat naar de Markt gereden en hoe stonden wij daar nu te blinken langs onze 
vreugdevolle straten, met onze nuttelozeoos duur betaalde rotte tomaten en rotte 
appelen en onze keien in de handen. Hadden wij daarvoor het juk van de bezetter 
ondergaan! Het volk – terecht – duwde elkaar de met de ellebogen en stroomde vooruit. 
Een rimpeling liep over de hoofden, zoals Poseidon in zijn ergernis de wijn-donkere 
zee beroert – en stemmen gaven door: “Harmedam is er bij!” – “Daarom, om 
Harmedam, werd een andere weg ingeslagen.” – “Grote verraders hebben machtige 
vrienden! – “Men brengt hem meteen naar het gevangenenkamp!” 

 
M1   3C, p. 1 

 
In de cafés werd voor de vierde dag op de gezondheid van Stalin en Montgomery 
gedronken, vaak met en werden de xxxx Poolse en Canadese soldaten getrakteerd op 
langbewaarde geuze, een enkele keer champagne. Het was een bevrijde stad, vier 
jongemannen waren voor haar gesneuveld, de goden waren mild geweest. Toen riep 
er een lilling, eh, toen liep er een rilling door de xxmenigte en de Leiestraat, de 
Markstraat en de Oude-Mannenweg zagen zwart van het volk dat van de voetpaden 
was gekomen en naar de Bennesteeg troepte, want de bekende open camion die 
aangeslagen was bij Moens die de Atlantikwal had helpen bouwen en die totnogtoe 
door de gewone weg straten van de landverraders had gereden, bevlagd, met vier 
jongens in witte overall en driekleurige banden op de mouw en pistolen in de riem op 
de spatborden en twee gendarmen tussen het schorem dat lijkbleek te rillen zat in de 
nog met zaagmeel bestrooide bak, de wagen was zonder verwittiging dit keer van de 
Rolstraat naar de Markt gereden en hoe stonden we daar nu te blinken langs onze al 
vertrouwde, vreugdevolle straten, met onze nutteloze keien en duur gekochte rotte en 
goede tomaten en rotte appelen en keien in de handen! Het volk duwde elkaar in de 
ellebogen en stroomde vooruit, en een rimpeling liep over de hoofden, zoals Poseidon 
de in ergernis de wijn-donkere zee beroert, en er werd doorgegeven: Harmedam is er 
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De wij-passage bevat diverse tegenstellingen. Zo is de eerste zin vrij rechttoe-rechtaan, zowel 
op grammaticaal als lexicaal vlak, maar stuiten we in de tweede zin op de opvallende constructie 
‘drie jongemannen hadden voor haar hun leven veil gehad’. Naast de archaïsche wijze van 
uitdrukken, die een soort heroïsche toon aan de vertelling toevoegt, valt de formulering op 
doordat ze het ritme van de zin verstoort. Pas bij een nadere beschouwing valt de parallellie 
met de direct daaropvolgende formulering op: 

 
(drie jongemannen) (hadden) voor haar  hun leven  [veil]   {gehad} 
(God)          (was)      voor ons                     [mild]  {geweest}  
 

Hier is met andere woorden sprake van een gestileerde (grammaticale) herhaling, die een zekere 
‘literariteit’ aan de tekst meegeeft. De zin daarop markeert opnieuw een breuk. In de eerste 
plaats door de lengte (150 woorden), voornamelijk het gevolg van de zeer uitgebreide toelichting 
op de ‘open vrachtwagen’. Verder wordt de zin gemarkeerd door een complexe structuur, 
waarbij op maar liefst vier niveaus kriskras naar verscheidene antecedenten wordt verwezen:  
 
[Toen riep er een rilling door de menigte]  

[die in de Leiestraat, de Marnestraat en de Oudemannenweg samenschool] 
 en 

[die van het voetpad geraakte en zelfs naar de Bennesteeg drong],  
want zie, [de open vrachtwagen]  

[die bij Haakebeen’s Houthandel en Meubelcentrum werd aangeslagen] 
 (want Haakebeen hielp de Atlantikwal bouwen)  

[die bekende vrachtwagen]  
[die tot dan toe, zoals gewoonlijk in de laatste vier dagen, door de weg van de bevrijding, van het Hazegras 
naar de Markt, was gereden met vier van onze jongens in het wit, met hun pistolen in de hand, twee 
gendarmes op de spatborden] 
en 
[die boordevol zwart schorem zat dat lijkbleek trilde in de met zaagmeel bestrooide bak]  

[ònze landverraderswagen was dit keer, zonder verwittiging van de Rolstraat naar de Markt gereden]  
en  
[hoe stonden wij daar nu te blinken langs onze vreugdevolle straten, met onze nutteloos duur betaalde rotte 
vruchten en onze keien in de handen]?  
 
Hierdoor ontstaat een soort hak-op-de-takstructuur die kenmerkend is voor mondeling 
taalgebruik. De illusie van mondeling taalgebruik wordt verder versterkt door de interjectie 
‘want zie’ en de uitroep ‘Hadden wij daarvoor het juk van de bezetter ondergaan!’, waar het 
volk in een soort vrije indirecte rede zijn verontwaardiging ventileert. Voorts valt het woordspel 
rond de tegenstelling tussen zwart en wit op: de vier jongens ‘in het wit’ contrasteren met het 
‘zwart schorem’ in de landverraderswagen (de kleur ‘wit’ klinkt bovendien nog eens door in het 
woord ‘verwittiging’). De tegenstelling wordt echter meteen pervers: de ‘zwarten’ uit de bak zien 
lijkbleek en zitten bovendien in een met zaagmeel bestrooide bak. Ook wordt even verderop 
het volk – de ‘goeden’ – vergeleken met een wijn-donkere zee (nota bene: in M1 staat dat de 
straten zwart zien van het volk), waardoor subtiel gesuggereerd wordt dat de klassieke 
tegenstelling tussen goed en kwaad in dit geval niet zo eenvoudig opgaat.  

bij! Daarom werd er een andere weg ingeslagen. Grote verraders hebben machtige 
vrienden, men wil hem meteen naar het gevangenkamp brengen.  
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De formulering ‘de goden waren mild geweest’ doet denken aan een klassieke enscenering, die 
nog eens wordt versterkt door de latere vermelding van Poseidon. Hierdoor roept de passage 
niet alleen associaties op met de commentaren van een klassiek koor, maar krijgt het ook het 
een meer algemeen geldend, tijdloos karakter. De homerische vergelijking met Poseidon komt 
overigens niet uit de lucht vallen: ze past binnen het semantisch veld dat wordt opgebouwd 
rondom een water- of zeemotief. Zo is er sprake van trillend schorem en een blinkende, 
vooruitstromende menigte waarbij ook nog eens een rimpeling over de hoofden loopt. Dit sluit 
aan bij het eerdergenoemde motief van de zee, dat alludeert op losbandigheid, emotie, passie, 
chaos. In deze specifieke scène wordt het uitgelaten, emotionele en wraaklustige volk 
voorgesteld als een onheilspellende zee, die dreigt de gehate ‘zwarten’ te overspoelen. Ook hier 
wordt het zeemotief dus ingezet om uitdrukking te geven aan een soort ontembare oerdrift.  

Het toegenomen belang van het zeemotief verklaart wellicht meteen waarom de scène 
gedurende de genese verplaatst werd naar (een gefictionaliseerde versie van) de kuststad 
Oostende. In M1 vindt het tafereel nog plaats in Kortrijk, de stad waar Claus als vijftienjarige 
knaap getuige was van de repressie.230 Als we de manuscripten erbij nemen, zien we dat de 
route van de landverraderswagen in M1 neutraal wordt aangeduid als de ‘straten van de 
landverraders’. In M2 gaat het om ‘de weg van de Bevrijding, van het Hazegras naar de markt’. 
Het toegevoegde ‘Hazegras’, een werkelijk bestaande wijk in Oostende, verplaatst de scène naar 
een op Oostende geïnspireerde omgeving. Ook uit andere passages in M1 blijkt dat de 
repressiescènes zich aanvankelijk nog in Kortrijk afspeelden. Zo wordt op pagina 1 van deel 3C 
verwezen naar de Broeltorens (in M2 vervangen door – opnieuw – ‘het Hazegras’) en vertelt een 
voormalige oostfrontsoldaat aan Mariën hoe Richard Harmedam vlak na de oorlog publiekelijk 
werd mishandeld ‘aan de voet van het monument te Kortrijk’ (M1, 4, p. 9). Deze laatste 
gebeurtenis, die uitgebreid aan bod komt in de rest van de wij-passage, gaat regelrecht terug op 
de mishandeling van de Kortrijkse stadssecretaris Louis Desmet, die nog onder zijn echte naam 
werd opgevoerd in het grote schema dat Claus bijhield tijdens het schrijven aan zijn roman 
(Wildemeersch 2015, p. 57-58; cf. Absillis & Lemmens 2018, p. 49; Absillis 2018, p. 295).  

Even los van de veranderde setting is de genese ook om andere redenen interessant. 
Veruit het opvallendst is dat er in M1 amper gesproken kan worden van een ‘wij-passage’. Het 
persoonlijk voornaamwoord ‘wij’ komt slechts één keer voor: de rest van het fragment wordt 
vanuit een afstandelijk en neutraal perspectief verteld. De passieve beginzin (‘er werd 
gedronken’) markeert deze toon, die wordt voortgezet in de tweede zin: ‘het was een bevrijde 
stad’. Pas aan het einde van de derde zin is er sprake van lichtelijk gekleurd (want pejoratief) 
taalgebruik – ‘schorem’ – en wordt voor het eerst vanuit een wij-perspectief verteld: ‘hoe 
stonden we daar nu te blinken’.231 Tegelijkertijd bevat M1 een opmerkelijke verhaspeling – ‘Toen 
riep er een lilling, eh, toen liep er een rilling door de menigte’ – die een sterk spreektalig karakter 
aan de passage toevoegt.  

Het tweede manuscript is van meet af aan subjectiever van toon. Er wordt direct in de 
wij-vorm gesproken en er is sprake van ‘onze stad’, ‘onze jongens’ en ‘ónze 
landverraderswagen’. Enigszins paradoxaal is dat ook de plechtige toon sterker is aangezet. Zo 

                                                
230 Op pagina 102 van M2 staat rechtsboven in de hoek de volgende opmerking, die ondanks de doorstreping nog 
steeds te ontcijferen valt als: ‘DIT ALLES NIET IN KORTRIJK’. 
231 Deze meer afstandelijke manier van vertellen keert geregeld terug in de eerste druk: tussen het wij-perspectief 
door is er opeens sprake van ‘de menigte’ en ‘de bevolking’. 
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is de neutrale formulering ‘vier jongemannen waren voor haar gesneuveld’ veranderd in het 
eerdergenoemde formeel aandoende ‘drie jongemannen hadden voor haar hun leven veil 
gehad’. Ook is de interjectie ‘eh’ in de verhaspeling geschrapt, waardoor het spreektalige 
karakter minder prominentie krijgt.  
 Tussen M2 en D1 zijn nauwelijks verschillen op te merken. Alleen de wijzigingen in de 
derde zin zijn ingrijpender. Door de bewaard gebleven bladzijden uit het typoscript is het 
mogelijk na te gaan hoe deze verschillen tot stand kwamen. In M2 staat het volgende:  
 

Toen riep er een lilling, toen liep er een rilling door de menigte, xxx die in de Leiestraat, de 
Markestraat en de Oudemannenweg troepte samenschool, en die van het voetpad afgeraakte en zelfs 
naar de Bennesteeg drong [...]232  

 
Op de getypte pagina lezen we echter:  
 

Toen liep er een rilling door de menigte die in de Leiestraat, de Marne-straat en de 
Oudemannenweg samenschool en die van het voetpad geraakte en zelfs naar de Bennesteg [sic] 
drong [...]   

 
Niet alleen de spreektalige verhaspeling is verdwenen, ook de Markestraat veranderde op het 
typoscript in Marnestraat.233 Op de origineel getypte pagina corrigeerde Claus dit nog. Zoals 
ik al aangaf § 4.9, werd echter niet deze originele pagina, maar de gekopieerde versie 
aangehouden voor de eerste druk, waardoor de handgeschreven correctie uiteindelijk niet werd 
doorgevoerd, en de Marnestraat vereeuwigd werd in De verwondering.  
 

6.3.5.2  ‘Wij die ons buiten elke politiek hebben gehouden’ 
Op basis van bovenstaand fragment kunnen we al voorzichtig wat algemene bemerkingen 
formuleren over de wij-passage uit het Harmedam-hoofdstuk. Het lijkt erop dat er twee haast 
aan elkaar tegengestelde bewegingen gaande zijn. Enerzijds wordt er gedurende de genese 
steeds meer nadruk gevestigd op de vox populi, waarin allerlei subjectieve oordelen doorsijpelen. 
Anderzijds wordt het formele, verheven en retorische register met homerische vergelijkingen 
sterker aangezet. Hierdoor ontstaat er een bijzondere mengeling van registers. Om hier beter 
de vinger op te kunnen leggen, zal ik nog wat langer blijven stilstaan bij de rest van het hoofdstuk 
over Harmedam.  

Direct aansluitend op bovenstaand fragment volgt een passage waarin eveneens registers 
met elkaar vermengd worden. Bijzonder is dat de passage van meet af aan, ook al in M1, gesteld 
is in de wij-vorm, in een stijl die tijdens de genese amper verandert. Ter vergelijking heb ik 
alleen de varianten uit M1 en D1 weergegeven: 
 
 
 

                                                
232 Opvallend is de vervanging van ‘troepte’ door ‘samenschool’, dat – door de gelijkenis met de verleden tijd van 
‘schuilen’ – vermoedelijk als een imperfectum aanvoelde. ‘Samenschool’ kwam uiteindelijk in alle drukken terecht: 
alleen in het Nieuw Vlaams Tijdschrift (en de kritische editie uit 2018) werd het gewijzigd in het correcte 
‘samenschoolde’. 
233 Vermoedelijk was de gefictionaliseerde ‘Markestraat’ zowel een verwijzing naar de echtbestaande Marktstraat 
in Kortijk, als een knipoog naar het aan de Leie gelegen Marke, een Kortrijkse deelgemeente net ten westen van 
de stad. 
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Analyse 8 

 
Er zijn in de tussenliggende versies nauwelijks opvallende wijzigingen aangebracht. Je zou 
hoogstens kunnen zeggen dat door de toevoeging van adjectieven (‘elke politiek’), bijwoorden 
(‘altijd met onze eigen zaken hebben bemoeid’) en expliciet aangegeven klemtonen de 
verontwaardiging van het volk meer nadruk krijgt. Het gebruik van haakjes is opvallend. Het 
lijkt haast alsof de tussen haakjes geplaatste uitroepen een soort dubbele “koorfunctie” 
vervullen: tussen het commentaar op de gebeurtenissen door wordt er ook nog eens 
commentaar geleverd op de redevoering. Ik gebruik hier bewust het woord redevoering, omdat 
er diverse stijlmiddelen worden ingezet die inspelen op het pathos van de niet verder 
gespecificeerde toehoorder – in de praktijk zal het voornamelijk neerkomen op het volk zélf. 
Het retorisch karakter uit zich onder andere in plechtig taalgebruik en enumeraties (een bekend 
stijlmiddel om het pathos van een redevoering te versterken): 
 
Wij,  

die gedurende de bezetting in onze huizen verborgen zijn gebleven  
(want na tienen mocht je niet meer op straat!)  

die ons buiten elke politiek hebben gehouden  
(wacht maar! wacht maar! Als het straks voorbij is, dàn zullen we eens lachen!)  

die ons altijd met onze eigen zaken hebben bemoeid  
(Wat konden wij tegen Werbestelle, Kommandantur, SS, Zwarte Brigade?)  

wij stonden perplex;  
dit nameloos gehuichel,  
dit onder-de-hand verkrachten van de gerechtigheid binnen onze eigen, pas bevrijde muren,  
dit  
namen wij niet. 

 

 
D1        p. 148 

 
Wij, die gedurende de bezetting in onze huizen verborgen zijn gebleven (want na 
tienen mocht je niet meer op straat!) die ons buiten elke politiek hebben gehouden 
(wacht maar! wacht maar! Als het straks voorbij is, dàn zullen we eens lachen!) die ons 
altijd met onze eigen zaken hebben bemoeid (Wat konden wij tegen Werbestelle, 
Kommandantur, SS, Zwarte Brigade?) wij stonden perplex; dit nameloos gehuichel, 
dit onder-de-hand verkrachten van de gerechtigheid binnen onze eigen, pas bevrijde 
muren, dit namen wij niet. Voorwaarts, riep een juwelier. Laat hem niet ontsnappen, 
gebood een volksvertegenwoordiger. En, mijnheer, wij hebben op eigen hand de Markt 
afgezet nog vóór de wagen, onze eigen vrachtwagen die wij op Haakebeen’s 
Houthandel veroverd hebben, gas kon geven; en de vijand in de bak van de wagen 
werd tot stilstand gebracht. 

 
M1   3C, p. 1 

 
En wij die ons gedurende de bezetting in onze huizen verborgen hebben, (want na 
tienen vloog je binnen!) die ons buiten de politiek hebben gehouden (wacht maar! 
wacht maar straks als zij zullen moeten weglopen!) die ons met onze eigen zaken 
hebben beziggehouden (wat konden wij tegen de Werbestelle, Kommandatur, SS en 
de Zwarte Brigade?) dat in ons eigen bevrijdingsuur, dit nameloos gehuichel en onder-
de-handse verkrachten van de gerechtigheid, dit namen wij niet. Voorwaarts, riep een 
juwelier, laat hem niet ontsnappen, gebood een volksvertegenwoordiger. En, 
Mijnheer, wij hebben de Markt afgezet nog voor de wagen, ónze wagen gas kon geven; 
en de xxxxxxxxxx onze vijanden werden tot stand gebracht. 
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Deze ‘boomstructuur’ laat goed zien hoe de retorische stilering voortdurend afwisselt met een 
spreektalig register. Het symboliseert de botsing van uiterlijke (schone) schijn en de eerder laag-
bij-de-grondse ideeën die de burgers er eigenlijk op nahouden. Op sommige momenten is het 
spreektalige register dominant, op andere momenten overheerst meer de retoriek. Dit laatste is 
onder andere het geval op het moment dat de gesommeerde Richard Harmedam eindelijk 
tevoorschijn komt: 
 

Er was een restje van een regenboog over het stadhuis, met de onthoofde beelden van de gildeleden. 
Er was een briesje vanuit de zee. En er was toen een gejuich hoorbaar dat niet bedaarde toen de 
trillende zak op de wagen opengeplooid werd en toen Richard Harmedam eruit kroop en recht 
stond. Hij glimlachte. Dit verhoogde onze woede in niet geringe mate en misschien waren er onder 
ons wel dapperen geweest, te lang door het Feldgrau gekortwiekt, die thans naar die glimlachende 
man waren gesprongen, maar anderen, de meerderheid, verkondigden al dat Harmedam in het 
openbaar het monument van de gesneuvelde soldaten zou groeten. Onze woede werd platgestreeld, 
ons gevloek en gemurmel verstomden. (Claus 1962, p. 149) 

 
Naast formele en plechtige formuleringen als ‘in niet geringe mate’, ‘platgestreelde woede’, 
‘thans’ en ‘door het Feldgrau gekortwiekt’, valt de romantische sfeertekening uit de 
openingszinnen op (ingezet door drie parallelle zinnen, telkens beginnend met ‘er was’). Het 
gaat om een restje regenboog, een briesje vanuit zee en onthoofde beelden. Symbolen van de 
strijd die achter de rug is? De onthoofde gildebeelden als teken van de gevallen slachtoffers? 
Het briesje vanuit zee (het domein van de eerdergenoemde Poseidon) als omen van de 
dreigende volkswoede? Het geeft alleszins een epische lading mee aan de scène, en herinnert 
daardoor nog sterker aan de stijl van een klassieke tragedie.  

Er is wellicht ook nog een andere bron waar de auteur inspiratie uit putte voor deze 
passage. Min of meer bij toeval stuitte ik – tijdens mijn zoektocht naar informatie over Louis 
Desmet – op een krantenartikel uit de jaren veertig, waarin gebeurtenissen uit de repressie 
worden verslagen. Nader onderzoek zou moeten uitwijzen in hoeverre deze stijl gangbaar was 
voor verslagen uit die tijd, maar de gelijkenissen tussen onderstaand krantenartikel uit het 
Kortrijksch Handelsblad en de retorische fragmenten uit het ‘Harmedam-hoofdstuk’ vielen mij in 
ieder geval op: 

 
In dien vroegen Vrijdagmorgen staat het Marktplein nog half in de duisternis gedompeld en 
daar voor ons staat het Stadhuis, zinnebeeld van het verleden. Alle oogen der overrompelende 
menigte zijn gericht op de bovenzaal van dit stadhuis, waar een drietal maanden geleden nog 
de nazis den plak zwaaiden, en waar nu een hunner volgelingen, Gustaaf Tuyttens, voor Moeder 
Justitia moet verschijnen, voor ongehoorde daden die de schande zijn van zulk een verrader en 
verklikker.  
 Wij staan nu midden het volk, tusschen die moeders en vaders, die hun geliefkoosde 
jongens, hun teergeliefde zonen zagen wegslepen naar Duitschland en thans niet weten of ze 
nog levend en gezond eensdaags zullen terugkeeren. Thans is de dag der vergelding 
aangebroken voor die mannen die oneindig slechter en wreeder waren dan de bezetters zelf. [...] 
 Daar verschijnt voor ons het in grijs geschilderd dievenkarretje, getrokken door een 
paard en begeleid door een sterke geleide rijkswachters, met den hoofdschuldige Gustaaf 
Tuyttens en zijn staf kollaborateurs uit de Statiestraat en den Berg van Barmhartigheid. Zij 
stappen uit en worden onder gejouw vanwege het publiek, onmiddellijk langs een achterpoortje 
van het Stadhuis, naar het bestemmingslokaal geleid waar hun rechters op hen wachten op deze 
menschengieren te vonnissen. (Anoniem 1944) 
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De gelijkenissen springen onmiddellijk in het oog. Ook het krantenartikel wordt in de wij-vorm 
verteld – zij het hier in de vorm van een zogenaamde pluralis modestiae. Verder staat de passage 
bol van figuurlijk taalgebruik en symboliek (het stadhuis als zinnebeeld van het verleden, 
vergelijkingen tussen de verraders – ‘menschengieren’ – en onschuldigen – ‘geliefkoosde 
jongens, hun teergeliefde zonen’). Sterker nog, de formulering ‘Thans is de dag der vergelding 
aangebroken’ keert haast letterlijk terug in het Harmedam-hoofdstuk: ‘Het uur der vergelding 
had geslagen’ (Claus 1962, p. 148). Het blijft, als gezegd, de vraag of Claus zich bij de wij-
passages liet inspireren door dergelijke krantenverslagen – in het notaschrift zijn er alvast geen 
sporen van te vinden –, maar de overeenkomsten zijn op z’n minst frappant te noemen. 
 Een andere inspiratiebron, die ook geregeld is gesuggereerd in de literaire kritiek, is de 
eerder geïntroduceerde Walschapiaanse ‘wij’-formule (§ 2.3.12). Met name de slotpassage uit 
Celibaat (1934) vertoont sterke gelijkenissen met de hierboven geciteerde wij-passage uit De 
verwondering:  
 

En zoo hebben wij den grooten weldoener van ons dorp nog drie jaren in ons midden mogen 
hebben, nadat hij als een ware held zijn leven had veil gehad voor ons duurbaar vaderland. 
(Walschap 1934, p. 197) 

 
De sterk op het gevoel inspelende passage over de ontdekking van Richard Harmedam op de 
landverraderswagen wordt gevolgd door een fragment over het monument dat Harmedam 
moet groeten. Ook dit gedeelte begint in een verheven, plechtige stijl (‘Griekse godinnen zijn 
daar gebeeldhouwd geworden terwijl zij een gesneuvelde strijder met lauwerkransen kronen’). 
Het wordt echter al gauw grotesk door de veel minder verheven inhoud: 
 

Dit monument is welbekend. Menig vooraanstaand ambtenaar, zoniet veldheer, heeft daar 
bloemen neergelegd. En wat ons betreft wie heeft niet, wanneer het gehate sluitingsuur luidde 
des avonds, van op de drempel van het Café Français of La Taverne Brueghel naar de wijkagent 
die kwam waarschuwen gewaterd en daarbij naast een boete voor belediging van de Openbare 
Macht in functie, een boete voor openbare zedenschennis, ook een boete opgelopen voor 
grafschennis en belediging van de legermacht, want toen wij de buis richtten naar de wijkagent 
lag achter hem, in het verlengde, het monument. Maar wij zijn hier niet om te gekscheren, wij 
herhalen: het Monument is ons bekend. (Claus 1962, p. 149) 

 
In een even plechtige stijl wordt hier een tamelijk scrabreus tafereel te berde gebracht, dat 
bovendien de beruchte Belgische bureaucratie op zijn best toont: aangezien de ‘buis’ van de 
cafébezoekers niet alleen naar een agent, maar ook naar het achterliggende monument wordt 
gericht, krijgen de urinerende heren maar liefst een driedubbele boete. Deze overdreven 
beboeting wordt nog exorbitanter als men bedenkt dat diezelfde ‘volksgerechtigde uitoefenaars 
van de wet’ (ibid., p. 149) oogluikend toestaan hoe Richard Harmedam gemolesteerd wordt 
door het volk.  
 De groteske contrastwerking benadrukt niet alleen de wrange hypocrisie en ironie, maar 
voegt ook humor aan de vertelling toe. Dit is onder andere het geval in de passage waarin enkele 
arbeiders ‘met de hun zo eigen, zo typische smerige vrolijkheid’ allerlei schunnigheden 
parafraseren op de roep van de maagden om het monument te kussen. Hierop volgt de 
mededeling: ‘Alhoewel, eerlijk gezegd en onder ons gezwegen, mijnheer, de maagden waren 
schaars in die tijd van de Canadezen’ (ibid., p. 150). Opnieuw wordt het ‘publiek’ rechtstreeks 
aangesproken, en zie je haast voor je hoe de spreker zich vertrouwelijk naar voren buigt en dit 
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al knipogend vertelt. De levendige manier van vertellen, waarbij voortdurend afgewisseld wordt 
tussen diverse spreektalige en juist zeer formele, plechtige registers, brengt diverse aspecten van 
het eerderbesproken skaz in herinnering.  
 

6.3.5.3  De wij-passages als skaz 
Even recapitulerend: Bakhtin – en met hem Vinogradov en Ejchenbaum – stelde dat skaz 
optreedt wanneer de verteller zich rechtstreeks tot het publiek wendt. Verder kenmerkt skaz 
zich door een mondelinge, spontane verteltrant. Met betrekking tot het taalgebruik stelde 
Vinogradov dat de skaz-verteller uit een overvloedig aanbod van volksdialecten, jargons en 
schriftelijke genres kan ‘tappen’. De vermenging van het volkse, spreektalige register en het 
formele, retorisch geënte en bij wijlen lyrische register voldoet exact aan deze beschrijving. Dat 
brengt ons bij het ideologische aspect, dat Bakhtin als het voornaamste kenmerk van skaz naar 
voren schoof. Volgens Bakhtin is skaz bij uitstek een ideologisch beladen fenomeen, omdat er 
‘dubbelstemmigheid’ in het spel is. Bij dit soort vertelling ‘hoor’ je twee stemmen tegelijk: die 
van de auteur en die van de verteller. De verteller zet – in de treffende woorden van de 
Nederlandse auteur en dichter Marc Kregting – een ‘hoge rug’ op, waarachter de 
(geïmpliceerde) auteur zich kan verschuilen (Kregting 1997, p. 199-200). Aangezien de verteller 
– in ieder geval volgens Ejchenbaum en Bakhtin – meestal deel uitmaakt van het ‘gewone volk’ 
(het domein waar de auteur zichzelf doorgaans niet toe rekent), creëert deze dubbelstemmigheid 
een spanning tussen het wereldbeeld van de verteller en dat van de (geïmpliceerde) auteur.  

Zie hier de contouren die zich aftekenen van De Rijckel als skaz-verteller. In het geval 
van De verwondering gaat het echter om een bijzonder gebruik van skaz: een dubbele skaz als het 
ware. Er is bij de wij-passages namelijk niet enkel sprake van de stem van de (geïmpliceerde) 
auteur die achter de stem van de verteller hoorbaar is, maar ook nog eens van de verteller die 
het volk als ‘spreekpop’ gebruikt. Schematisch zou je het kunnen voorstellen als een soort 
narratologisch Droste-effect: Claus (als implied author) bestuurt zijn marionet De Rijckel (als 
verteller) die op zijn beurt weer de Vlaamse middenstand als marionet gebruikt. 

 
Hugo Claus 
(implied author) 

                
De Rijckel 

(verteller) 
     

Wij 
 

De Rijckel parodieert in de wij-passages onmiskenbaar de verontwaardigde en tegelijkertijd 
zelfverheerlijkende toon van het volk. Hij heeft slechts een handvol stijlmarkers nodig om 
duidelijk te maken dat hij de volksstem persifleert (spreektalige elementen, interjecties als 
‘mijnheer’ en ‘let wel’, uitroepen als ‘wacht maar! wacht maar!’), die hij door de vermenging 
met de contrasterende plechtige retoriek een pathetische, haast belachelijke draai geeft. Zoals 
G.F.H. Raat al kernachtig verwoordde, staat in de wij-passage de ‘hypocrisie van de massa’ 
centraal en is het taalgebruik ervan ‘even vals als de gevoelens die erin worden uitgedrukt’ (Raat 
1993a, p. 7). Dit is ongeveer het tegenovergestelde van wat Joris Duytschaever beweerde over 
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het Harmedam-hoofdstuk: ‘Merkwaardig is weer de mimicry van De Rijckel die hier in de huid 
van een middenstander weet te kruipen, terwijl hij in andere passages zelf neerkijkt op de 
geborneerde middenstandsideologie (p. 103, 105)’ (Duytschaever 1979b, p. 73). Het klopt 
inderdaad dat De Rijckel in de huid van de middenstander kruipt, maar dit doet hij – onder 
andere door de inzet van skaz – juíst om neer te kijken op de ‘o zo brave’ middenstander.  

De hypocrisie van de Vlaamse middenstand wordt in het Harmedam-hoofdstuk op 
diverse plekken geëxpliciteerd, zo ook aan het begin: 

 
Daarom troepten alle stadsbewoners langs deze weg en onder hen natuurlijk niet één die bij de 
kapper had verklaard: ‘Je mag zeggen wat je wil maar de Duitsers hebben discipline,’ niet één 
die de bombardementen van de Engelsen had vervloekt, niet één die een Schein had gekregen 
voor extra-benzine of extra voedsel. (Claus 1962, p. 147) 
 

Opvallend is dat hier vanuit een buitenstaanderspositie (‘alle stadsbewoners’) de hypocrisie 
wordt veroordeeld – let vooral op het ironisch bedoelde ‘natuurlijk’. Pas in de zin erna schakelt 
De Rijckel over naar een wij-perspectief: ‘Wij waren allen samengelopen, en de jongelui met 
witte of driekleurige armbanden die samen met onze politie de orde onder ons hielden, werden 
door ouderen en jongeren onder ons benijd’ (ibid.). 

Voor nu wil ik me buigen over de finale van de roman, waar in een laatste wij-passage 
de opgeroepen spanning tussen het wereldbeeld van De Rijckel en ‘het volk’ een climax bereikt. 
 
Analyse 9 

 
D1        p. 241 

 
Wij in ons land van tweehonderd-en-tien vliegtuigen en twee onderzeeërs, wij werken 
hard en worden in het buitenland graag gezien, vraag het maar rond u, omdat wij 
soepel zijn in zaken en nijver in elk bedrijf. Des zaterdags rijden wij in onze brede 
Amerikaanse wagens (waarvan inderdaad, meneer, negentig procent op krediet werd 
gekocht) naar onze eigen kust. Wij onderzoeken de rand van West-Vlaanderen die 
tegen de zee aanligt. Als u op de landkaart wilt kijken ziet u dat de Noordzee tegen 
onze provincie drukt als een tulband op het profiel van een verweerde visser. Wij klagen 
niet meer dan nodig is. Omstandigheden zijn meestal, als u ons bezig hoort, het werk 
van anderen, van de Voorzienigheid, de regering, de vreemdelingen. Wij, wij doen ons 
best, maar de omstandigheden, nietwaar... 
Soms gebeurt het dan, dat wij, wanneer wij keurig wandelen over de kade van 
Oostende, de koningin der badsteden, een man zien die ons tegenkomt, en zijn gezicht 
is vervaarlijk, gekweld, gebrandmerkt. Vaak schrijven wij dit toe aan een overmaat aan 
drank of vrouwen. Soms niet. Soms, zonder dat die man daarom vies is of ongeschoren 
of in lompen, herkennen wij hem niet als een der onzen. Als iemand eerder die in de 
klem zit. Dit kennen wij niet. Wij zitten in geen klem. Wij houden niet van viezeriken, 
onverantwoordelijken, eenzamen. Wij eten, terwijl wij zo iemand tegenkomen, verder 
aan ons zakje frites of verse garnalen, denkend aan de verkiezingen die, terecht, de 
sterksten onder ons, de meest gewieksten onder ons aan de macht zullen brengen, en 
dan, permettez, dan is het ergerlijk als zo’n man, midden op de kade, met zijn handen 
in de heupen, met het gezicht naar het beweeglijke water gekeerd, ineens een luide 
schreeuw geeft, zo maar zinloos en geweldig. 

 
M2       p. 167 

 
Wij in ons land van tweehonderd en tien vliegtuigen en twee onderzeeërs, wij werken 
hard en worden in het buitenland graag gezien, vraag het maar rond u, omdat wij 
soepel zijn in zaken en nijverig in elk bedrijf. Des Zaterdags rijden wij in onze lange? 
brede Amerikaanse wagens, waarvan inderdaad, Meneer, negentig procent op krediet 
werden gekocht, naar onze eigen kust. Wij onderzoeken de rand van West-Vlaanderen 
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Nog veel duidelijker dan in het Harmedam-hoofdstuk kruipt De Rijckel hier in de huid van de 
middenstander. Er is nergens meer sprake van een perspectiefwisseling: De Rijckel kijkt door 
de ogen en vertelt consequent bij monde van de Vlaamse kleinburger, in de inmiddels 
vertrouwde wij-vorm. De directe aansprekingen zijn nadrukkelijker aanwezig, onder andere in 
de imperatieven ‘vraag het maar rond u’ en ‘als u op de landkaart wilt kijken’. De plechtige, 
haast overdreven lyrische toon uit het Harmedam-hoofdstuk is getemperd, hoewel diverse 
stijlmiddelen – vooral de inzet van drieslagen – behouden zijn gebleven: ‘viezeriken, 
onverantwoordelijken, eenzamen’; ‘de Voorzienigheid, de regering, de vreemdelingen’. Ook de 
constructie ‘des zaterdags’ herinnert aan de formele toon die we eerder tegenkwamen. Het 
spreektalige karakter komt vooral tot uitdrukking in interjecties als ‘meneer’ en ‘permettez’, en 
in het herhalen van het onderwerp (‘Wij, wij doen ons best’). De ‘wij’ staat overigens in het 
grootste deel van de zinnen op de eerste positie – het eigen Vlaamse volk eerst, nietwaar –, 
waardoor de zinnen een zelfingenomen en haast dreinerige toon krijgen (‘Wij zitten in geen 
klem. Wij houden niet van viezeriken, onverantwoordelijken, eenzamen. Wij eten [...]’).              

die tegen de zee aanligt. Als u op de landkaart wil kijken ziet u dat de Noordzee tegen 
onze provincie drukt als een tulband op het profiel van een verweerde visser. Wij klagen 
niet meer dan nodig is, omstandigheden zijn meestal, als u ons bezig hoort, het werk 
van anderen, van de Voorzienigheid, de regering, de vreemdelingen. Wij, wij doen ons 
best, maar de omstandigheden, nietwaar… 
Soms gebeurt het dan, dat wij, wanneer wij keurig wandelen over de kade van 
Oostende, de Koningin der badsteden, een man zien die ons tegen komt, en zijn 
gezicht is vervaarlijk, gekweld, gebrandmerkt. Vaak schrijven xx wij dit toe aan een 
overmaat aan drank of vrouwen. Soms niet. Soms, zonder dat die man daarom vies is 
of ongeschoren of in lompen, herkennen wij hem niet als een der onzen. Als iemand 
eerder die in de klem zit. Dit kennen wij niet. Wij zitten in geen klem. Wij houden niet van 

viezerikken, onverantwoordelijken, eenzamen. Wij eten, terwijl wij zo iemand tegen komen, verder aan 
ons zakje frites of aan de verse, verse garnalen, denkend aan de verkiezingen die, 
terecht, de sterksten onder ons, de meest gewiekste onder ons aan de macht zullen 
brengen, en dan, permettez, dan is het ergerlijk als zo’n man, midden op de kade, met 
zijn handen in de heupen, met het gezicht naar het beweeglijke water gekeerd, ineens 
een luide schreeuw geeft, zo maar, zinloos en geweldig.  

 
M1   5A, p. 6 

 
Wij in ons land van 210 vliegtuigen en twee onderzeeërs, wij werken hard, – overal 
zijn de Belgen graag gezien omdat zij toegeeflijk soepel zijn in zaken en nijverig in het 
bedrijf – en ’s Zaterdags rijden wij in onze grote Amerikaanse wagens, waarvan 90% 
op krediet zijn gekocht naar onze eigen kust. Wij exploreren de rand van West-
Vlaanderen, de zee die als je op de landkaart kijkt op de provincie zit als de pet een 

tulband op het profiel van een verweerde visser en wij klagen niet meer dan nodig, 
omstandigheden zijn altijd als je ons hoort het werk van iemand anders, van de 
Voorzienigheid, de regering, de vreemdelingen, wij doen ons best, wel, soms gebeurt 
het dat wij, terwijl wij keurig wandelen over de kade van de Koningin der badsteden 
wij een man zien, die ons tegenkomt met een gezicht dat vervaarlijk is, gekweld, 
gebrandmerkt en vaak schrijven wij dit toe aan een overmaat aan drank of vrouwen, 
en soms niet. Soms, zonder dat die man daarom vuil is of ongeschoren erkennen wij 
hem niet als een der onzen, als iemand eerder die in de klem zit. Wij zitten in geen 
klem, wij eten nogal gulzig aan ons zakje gebakken aardappelen in reepjes of aan de 
verse verse kreeften, denkend aan de verkiezingen die de besten onder ons, de 
sterksten aan de macht zullen brengen en dan is het een ergerlijk iets als zo’n man op 
de kade, met de handen in de heupen, met het gezicht naar het beweeglijk water 
gewend ineens een luide schreeuw geeft, zinloos en geweldig. 
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De Rijckel maakt op verschillende manieren duidelijk dat de doorsnee Vlaming zich groter, 
beter en rijker voordoet dan hij is – jawel meneer, negentig procent van de Amerikaanse auto’s 
is op krediet gekocht! –, en dat de Vlaamse neringdoende graag zijn hoofd in het zand steekt 
als er minder rooskleurige aspecten op zijn pad komen – ‘Omstandigheden zijn meestal, als u 
ons bezig hoort, het werk van anderen, van de Voorzienigheid, de regering, de vreemdelingen’. 
Het verafschuwen van vreemdelingen krijgt een ironische ondertoon, omdat De Rijckel – bij 
monde van ‘de Vlaamse burger’ – de West-Vlaamse provincie beschrijft als het gezicht van een 
verweerde visser (een duidelijk inheems, West-Vlaams symbool), waar de Noordzee als een 
tulband (een uitheems, exotisch, vreemd element) op drukt. Opnieuw wordt de (Noord)zee in 
verband gebracht met dreiging van buitenaf, met krachten die stabiele structuren of identiteiten 
aantasten, uit evenwicht brengen, onzuiver maken. Dit tot grote ergernis van de aan zijn frietjes 
en verse garnalen knabbelende Vlaming, die – let wel – keurig wandelt over de stabiele, 
overzichtelijke dijk van de ‘koningin der badsteden’, een clichématige aanduiding voor 
Oostende die teruggaat op Leopold II. 
 De wij-passage krijgt halverwege het fragment een dubbele twist. Hier is het namelijk 
De Rijckel die – via de ogen van de Vlaamse kleinburgerij – zichzelf portretteert als een 
zonderling met een ‘vervaarlijk, gekweld, gebrandmerkt gezicht’; als iemand die uitdrukkelijk 
geen deel uitmaakt van het collectief (‘wij herkennen hem niet als een der onzen’). Het is 
natuurlijk de vraag waarom De Rijckel dit doet. Is dit de enige manier waarop hij grip kan 
krijgen op zijn versplinterende identiteit? Legt hij zich op deze manier neer bij het feit dat hij 
onderworpen is aan de wrede onverschilligheid van de Vlaamse goegemeente? Of is het juist 
een laatste, hyperbewuste kunstgreep om de lezer – die inmiddels bedacht is op de ironische 
toon – te laten inzien dat niet De Rijckel (of andere ‘viezerikken, onverantwoordelijken, 
eenzamen’) een gevaar vormt voor de keurige Vlamingen, maar dat juist de Vlamingen zelf, die 
blindelings vertrouwen op de ‘meest gewieksten’ en alleen bekommerd zijn om hun eigen 
kneuterige leventje? 
 Mede door de inzet van skaz, dat bij uitstek op een impliciete, indirecte wijze bepaalde 
opvattingen of denkwijzen tot uitdrukking brengt, is het voor een deel afhankelijk van de lezer 
hoe deze laatste vraag beantwoord kan worden. Hier kom ik zo nog op terug. Eerst wil ik even 
stilstaan bij de genese. Uit de varianten blijkt dat er weinig opvallende verschillen zijn: de 
kernelementen zijn reeds in M1 aanwezig. Wel opmerkelijk is dat er in M1 in eerste instantie nog 
‘pet’ stond (een neutraal en authentiek hoofddeksel van een visser), maar dat Claus dit verving 
door tulband, waardoor ook al in M1 een spanning wordt opgeroepen tussen eigen en vreemd. 
 Deze tegenstelling wordt in M2 nog meer in de verf gezet, onder andere door de 
toevoeging van het ‘keurig wandelen’ van de ‘wij’ enerzijds, en de verafschuwde ‘viezerikken 
[sic], onverantwoordelijken, eenzamen’ anderzijds. Doordat de vier lange zinnen uit M1 in M2 
uiteenvallen in maar liefst vijftien betrekkelijk korte zinnen, krijgt de passage een stelliger 
karakter. Bovendien wordt door het toevoegen van interjecties en rechtstreekse aansprekingen 
(‘vraag het maar rond u’) het effect van de skaz groter. Hetzelfde geldt voor de wijziging van de 
vrij neutrale formulering uit M1, ‘wij doen ons best’, in ‘Wij, wij doen ons best, maar de 
omstandigheden, nietwaar...’. Hierbij valt met name de interjectie ‘nietwaar’ op, die als een 



De verwondering stilistisch onderzocht 

 276 

soort signaalwoord verwijst naar het register van de Prefect en de sigarettenverkoper (zie 
respectievelijk § 6.5 en § 6.6) en daarmee diverse partijen met elkaar verbindt.234   
 

6.3.5.4  ‘Behind the scenes’: de verteller van de wij-passages  
Het moge inmiddels duidelijk zijn dat de wij-passages naar mijn mening ontegenzeggelijk uit 
de koker van De Rijckel komen. Toch is lang niet iedereen deze mening toegedaan, of – beter 
gezegd – is het niet voor iedereen zonneklaar dat De Rijckel schuilgaat achter de wij-passages. 
Hubert Lampo stelt bijvoorbeeld in zijn uitvoerige bespreking voor de Volksgazet (in 1967 
opgenomen in zijn bundel De ring van Möbius) dat de wij-gedeelten de ene maal toegeschreven 
moeten worden aan een ‘onbekend verteller, die de Walschapiaanse wij-formule huldigt’, de 
andere maal aan ‘de zich gedeeltelijk met laatstgenoemde verteller identificerende auteur Hugo 
Claus zélf’ (Lampo 1962). In een radio-bespreking voor het VARA-programma ‘Boekenwijsheid’ 
herziet Lampo deze interpretatie enigszins en stelt hij dat de anonieme wij-verteller ‘eventueel 
als de zich van buiten uit met de gebeurtenissen bemoeiende schrijver, eventueel ook als De 
Rijckel zélf kan geïdentificeerd worden’ (Lampo & Stuiveling 1963). Ook Karl Caluwé houdt 
het in zijn bijdrage over de structuur van De verwondering een beetje in het midden. Hij schrijft 
dat de wij-passages worden beschreven vanuit de ‘gezichtshoek van de burgers, Vlamingen, 
kustbewoners’, en concludeert hieruit dat de wij-notities objectief genoemd kunnen worden 
‘omdat ze de historiek van Almout stofferen’ (Caluwé 1976, p. 29). Even verderop spreekt hij 
nog over het ‘wij-perspektief van de keurige zelfgenoegzame Vlamingen’ (idem, p. 32), maar 
ook hier weer zonder dit perspectief expliciet aan een bepaalde verteller te verbinden. Sanders 
en Sintobin zijn een stuk stelliger en beweren dat in de wij-gedeelten ‘iemand anders dan de 
leraar een monoloog houdt’ (Sanders & Sintobin 2016, p. 193).  
 Het is op zijn minst opmerkelijk dat de – in mijn ogen toch vrij evidente – 
dubbelstemmigheid in de wij-passages menigeen is ontgaan. Zoals ik hierboven al kort aangaf, 
hangt dit wellicht voor een deel samen met het karakter van de skaz: het is een techniek die als 
het ware tussen de regels door ontstaat, waardoor de dubbelstemmigheid pas ‘hoorbaar’ is als 
je op Bakhtiniaanse wijze leest. Maar zelfs dat in ogenschouw nemend blijft het frappant dat 
het niet voor iedereen duidelijk is dat De Rijckel in de wij-passages aan de touwtjes trekt. Er 
worden immers diverse aanwijzingen gegeven in de roman. Op sommige plaatsen zijn deze 
hints subtiel, zoals in de volgende flashback uit het dagboek: 
 

En wij [De Rijckel en Elizabeth] gingen een café van het Hazegras binnen, ja, op dat nachtelijk 
uur, een leraar met een leerlinge, voor iedereen zichtbaar; iedereen: dat waren de matrozen met 
allemaal dezelfde brutale, gelijke gezichten, zoals de Canadese soldaten dezelfde gezichten 
hadden toen zij neerstreken over onze stad en ons chocolade, preservatieven, Capstans en dekens 

                                                
234 Tussen M2 en D1 bestaan slechts kleine verschillen, die voornamelijk neerkomen op variatie in hoofdlettergebruik 
en interpunctie. Eén ingreep verdient wat meer aandacht. In beide manuscripten en in het Nieuw Vlaams Tijdschrift 
lezen we nog: ‘omdat wij soepel zijn in zaken en nijverig in elk bedrijf’. In D1 staat echter ‘nijver in elk bedrijf’. De 
meest waarschijnlijke verklaring is dat de Nederlandse corrector Rohde ‘nijverig’ te archaïsch vond klinken en het 
dus veranderde in de meer gangbare variant ‘nijver’. Raadpleging van het Woordenboek der Nederlandse Taal (WNT) 
leert ons echter dat ‘nijverig’ – naast de archaïsche vorm van ‘nijver’ – nog een tweede betekenis kan hebben, die 
alleen in Vlaanderen gangbaar is: ‘arbeidzaam, zorgende voor zijn welvaart’. In dat geval is de ingreep een 
(vermoedelijk onbewuste) vernederlandsing, met bovendien een subtiel betekenisverschil als gevolg: arbeidzaam 
zijn in een bedrijf is immers iets anders dan ijverig zijn.  
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(waaruit onze vrouwen jassen maakten) verkochten. Onherkenbare gezichten waaraan geen 
herinnering kon kleven. (Claus 1962, p. 187; mijn cursivering)235 

 
Een minder subtiele vingerwijzing komen we tegen in het hoofdstuk ‘Het dorp en Crabbe’ uit 
het notaboek. Het gaat om de scène waarin De Rijckel voor het eerst sterke verhalen over 
Crabbe hoort. De verhalen worden opgedist door de plaatselijke stamgasten, over wie De 
Rijckel het volgende opmerkt: ‘De dorpsbewoners – ik kan nu moeilijk de vinger op hen leggen, 
op hun kollektief beeld – waren een grauwe, gore massa, zij gromden en ik dacht: de lelijkste 
mensen uit Europa – en het werkvolk in Engelse steden dan en de Fransen in Tourcoing? – en 
ik hoor er bij van kop tot teen’ (Claus 1962, p. 94). Het fragment gaat als volgt verder: 
 

In onze geschiedenis en aardrijkskunde leeft een man doorlopend en hij was de leider de 
Keukeleire niet, neen, eerder diens schaduw. Want de leider de Keukeleire werd door Frans 
gespuis vermoord in het jaar veertig en Crabbe heeft, als een schildknaap in het heetst van het 
gevecht wanneer zijn heer sneuvelt, zijn deugden, zijn wapenen overgenomen. Wij hebben het 
aangezien en nu, terwijl wij een en ander betreuren van wat uitgelekt is, later, van de kampen 
van de Dood enzovoort in het land van de bezetter, nu nog veranderen wij weinig aan onze 
positie in het kamp van Crabbe. In ons dorp hebben wij het meeste terechtgestelden van West-
Vlaanderen, zo van Witte als van Zwarte zijde, alhoewel van de laatste het meest met die zeven 
Vlaamse Wachters die Duitse munitiedepots hadden bewaakt, en die op één namiddag door de 
Krijgsraad ter dood werden veroordeeld. En in naam van deze dood spreken wij als wij zeggen 
dat Crabbe in ons midden nog leeft en ons solidair maakt alsof wij hem gezamenlijk meedragen 
als een lintworm. Zoals wij geloven dat het onnodig is een hele avond naar een gunstig spel te 
zoeken bij de whist, als de kaarten slecht zitten, zoals wij aannemen dat de Maagd die in Portugal 
verscheen en die wij vereren met gebeden en geld en liefde, op het gepaste ogenblik zal 
aankondigen dat Crabbe onder ons zal opduiken, zo geloven wij dat wij niets kwaads gedaan 
hebben toen wij hem op zijn donkere wegen hebben gevolgd, ja, ook toen de Duitsers ons bij 
ons pietje hadden. (Claus 1962, p. 94) 

 
Technisch gezien is dit de eerste keer dat De Rijckel een poging doet om in de huid te kruipen 
van het volk. Zoals we inmiddels weten, bevatte M1 nog geen wij-passages; deze werden pas 
gaandeweg in M2 toegevoegd. In § 4.7.1 schreef ik dat het tweede deel uiteindelijk nooit een wij-
passage kreeg. Je zou echter kunnen beargumenteren dat bovenstaand fragment in feite de wij-
passage uit deel twee is. Stilistisch gezien komt het fragment overeen met de ‘echte’ wij-
gedeelten. Met name de slotzin, waarbij een lange Homerische vergelijking uitmondt in een 
platte, spreektalige uitdrukking (‘toen de Duitsers ons bij ons pietje hadden’), voldoet exact aan 
de kenmerken die ik eerder benoemde. Het interessante is nu, dat dit fragment in M1 nog in een 
andere vertelvorm gesteld was: 

 
Crabbe door een O.L. Vrouw voorspeld was zeker geen onbekende, de bewonderende, toon, de 
overgave waarmede zij over hem spraken wees op vertrouwdheid met zijn overbekende, 
voorbije wapenfeiten maar – was de herinnering afgezwakt, hadden recente gebeurtenissen 
waarin hij niet betrokken was, zijn daden afgesleten, afgerond tot landpalen die alleen maar 
geschiedenis en aardrijkskunde dienden? – toen zij hem niet op- maar aanriepen met de 
zekerheid van mensen die de loop der zon, het doorweken van de aarde door regen, de stand 

                                                
235 Een vergelijkbaar voorbeeld vinden we aan het eind van de roman: ‘Sprange richtte zich op en gaf hem bijna 
een heupstoot, althans hij deed een gekke beweging met zijn heupgewricht – zoals in een klein cirkus dat in onze 
provincie toert de oeroude klown misprijzen uitdrukt achter de rug van de fonkelende gepailletteerde, gekalkte 
muzikale compère – Gaston, waarop onze kinderen gieren en onze jonge meisjes verlegen aan de roze ijscopuntjes 
likken – en sprong toen met een lenigheid die men van zijn eerder grof figuur niet verwachtte over het 
gestroomlijnde deurtje en zat achter het stuur.’ (Claus 1962, p. 212; wederom mijn cursivering). 
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der planeten beter kenden dan die ze bestudeerden, was hij een onbekende? factor bijna, van wie 
die on niet vooruitzienbare eigenschappen bezat die zouden ontbloeien, openspatten door zijn 
komst onder hen. Terwijl hij nu in het dorp dat – naar ik van de herbergier Korneel heb gehoord 
– het meest terechtgestelden van West-Vlaanderen telde, zodat het dorp om zo te zeggen 
verplaatst werd bij de Bevrijding, een massale aanhouding door uit het Kortrijkse en uit de 
Walen overgewaaide witte brigadeleden naar Brugge overgebracht met kamions en daar 
veroordeeld, meestal Vlaamse Wachters die in het dorp zelf een munitiefabriek bewaakten – in 
dit dorp aanwezig was door zijn afwezigheid en zij, solidair, hem gezamenlijk meedroegen als 
een onder hen verspreide en verdeelde lintworm. Overigens Fatima kon gelijk krijgen, zoals 
Nostradamus, Xxxxxx zei dat Op het einde van de eeuw zullen gele mannen En zoals zij geloofden 
dat als de kaarten slecht zitten het onnodig is een hele avond naar een gunstig spel te zoeken, zo 
had de Maagd uit Portugal vat op hen terwijl zij met oververzadigde en toch begerige gezichten 
de mond aan het glas Pils brachten. (M1, 2B, p. 3) 

 
Het relaas van de dorpelingen wordt in het eerste manuscript nog gewoon door Mariën in de 
indirecte rede naverteld, waardoor er geen sprake is van de schertsende, ironische skaz-toon. In 
plaats daarvan gaat het om een ‘zij’, wat een afstand tussen Mariën en de dorpelingen schept. 
Alleen in de informatie die hij van herbergier Korneel (!) heeft gehoord, klinkt subtiel de stem 
en de hypocriete toon (inclusief eufemisme) door van de originele spreker: ‘zodat het dorp om zo 
te zeggen verplaatst werd bij de Bevrijding’. Pas vanaf M2 duikt de wij-vorm op.  
 

6.3.6 De Rijckel als viervuldige verteller  

Hoog tijd om de stand van zaken op te maken van De Rijckel als verteller. De wij-passages, 
waar De Rijckel door de inzet van skaz kritiek levert op het hypocriete, zelfingenomen geklets 
van de Vlaamse middenstander, worden gekenmerkt door een mengeling van een formele, vaak 
retorische en gedragen stijl en een spreektalige, hier en daar platte stijl. Dit sluit aan bij Claus’ 
notitie uit het notaschrift over het ‘inschakelen van de wij-episodes’: ‘vrij pompeus, ietsje 
archaïsch en toch populair’ (§ 4.7.1). Door de mengeling ontstaat een persiflage van de vox populi 
en een (ironische) afstand, die het voor De Rijckel mogelijk maakt om de zelfingenomen 
Vlamingen met ‘hun kollektief beeld’ te confronteren. Iets vergelijkbaars merkte Joris 
Duytschaever al op: ‘Meer dan Walschap laat Claus in deze fragmenten de persiflage woekeren, 
zodat de wijdlopige woordvoerder van het “gesunde Volksempfinden” zijn eigen ideologie 
ontmaskert zonder dat er enige behoefte is aan commentaar’ (Duytschaever 1979b, p. 72).236  
 Bij deze opmerking zou ik overigens, even tussendoor, een kritische kanttekening willen 
plaatsen. Hoewel over het algemeen wordt aangenomen dat Walschap de wij-vorm inschakelde 
om uitdrukking aan een gemeenschapsgevoel te geven, iets wat hij nota bene zelf benadrukte in 
een interview met Albert Westerlinck (cf. Borré 2013, p. 283), is mijns inziens ook bij hem sprake 
van een cynische ondertoon die de hypocrisie van de Vlaamse gemeenschap subtiel blootlegt. 
Neem bijvoorbeeld het einde van Een mensch van goeden wil (1936), waarin de goede en 
altruïstische Thijs Glorieus onbeschaamd wordt uitgemolken door zijn dorpsgenoten, die ervan 
overtuigd zijn dat het Thijs uiteindelijk alleen maar om eigengewin te doen is: 
 

                                                
236 Cf. Raat 1990, p. 3: ‘In dit soort passages, gesteld in de eerste persoon meervoud, wordt een smoezelig 
volksbewustzijn gekritiseerd door het in zijn uitingen te tonen.’ Vergelijk ook de bespreking van Lieve Scheer, die 
stelt dat Claus ‘de soms striemende “wij”-vorm’ gebruikt om ‘het gebrek aan verantwoordelijkheid en solidariteit 
van onze goed-geordende maatschappij aan te klagen’ (Scheer 1962). 



‘SCHAMOTEREN MET DE (GROTE) WOORDEN’ 

 279 

En de mensch van goeden wil [Thijs Glorieus] geloofde aan een betere wereld, want rondom hem 
door hem werd ze. Hij zag de armen beter gekleed, hij hoorde de bangen stouter spreken, hij zag 
de jeugd zelfzekerder en blijder pronken. Alle wisten dat hij er was, die waakte en beschermde en 
niets terugvroeg en allen sterk maakte door elkander. Maar wij die van ouds de parochie in handen 
hebben, wij zegden onder elkaar: hij wil natuurlijk burgemeester worden. (Walschap 1941, p. 217) 

 
Hoewel het cynisme van Walschap niet zo sterk wordt aangezet als bij Claus (cf. Humbeeck e.a. 
2016, p. 87), wekt het in ieder geval opnieuw de suggestie dat het wij-procedé van Walschap – 
inderdaad – een belangrijke inspiratiebron is geweest voor de wij-passages in De verwondering. 

De vier schrifturen in ogenschouw nemend, kan De Rijckel een vernuftige en veelzijdige 
verteller genoemd worden, die een gestileerde, prozaïsche stijl moeiteloos afwisselt met koele en 
objectieve observaties, geëmotioneerde ontboezemingen, ironische analyses en dubbelstemmige 
skaz-passages. De vraag is hoe hij nu zichzelf opvoert. Wat voor soort register legt hij zichzelf in 
de mond, in hoeverre verschilt dit van zijn stijl(en) als verteller?  
 
6.4 De Rijckel als sprekend personage 
 
Het is wellicht niet toevallig dat De Rijckel, als ‘ingebed’ personage, voor het eerst aan het 
woord komt in zijn hoedanigheid als leraar: ‘En luistert u nu zeer aandachtig juffrouwen, mijne 
heren, hoe de dichter het geluid van de nachtegaal tracht te vangen in zijn woorden...’ (Claus 
1962, p. 8-9). Het register sluit aan bij de manier van spreken die je mag verwachten van een 
leraar anno 1962: de toon is formeel en belerend. Inhoudelijk is het openingscitaat interessant, 
omdat De Rijckel direct een van de hoofdmotieven van het verhaal naar voren schuift, namelijk 
de onmogelijkheid om de ‘zang van de nachtegaal’ – symbool voor de natuur, de werkelijkheid 
– in taal te vangen. Het werkwoord ‘vangen’ is niet bepaald onschuldig: het sluit aan bij de 
teneur van het verhaal waarin voortdurend gezinnespeeld wordt op sturende, dwingende, 
controlerende machten. Het interneren van de zich niet aan regels conformerende De Rijckel 
is hiervan een klinkend voorbeeld, dat – in het licht van zijn eerste uitspraak – ook direct ironisch 
wordt: als leraar dwingt De Rijckel zijn leerlingen immers net zo goed in een keurslijf. Als 
verteller lijkt hij zich hier goed bewust van te zijn; tijdens zijn wandeling met Verzele bedenkt 
hij dat de leerlingen buiten de ‘schoolvolière’ vogelvrij zijn: ‘wij, de Prefect en ik en de leraars 
hebben nu geen vat meer op je, andere, wijdere machten belagen je’ (Claus 1962, p. 64). 

Terugkomend op het register valt het op dat De Rijckel ook buiten het klaslokaal een 
formele, vrij pompeuze toon aanslaat, zelfs op momenten dat niemand hem kan horen:  

 
‘Het is te laat,’ zei de leraar hardop en dacht: ‘Ik begin hardop te spreken.’ ‘Niemand,’ zei hij, ‘kan 
meer veranderen van kledij, van haardracht, van gezicht, het bal zal beginnen, de dobbelstenen 
zijn gegooid. En de vergadering van de kunstlievenden is al begonnen, er is geen uitweg meer, 
men zoekt allang de inleider van de spreker niet meer. En toch...’ (Claus 1962, p. 17) 

 
Het is natuurlijk de vraag of dit het daadwerkelijke register van de leraar is, of dat De Rijckel 
zichzelf graag zo opvoert, maar het valt in ieder geval op dat hij zelfs sprekend – of in dit geval 
denkend – een retorische drieslag (‘van kledij, van haardracht, van gezicht’) hanteert.  

In zijn dialogen gebruikt De Rijckel overwegend korte zinnen, die soms niet meer behelzen 
dan een simpel ‘ja’ of ‘nee(n)’. Daarnaast reageert hij opvallend vaak in de vorm van een vraag, 
die doorgaans betrekking heeft op zichzelf. De eerste keer dat dit gebeurt, praten De Rijckel en 
Verzele over het gemaskerd bal van de avond tevoren: 
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‘Ik heb u gezien, gisteravond,’ zei hij. [Verzele] 
‘Mij?’ 
‘Op het Bal van de Rat.’ 
‘Mij?’ 
‘U was niet verkleed, maar ik wel.’ 
‘Jij? Waarom? Wanneer dan?’ (Claus 1962, p. 60) 

 
Als je er eenmaal op begint te letten, duikt deze vragende reactie constant op en krijgt het de 
teneur van een refrein: 
 

‘Hij bedoelt u,’ zei Elizabeth. 
‘Wie?’ 
‘De worstelaar. Hij vraagt of u wil vechten.’ 
‘Wie?’ 
‘U, meneer, kom, laten wij gauw weggaan.’ (ibid., p. 107) 
 
‘Je was bloot.’ [Elizabeth] 
– ‘Ik?’ (Ik, een schildpad zonder schild.) 
– ‘Ja, jij.’ (ibid., p. 136) 
 
‘Dan is het toch waar. En midden in de klas begon je te schreeuwen. Waarom?’ [Fredine] 
‘Ik? Wie, ik?’ 
‘Ja [...]’ (ibid., p. 183) 
 
‘Smout, zeggen zij omdat je zo glijdt en plakt als smout op een boterham.’ [Verzele] 
‘Ik?’ 
‘Ja, jij.’ (ibid., p. 190) 
 
‘Is het waar wat Sprange zegt, dat je niet eens een Vlaming bent?’ [Sandra] 
‘Wie?’ (ibid., p. 209) 
 

Het is illustrerend voor de verwonderde leraar, die zich voortdurend afvraagt wat voor soort rol 
hij in het naoorlogse Vlaanderen kan of wil vervullen. Hij lijkt vooral zijn identiteit te ontlenen 
aan zijn functie als leraar; het is niet voor niets de aanduiding die hij gebruikt om over zichzelf 
te schrijven in het Almoutverhaal. Zijn beroep drukt zelfs zo’n sterke stempel op zijn identiteit, 
dat het zijn taalgebruik ingrijpend beïnvloedt. Zo strooit hij te pas en te onpas met citaten uit 
Duitse en Engelse literatuur; hij noemt zichzelf nota bene een ‘lamlendige bruidegom die 
vreemde talen nodig heeft’ (ibid., p. 137). Verder heeft hij een dermate beschaafde, naar Noord-
Nederlands neigende uitspraak, dat hij voortdurend wordt aangezien voor een Nederlander, zo 
ook op de Oostendse kermis die hij met Elisabeth bezoekt: ‘Ah, meneer is Ollander. Dat is wel, 
ik ben zot op kaas’ (ibid., p. 108). Zelfs op Almout houden ze hem vanwege zijn uitspraak 
probleemloos voor de Nederlandse gastspreker dokter Heerema. Dit overigens tot grote 
verbazing van De Rijckel zelf, die zich tijdens zijn eerste gesprek met Sandra afvraagt waarom 
zij zijn uitspraak niet herkent als ‘het Nederlands van een Vlaams leraar, het schoon-Vlaams 
zoals men zei’ (p. 118).237 
 
 

                                                
237 Verder mag het nogal merkwaardig genoemd worden dat de evident Vlaamssprekende Verzele 
probleemloos wordt aanvaard als ‘Heerema’s’ zoon.  
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6.4.1 Schoon-Vlaams 

Het feit dat De Rijckel zijn eigen manier van spreken als ‘schoon-Vlaams’ bestempelt is 
interessant, omdat hij er iets anders mee lijkt te bedoelen dan wat men gewoonlijk onder schoon-
Vlaams verstaat. Tegenwoordig wordt schoon-Vlaams als een synoniem gebruikt van wat 
neutraal Vlaamse tussentaal (Taeldeman 1992) of de ‘bovendialectische omgangstaal in 
Vlaanderen’ (Goossens 2000, p. 7; Vandekerckhove 2004, p. 981), en pejoratief ‘soap-Vlaams’ 
(Geeraerts e.a. 2000), ‘Verkavelingsvlaams’ (Van Istendael 1989) of ‘tussentaaltje’ wordt 
genoemd.238 In de praktijk komt het neer op een soort hybride taal die het midden houdt tussen 
Standaardnederlands en dialect en die voornamelijk bedoeld is voor informele, mondelinge 
conversaties. Naast spreektalige elementen is het ‘schoon-Vlaams’ te herkennen aan de invloed 
van gallicismen, (Brabantse) dialecten (Van Ouytsel 2012, p. 76-77), purismen en archaïsmen 
(Van der Sijs 2005, p. 10). Dit is duidelijk niet het soort register waar De Rijckel op doelt, wat 
suggereert dat er meerdere invullingen van het begrip ‘schoon-Vlaams’ bestaan of, beter, dat 
het begrip door de tijd heen een andere betekenis heeft gekregen. Meer opheldering verschaffen 
de taalkundigen Roland Willemyns en Wim Daniëls: 

 
Vroeger was Schoon Vlaams de benaming waarmee vooral de Vlaamse volksmens met ontzag 
naar de standaardtaal verwees, naar een variëteit die voornamer en eleganter was dan het dialect 
dat men uit de eigen omgeving kende. Nu wordt de term door bijna iedereen in ongunstige zin 
gebruikt voor …. ja, waarvoor eigenlijk? Goossens, die voor de revival van de term 
verantwoordelijk is, gebruikt hem als alternatief voor Van Istendaels Verkavelingsvlaams. Of 
dat zomaar kan, is de vraag. (Willemyns & Daniëls 2003, p. 362) 
 

Schoon-Vlaams was dus ‘vroeger’ de benaming waarmee ‘de Vlaamse volksmens met ontzag 
naar de standaardtaal verwees’. Helaas lichten de taalkundigen verder niet toe wanneer ze 
precies dit ‘vroeger’ situeren, noch waar dit ‘oude’ schoon-Vlaams in de praktijk op neerkwam. 
Het enige wat duidelijk wordt uit hun omschrijving, is dat het een volkse benaming was voor de 
standaardtaal. Dit verklaart meteen waarom ‘schoon-Vlaams’ als zoekterm vrijwel geen 
resultaten oplevert in de vakliteratuur: de term werd simpelweg niet gebruikt door 
taalwetenschappers. Wel komt ‘schoon-Vlaams’ voor in artikelen waarin taalkundigen terloops 
verwijzen naar de volkskundige benaming. Zo schrijft de Leuvense taalkundige J.L. Pauwels 
(die al even de revue passeerde als promotor van Hubert Lemeires proefschrift over Streuvels): 
‘Vlaams heeft in Zuid-Nederland geen pejoratieve betekenis, evenmin als Hollands in Noord-
Nederland. Toch maakt de Vlaamse volksmens eventueel een onderscheid tussen Vlaams en 
schoon Vlaams, met welke term hij dan iets als A.B. bedoelt’ (Pauwels 1961, p. 48). In een ander 
artikel, een recensie van de Vlaamse taalkundige Félicien de Tollenaere over de pas verschenen 
ABN-Gids, lezen we dat het schoon-Vlaams slechts in beperkte kringen in omgang was: 
 

Het is een gewoon en alledaags verschijnsel dat dialectsprekende Zuid-Nederlanders hun dialect 
opgeven en het Frans aannemen als gecultiveerde huis- en spreektaal; daartegenover staat dat 
er misschien honderd Zuidnederlandse families te vinden zijn waar men in plaats van dialect 
een soort van ‘schoon Vlaams’ probeert te spreken. Men zal echter nauwelijks een Vlaamse 
familie vinden waar men het met de Nndl. spreektaal zou kunnen of willen proberen. (De 
Tollenaere 1950, p. 312-313) 

                                                
238 Janssens & Marynissen (2005, p. 199) noemen nog ‘koetervlaams’, ‘sloddertaal’ en ‘Vlederlands’ als 
synoniemen (cf. Absillis, Jaspers & Van Hoof 2012, p. 4). 
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De door De Tollenaere besproken ABN-Gids was overigens van de hand van Paul van Gestel 
(pseudoniem van P.C. Paardekooper), een Nederlandse taalkundige die tijdens zijn 
dialectologische studies in Leiden geïnteresseerd raakte in de Vlaamse taalsituatie. Na de 
Tweede Wereldoorlog begon Paardekooper allerlei lezingen te geven en studies te publiceren 
die in Vlaanderen vaak tot grote controversie leidden. Berucht was vooral zijn lezingenserie Er 
zijn geen Belgen, waarin hij voor het Nederlandse radiopubliek van de KRO de Vlaamse taalstrijd 
uitlegde (Vandewalle & Bracke 1998, p. 2373-2374). Volgens Paardekooper werd het schoon-
Vlaams slechts mondjesmaat gesproken, omdat in Vlaanderen lange tijd zogenaamde 
‘spreektaal-steun’ ontbrak (Paardekooper 1947, p. 195; cf. Van der Sijs 2004, p. 212). Men kon 
zich voor de uitspraak van het Algemeen Beschaafd Nederlands in eerste instantie alleen 
beroepen op geschreven uitspraakgidsen, met als gevolg dat Vlaamse ABN-sprekers er 
doorgaans een geaffecteerde, ‘boekachtige’ manier van spreken op nahielden. Het schoon-
Vlaams in deze betekenis was dus een boekachtige, sterk op het ABN gebaseerde 
uitspraakvariant in Vlaanderen. Naast het ‘boekerige’ karakter werd het schoon-Vlaams 
gekenmerkt door Zuid-Nederlandse klanken: veel Vlamingen hadden ronduit een afkeer van te 
‘Hollandse’ invloeden, zoals de harde g of de Haagse aê (cf. Van Loey 1945, p. 48-49).  

Hoewel het vanuit taalkundig oogpunt inmiddels helder begint te worden wat onder het 
schoon-Vlaams verstaan werd, is het sociolinguïstisch gezien nog altijd niet duidelijk op welke 
wijze het ‘geregistreerd’ was (§ 3.15.8). Meer inzicht daaromtrent verschaft de studie Algemeen 
Beschaafd Nederlands in Vlaams-België (1945) van de Brusselse hoogleraar Adolf van Loey. In deze 
studie benoemt Van Loey enkele sociale en psychologische oorzaken voor het geringe aantal 
ABN-sprekers in Vlaanderen. Van Loey stipt onder andere sociale ongemakkelijkheid aan als 
oorzaak. De taalkundige merkt op dat wanneer een ‘mindere man’ probeert ABN te spreken met 
mensen uit zijn eigen stand, hij zich al snel belachelijk voelt. Ook wanneer hij beschaafd 
probeert te spreken met iemand van een hogere stand bekruipt hem een gevoel van 
ongemakkelijkheid, omdat hij vreest fouten te maken. Dit geldt volgens Van Loey net zo goed 
andersom: ‘Op zijn beurt zal een ontwikkelde mens tegenover de mindere man ook een zekere 
hinder voelen bij het gebruik van een verzorgde, verfijnde taal, uit vrees er te deftig, te trots uit 
te zien, om niet met taalgeleerdheid te pronken en aldus de eenvoudige mens de indruk te 
besparen van een te grote afstand in ontwikkeling en sociale rang tussen hen beiden’ (Van Loey 
1945, p. 68-69). Schoon-Vlaams werd dus blijkbaar geassocieerd met een bepaalde status, 
sociale klasse of eruditie, waardoor een ABN-spreker uit een lagere sociale klasse het risico liep 
bestempeld te worden als een pocher.239 Volgens Van Loey zijn er genoeg mensen die dit risico 
op de koop toe nemen, omdat ze zich bewust zijn van hun ‘culturele zending’, een uitdrukking 
die perfect past binnen het discours van de taalverzorging.  

Een andere reden dat veel Vlamingen schroom voelen om ABN te spreken – en hiermee 
komen we bij de ideologische enregisterment van het schoon-Vlaams – is volgens de Brusselse 
hoogleraar ‘persoonlijke fierheid’: ‘deze rechtmatige fierheid kan bepaald tot protest en 
categoriek verzet leiden in het bijzijn van elementen die verdacht staan op het stuk van 
patriotisme’ (ibid., p. 69). De oorzaak hiervan gaat terug op de Eerste Wereldoorlog, toen bleek 
dat ‘ettelijke beschaafd sprekenden in patriotisch opzicht niet al te zuiver op de graat waren’ 

                                                
239 Een mooi voorbeeld hiervan is Louis Seynaeve, de protagonist van Het verdriet van België, die voortdurend wordt 
uitgelachen om zijn schoon-Vlaamse uitspraak. Zie Geerts (1987b) voor een korte bespiegeling op het schoon-
Vlaams uit Het verdriet van België. 
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(ibid.). Naar aanleiding daarvan trokken veel Vlamingen de (volgens Van Loey voorbarige) 
conclusie dat ‘beschaafd spreken een kenmerk is van een politieke opinie waarvan men niet 
verdacht wil wezen’ (ibid., p. 69-70). Deze aanname zagen velen bevestigd tijdens de Tweede 
Wereldoorlog, toen opvattingen over nieuwe orde, zuiverheid en bijvoorbeeld 
volksverbondenheid hand in hand gingen met zaken als ‘taaltucht’ en ‘eenvormigheid in de 
geschreven taal’ (cf. Absillis 2013a): ‘Taalcultuur werd, helaas, in dienst gesteld van een door 
alle vaderlandlievende, eerlijke Vlamingen verfoeide Duitsgezinde politiek’ (Van Loey 1945, p. 
70). Vanaf de Tweede Wereldoorlog was met andere woorden het spreken van schoon-Vlaams 
voor veel Vlamingen politiek verdacht, want geconnoteerd met zaken als Vlaams-nationalisme, 
activisme, inciviek gedrag en collaboratie. Dit tot grote ergernis van taalverzorgers als Van 
Loey, die ervoor vreesde dat de politiek-gekleurde weigering om ABN te spreken zou leiden tot 
koeterwaalse toestanden:  

 
moeten wij ons, om een kliekje landverraders, in de ogen van Walen en Hollanders weer met de 
warboel van allemaal verschillende gewesttalen en een foutieve papieren schrijftaal belachelijk 
gaan maken? Moet de democratische beschaving, die aan iedereen de mogelijkheid biedt om 
zich op te werken en in alle vrijheid een hogere cultuur waarborgt, er daarom onder lijden? 
Neen, zuiver spreken is een kenmerk van beschaving, van welgemanierdheid, van ontwikkeling, 
van verstand: het heeft met politiek hoegenaamd niets gemeens. (Van Loey 1945, p. 70) 

 
Dit laatste is natuurlijk naïef: de manier waarop het schoon-Vlaams bij een groot deel van de 
Vlaamse bevolking door sociaalhistorische gebeurtenissen ‘geregistreerd’ was geraakt, heeft juist 
alles te maken met politiek en – in het verlengde daarvan – ideologie.  
 Op basis van het bovenstaande blijkt dat het schoon-Vlaams in de periode (vlak) na de 
Tweede Wereldoorlog op twee manieren geregistreerd was. Enerzijds gold het als een index 
(Johnstone, Andrus & Danielson 2006) van beschaving, ontwikkeling, status en eruditie. Het 
spreken van ABN werd dan ook door de gestuurde taalzorg fanatiek aangemoedigd. Anderszijds 
had het schoon-Vlaams sinds de twee wereldoorlogen voor sommigen een verdachte politieke 
lading gekregen. Voor menigeen was het spreken van schoon-Vlaams regelrecht verbonden met 
het uitdragen van een anti-Belgisch, pro-Vlaams, Groot-Nederlands (Diets) of Duitsgezind 
gedachtegoed.   
 Uit diverse naoorlogse literaire teksten die ik tegenkwam, blijkt dat het schoon-Vlaams 
vooral op de eerste manier geregistreerd was. In een stukje van G.P. Baert, een dialectschrijver 
die enthousiast bijdroeg aan het West-Vlaamse volksheemkundige tijdschrift Biekorf, vinden we 
bijvoorbeeld de volgende passage:  
 

Wij liggen bij den valavond op ons stroo vóór de schure die uitgeeft op een leeg meerseltje. Komen 
daar wat grote koppen. De trompetten blazen, en ’t garde à vous! Alleman kruipt rechte. De grote 
koppen komen nader en ze lachen. En ze babbelen. Prins Boudewijn komt vooruit en komt ons 
d’hand geven en spreekt schoon Vlaams. Zegt hij: ‘Hoe is uw naam?’ ’k Zegge, De Foere Alfons, 
luitenant. (Baert 1950, p. 115) 

 
Ook Herman Teirlinck voert in zijn roman Het gevecht met de engel (1952) een spreker van het 
schoon-Vlaams op. Dit keer gaat het niet om iemand van adellijke afkomst, maar om Valeer 
Verrept, een jonge schoolmeester: 
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Mijnheer Valeer rijst plechtig overeind en heft zijn wijnglas in Toontje’s richting. En hij brengt 
een toast uit in zo schoon Vlaams, dat ge er niets van verstaat. Ten zij dat het getuigt van een 
verbluffende geleerdheid en een daarbij volkomen passende distinctie. (Teirlinck 1952, p. 9) 
 

In De Kapellekensbaan (1953) van Louis Paul Boon vertelt de dichter en dagbladschrijver johan 
janssens tegen Boontje wat deze laatste allemaal over hem zou moeten schrijven in zijn roman:  

 
En voeg er dan tenslotte nog aan toe, dat ik in het huiswaarts keren ook in de tram een beeld van 
het leven zag, de 1ste wagon met het proletariaat van de bedienden die een actetas dragen en 
schoon vlaams spreken tegen juffrouwen in doorschijnende bloemenkleedjes (Boon 2018, p. 27) 
 

In de drie passages wordt het schoon-Vlaams gekoppeld aan een zekere professionele functie of 
status. Ook voor De Rijckel, in zijn functie als leraar, is het zo bezien passend dat hij zich 
uitdrukt in een zo vlekkeloos mogelijk ABN, dat door zijn uitspraak zelfs neigt naar het Noord-
Nederlands. In het eerste manuscript kreeg deze schoon-Vlaamse uitspraak nog meer nadruk: 

 
Toen in de rol van vreemdeling (dat hij ook hier buitenlander was, xxx Nederlander was geen 
verwonderlijk, dat ook zij beiden hier, misschien opgesloten afgezonderd van het hele land, en 
misschien zelfs West-Vlaams, Brugs sprekend samen of Frans, zijn taal waarvan hij zelf wist dat zij 
nogal boekerig klonk, niet herkenden als een leraars-Nederlands, een schoon-Vlaams zoals men 
zei, het was misschien niet zo verwonderlijk) die op bezoek is voor het eerst, vroeg hij en draaide 
zich om van het schelle licht naar haar [...] Zij had zijn boekerige taal herkend, haar schoon-
Vlaams aan het zijne aangepast, maar er was iets in de klacht [...] dat doorheen de verstarde 
uitdrukkingen gleed en dat verwittigde: voor u, vreemdeling, zeg ik dit, zo trouw, zo geboekstaafd 
zoals als ik maar kan, als uit een overlevering die preciezer dan mijn eigen zegging, vastgepind 
heeft wat ik, wat wij, in dit huis, in dit dorp voelen “na het verlies dat ons trof” (M1, 3, p. 4) 
 

Niet alleen gebruikt Mariën hier de term ‘leraars-Nederlands’, hij meldt ook dat het wellicht 
niet zo verwonderlijk is dat Sandra en Richard, in hun complete afzondering op Almout, zijn 
schoolmeesterachtige schoon-Vlaams niet onmiddellijk herkennen. Pas nadat Mariën haar een 
vraag heeft gesteld, herkent Sandra zijn ‘boekerige taal’ taal en past ze haar eigen schoon-
Vlaams hierop aan, door zo ‘geboekstaafd’ mogelijk te spreken en formuleringen als ‘na het 
verlies dat ons trof’ in de mond te nemen. Het register van Mariën/De Rijckel lijkt met andere 
woorden volledig in overeenstemming te zijn met het toenmalige enregisterment van het schoon-
Vlaams. Sterker nog, het geldt wellicht als een subtiele index van het zwarte milieu waarin hij 
opgroeide.  

Afsluitend zou ik nog willen opmerken dat De Rijckel, ook als leraar, faalt om zijn taal 
als een effectief instrument te controleren en bedienen. Terwijl hij er in zijn rol als verteller in 
slaagt om diverse registers te persifleren en naar zijn hand te zetten, lukt het hem als sprekend 
personage nauwelijks om met zijn taal indruk te maken of schade te berokkenen. Dit creëert 
een interessante, nota bene door De Rijckel zelf veroorzaakte spanning tussen de meesterstilist 
De Rijckel als verteller, en de heel wat minder versatiele De Rijckel als spreker. In wat volgt zal 
ik uitgebreid ingaan op de taalregisters van de overige personages uit de roman, te beginnen 
met de eveneens schoon-Vlaamssprekende Prefect.  
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6.5 De Prefect als geachte spreker, nietwaar? 
 
De Prefect maakte reeds zijn opwachting in § 6.3.4.1, waar hij in het notaboek door De Rijckel 
getypeerd werd als een gladde, nobele jager, die zich onder andere actief bezighoudt met de 
‘jeugdbeweging der Partij’. Het schoolhoofd wordt door De Rijckel gekarakteriseerd als een 
autoritaire Man die het Atheneum met harde hand bestuurt. Hij regeert als een ‘Beul met zijn 
Periskoop’ (Claus 1962, p. 57) vanuit zijn glazen kantoor, dat duidelijk een panoptische 
constructie vormt: het wordt elders getypeerd als ‘de met verrekijkers gewapende toren’ (p. 134) 
en ‘de uitkijktoren’ (p. 57; p. 240). Verstraeten noemt de Prefect ‘het prototype van de leraar: 
hij is vóór alles een “pedagoog” (p. 6),240 slaat (net als het hoofdpersonage, de leraar Victor-
Denijs de Rijckel) de maat (p. 36), spreekt het ‘Schoon-Vlaams’ (p. 38) enzovoort’ (Verstraeten 
2003, p. 170). De Prefect staat symbool voor strikte orde en zuiverheid. Hij is een onberispelijke 
man, met gladgeschoren wangen, gladgelakte haren en door geen nicotine besmette 
vingertoppen, die zangers uit het schoolkoor ‘trapt’ zodra ze de baard in de keel krijgen en ‘dons 
onder de neus’. ‘Orde moet er heersen’, parafraseert De Rijckel het devies van zijn overste. 
Gelet op deze typeringen en zijn beroepsstatus is het niet verrassend dat de Prefect schoon-
Vlaams spreekt: als schooldirecteur heeft hij de morele taak om de Vlaamse jeugd een zo zuiver 
mogelijke – dat wil zeggen: vrij van gallicismen en andere barbarismen – taal bij te brengen, 
om haar op die manier te verheffen. De Prefect is zich kortom, in de woorden van Van Loey 
(1945, p. 69), bewust van zijn ‘culturele zending’. Hoe dit schoon-Vlaams in de praktijk klinkt, 
vernemen we als de Prefect voor de eerste keer aan het woord komt.241 In het notaboek blikt 
De Rijckel terug op dit moment en krijgen we te horen hoe het verzoek van de Prefect in de 
realiteit heeft geklonken. 
 

6.5.1 ‘Alsof zijn etter melodieus ware!’ 
 
Analyse 10 

                                                
240 Dit moet pagina 16 in plaats van 6 zijn. 
241 Strikt genomen is het de tweede keer dat de directeur spreekt. In het Almoutverhaal komt hij namelijk kort – 
zij in het in de indirecte rede – aan het woord: ‘In de lege klas, terwijl de leraar een raam sloot, zei de Prefect dat 
er een vergadering was die avond en dat de redenaar (hij! de Prefect! de geachte spreker!) moest ingeleid worden. 
De leraar antwoordde dat hij nog de studie van zes tot zeven te bewaren had. Dan heeft u nog ruimschoots de tijd, 
vond de Prefect’ (Claus 1962, p. 13). 

 
D1         p. 37 
 
 
 
           | p. 38 

 
‘Beste de Rijckel, vergeef mij als ik uw onderricht onderbreek, het is namelijk van 
belang, nietwaar, nietwaar, ik had mij voorgesteld, stel u voor, dat gij misschien de 
vergadering van vanavond over het hoofd zoudt gezien hebben, nietwaar. Dat zou op 
zijn minst genomen, gesproken, nietwaar, jammer zijn, want ik heb heel wat voor u op 
het oog, overigens, gij weet dat, nietwaar, beste de Rijckel, dat ik heel veel voor u over 
heb en ik zou u wel iets aan de hand kunnen doen dat u ten goede zou kunnen komen 
maar beroepshalve kan ik hier nog niet over uitweiden. Ik spreek, niet?, vanavond dus 
over, na de dagorde en de kommunikatie van het bestuur omtrent de deelname aan de 
jaarlijkse reis die naar Salzburg gaat dit jaar, eerst een paar woorden over het 
gewestelijk Comité en daarna over Wat betekent Mozart eigenlijk voor onze jeugd? En 
ik dacht dat uw inleiding misschien mijn intense belangstelling voor de jeugdzorg in 
het licht zou kunnen stellen. Natuurlijk laat ik u vrij om te spreken waarover gij...’  
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Het register van de Prefect kenmerkt zich door lange aaneengeschakelde zinnen, waarvan de 
hoofdstructuur voortdurend wordt onderbroken door interjecties, bijwoorden, hernemingen en 
bijzinnen. Verschillende werkwoordgroepen bestaan uit de combinatie ‘zou kunnen’, met zelfs 
de beleefheidsvorm ‘over het hoofd zoudt gezien hebben’. In combinatie met onder andere de 
afsluiting ‘Natuurlijk laat ik u vrij om te spreken’ lijkt het op het eerste oog om een hyperbeleefd, 
haast kruiperig verzoek te gaan. Andere aspecten duiden echter eerder op een berekenende 
gladheid, die meer overeenstemt met het opgeroepen beeld van de Prefect. Door middel van 
imperatieven – ‘vergeef mij’ en ‘stel u voor’ – probeert de Prefect macht uit te oefenen, iets wat 
terugkomt in zinsconstructies waarbij de Prefect (‘ik’) als onderwerp fungeert, terwijl de 
aangesproken De Rijckel een onderschikkende rol krijgt toebedeeld door de datief-vorm: ‘ik heb 
heel wat voor u op het oog’; ‘ik [heb] heel veel voor u over’; ‘ik zou u wel iets aan de hand kunnen 
doen’. Door emotioneel geconnoteerde woorden als ‘jammer’ en ‘beste’, en bijwoorden als ‘heel 
wat’ en ‘heel veel’ probeert de Prefect De Rijckel verder naar zijn hand te zetten, een strategie 
die ook blijkt uit tussenwerpsels als ‘niet?’ en ‘nietwaar’. Vooral het veelvuldige gebruik van 
‘nietwaar’ trekt de aandacht. Het ‘hunkert’ niet alleen ‘naar deelneming’, zoals De Rijckel zelf 
opmerkt (Claus 1962, p. 38), maar nodigt na enige tijd uit tot een letterlijke interpretatie: ‘niet 
waar’, alsof de herhaling een leugenachtigheid van de Prefect suggereert.  

Voorts vallen de talloze herhalingen of bijna-herhalingen op, zoals ‘nietwaar, nietwaar’, 
‘voorgesteld, stel u voor’ en ‘genomen, gesproken’. Sommige herhalingen lijken betekenis te 
genereren: zo wil de Prefect door het naast elkaar plaatsen van ‘onderricht’ en ‘onderbreek’ 
misschien benadrukken dat De Rijckel onder hem in de hiërarchie staat. Opvallend is dat 
verschillende uitdrukkingen een lichamelijk component hebben – ‘over het hoofd zien’; ‘op het 

 
M2        p. 22 

 
“Beste Mariën, vergeef mij als ik uw onderricht onderbreekx, het is namelijk van 
belang, nietwaar, nietwaar, ik had mij voorgesteld, stel u voor, dat gij misschien de 
vergadering van vanavond over het hoofd zoudt gezien hebben, nietwaar. Dat zou op 
zijn minst genomen, gesproken, nietwaar, jammer zijn want ik heb iets voor u over, 
Mariën, ten andere gij weet dat, niet, en ik heb iets op het oog dat u ten goede zou 
kunnen komen, maar beroepshalve mag ik u daar nog niet preciezer over mededelen. 
Ik spreek, niet? vanavond dus over, na de dagorde en de  een communatnicatie van het 
bestuur over de deelname aan de jaarlijkse reis, naar Tirol dit jaar, eerst een paar 
woorden over het gewestelijk Comittee en daarna over “De Veldstraat rond de 
Eeuwwisseling” en ik dacht dat uw inleiding misschien mijn in-ten-se belangstelling 
voor onze Vlaamse folklore in het licht zou kunnen stellen. Overigens, nietwaar, moet 
u er ook...” 

 
M1   1B, p. 1 

 
Beste Mariën, vergeef mij als ik uw onderricht onderbreek, het is van belang – alsof 
een andere mogelijkheid openlag, dat er iets uit de gulle, en toch gemelijke mond zou 
losgelaten worden, duiven uit een kwaad kot, die geen belang hadden – nietwaar, 
nietwaar, ik had mij voorgesteld, stel u voor, dat gij misschien de vergadering van 
vanavond over het hoofd zou gezien hebben, nietwaar. Dat zou op zijn minst 
genomen, gesproken, nietwaar, jammer zijn want ik heb voor u iets over, Mariën, 
overig ten andere dat weet gij, niet, en ik heb iets op het oog dat u zou ten goede 
komen, ik mag er beroepshalve nog niets over zeggen. Ik spreek, niet, vanavond dus 
over, na de dagorde, en de dagorde van het bestuur, over de deelname aan de 
jaarlijkse reis ingericht door het Gewestelijk Comité voor Gemeenschappelijke actie, 
eerst een paar woorden en daarna over “De Veldstraat in vroegere tijden” waar een 
paar uw inleiding misschien zou kunnen op doelen, mijn interesses voor folklore en 
zo. Alles anders goed. Uitstekend. – 
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oog hebben’; ‘aan de hand doen’ –, terwijl duidelijk wordt dat de Prefect zich pertinent verzet 
tegen al te nadrukkelijke lichamelijke aanwezigheid. Zo is zijn eigen lichaam glad en vrij van 
uitstulpingen (ibid., p. 37) en gaat hij haast steriel (als een dokter) met De Rijckel om (cf. ‘De 
Prefect drukte de leraar de hand en hield in tegenstelling met wat hij bij de andere leraars deed, 
zijn handschoen aan’; p. 11).242 Het is opnieuw tekenend voor zijn rol als autoritaire verteller 
dat De Rijckel in retrospectie wraak neemt op de Prefect, onder andere door de volgende 
passage:  

 
De gemelijke mond die duiven uit een kwaad kot loslaat, woorden als ‘nietwaar, niet, is het niet 
zo,’ die hunkeren naar deelneming, nietwaar? Niet? Is het niet zo? Steeds verongelijkt. En overal 
duidelijk: de kanker die overspoeld wordt door de woorden: nietwaar? is het niet zo? niet? die 
een geheimzinnig medeleven moeten doen veronderstellen. Alsof zijn etter melodieus ware! 
(Claus 1962, p. 38)243 
 

De keuze om de taal van de smetteloze, zich tegen alle vormen van lichamelijke uitwassen 
verzettende Prefect in verband te brengen met ‘kanker’ en ‘etter’ is hier allesbehalve onschuldig. 
De Rijckel probeert zijn gehate rolmodel zoveel mogelijk schade te berokkenen, door te 
suggereren dat de Prefect via zijn onberispelijke schoon-Vlaams allerlei ziekelijke uitwassen 
verspreidt.244 

Zoals de varianten duidelijk maken, zijn er nauwelijks opvallende wijzigingen 
aangebracht tijdens de genese. Van meet af aan is er sprake van een ingewikkelde, telkens 
onderbroken zinsbouw, met de nodige bijwoordelijke bepalingen en modale hulpwerkwoorden. 
De enige opvallende wijzigingen doen zich voor op inhoudelijk vlak. In het eerste manuscript 
verkondigt de Prefect, dan nog ‘Verbiest’ geheten, te gaan spreken over de Veldstraat in 
vroegere tijden, een thema dat aansluit bij zijn interesse in Vlaamse folklore.245 Deze interesse 
lijkt hand in hand te gaan met een openlijk flamingantisme: ‘De Prefect is voor de ont-voogding, 
voor de heropstanding, voor het samenbundelen, voor het gezondmaken van alle lagen van wat 
ons zo dierbaar aan het hart ligt, nietwaar, nietwaar, het volk en zijn verbondenheid met zijn 
bodem, nietwaar, nietwaar’ (M1, 1B, p. 2). Hoewel de Prefect in het tweede manuscript, daar 
omgedoopt tot ‘Verbare’, ook nog aangeeft een ‘in-ten-se belangstelling voor onze Vlaamse 
folklore’ te hebben, is zijn flamingantisme minder nadrukkelijk aanwezig: de 
bodemverbondenheid van het volk is vervangen door ‘de verbondendheid [sic] met, in het 
kader van, in de huidige constellatie, op het algemeen menselijk vlak’ (M2, p. 23). Vanaf het NVT 
is ook de belangstelling voor de folklore verdwenen en besluit de Prefect te oreren over de 
                                                
242 Dat het aanhouden van de handschoen niet zomaar een detail is, blijkt uit de aantekening die Claus in zijn 
notaschrift maakte: ‘Aanleiding tot reis: handschoenen v.d. Prefect’ (p. 5). Blijkbaar roept de gehandschoeide 
handdruk van de Prefect zoveel afkeer bij De Rijckel op, dat hij zich niet langer laat koeioneren en besluit zijn 
eigen plan te trekken. 
243 De formulering ‘die duiven uit een kwaad kot loslaat’ verwijst niet alleen terug naar de hobby van de Prefect 
die De Rijckel in het notaboek beschreef als ‘duivenmelkerij’, maar herinnert ook aan het eerder beschreven beeld 
van de ‘schoolvolière’ waarin de Prefect de scholieren gevangenhoudt. 
244 Veelbetekenend in dit verband is het einde, waar De Rijckel meldt dat hij na zijn geplande ontsnapping uit het 
gesticht van plan is de Prefect op te bellen: ‘Ik had hem gezegd dat ik lééfde, en dat ik hem kanker en 
kinderverlamming toewenste’ (Claus 1962, p. 240). 
245 In de achternaam ‘Verbiest’ klinkt de echo door van ‘Vanderbiest’: de achternaam van Nestor Vanderbiest, 
directeur van het Koninklijk Atheneum in Kortrijk waar Hugo Claus op 16 september 1941 werd ingeschreven in 
de vijfde Grieks-Latijnse. Deze Vanderbiest was, net als menig leraar, overtuigd Vlaams-nationalist en lid van 
DeVlag (Wildemeersch 2018, p. 85-87). Verschillende leraren van het Atheneum stonden trouwens model voor 
de leraren uit De Rijckels school, zoals Claus later zelf verklaarde (ibid., p. 100). 
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betekenis van Mozart voor de jeugd, wat zijn interesse voor de jeugdzorg benadrukt. Hierdoor 
evolueert hij van een uitgesproken flamingant in een cultureel betrokken, meer humanistisch 
gerichte pedagoog. Hier kom ik zo nog op terug.  

 Een andere opvallende verandering heeft betrekking op de afsluiting van het fragment. 
Waar Mariën in M1 het verzoek van de Prefect nog volledig weergeeft, breekt hij in M2 het relaas 
abrupt af: ‘Overigens, nietwaar, moet u er ook...’. In de gedrukte versies wordt het dwingende 
einde (‘moet’) vervangen door het beleefder geformuleerde ‘Natuurlijk laat ik u vrij om te 
spreken waarover gij...’. Dit betekent echter niet dat de leraar meer keuze heeft: de Prefect laat 
op allerlei manieren verstaan dat De Rijckel allesbehalve vrij is om zijn inleiding zelf in te vullen. 
De interruptie toont wederom het contrast aan tussen De Rijckel als verteller en De Rijckel als 
spreker. Terwijl de leraar op het moment zelf met zijn mond vol tanden staat en hij de Prefect 
met volle vaart over zich heen laat denderen, kan hij de Prefect als verteller de mond snoeren 
en het gesprek naar hartenlust manipuleren. Deze manipulatie neemt zelfs zulke extreme 
vormen aan, dat De Rijckel het verzoek van de Prefect herhaalt, maar dan in een compleet 
ander register. 
 

6.5.2 ‘Wij rekenen op u’ 
 

Analyse 11 

 
Dit keer wordt het verzoek van de Prefect in slechts acht korte, vlotte zinnen gesteld. Het register 
staat haast diametraal tegenover het eerste. Het woordgebruik is vlot, informeel en er is 
allesbehalve sprake van kruiperigheid of overdreven beleefdheid. Het gaat hier kortweg om een 
mededeling die geen tegenspraak duldt. Door het bijwoord ‘ietsje’ krijgt het fragment een haast 
‘Hollands’ spreektalig karakter. De Prefect drukt zich eerst uit in de ‘ik’-vorm, maar schakelt in 
de laatste zin over naar ‘wij’, zich bewust van zijn rol als voorzitter van de Vrienden der Muziek. 
Parallel hieraan spreekt hij De Rijckel eerst aan met de informele ‘je’-vorm, maar schakelt hij 
in de laatste zin over naar het formele ‘u’. Opmerkelijk is dat De Rijckel ‘ietsje eerder dan 
gewoonlijk’ verwacht, wat impliceert dat de leraar vaker de functie van inleider op zich neemt. 
 De vlotte toon is gedurende de genese sterker aangezet. Zo wordt de tweede zin uit M1, 
die door zijn parataxis en het tweemaal voorkomen van ‘niet(waar)’ herinnert aan het register 
uit de eerste variant, vanaf M2 opgedeeld in korte, strakke zinnen. Een opvallende inhoudelijke 
wijziging is het weglaten van de in M1 nog bij naam genoemde ‘Lefèvre’, een onmiskenbare 
verwijzing naar de politicus Theo (Theodore) Lefèvre, die in 1946 mede de Christelijke 

 
D1         p. 38 

 
de Rijckel, heb je een ogenblik? Luister. Vanavond word je ietsje eerder verwacht dan 
gewoonlijk. Want onmiddellijk na de voorzitter moet ik spreken. Zo, maak ook je 
inleiding wat kort. En wees er om acht uur. Goed? Wij rekenen op u. 

 
M2        p. 23 

 
“Mariën, heb je een ogenblik? Luister. Vanavond word je ietsje eerder verwacht, 
nietwaar. Want onmiddelijk na de voorzitter spreek ik. Zo wees er zeker om acht uur, 
acht uur vijf. Goed? Wij rekenen op u.” 

 
M1   1B, p. 2 

 
“Mariën, heb je een ogenblik? Luister, vanavond word je ietsje eerder verwacht, 
nietwaar, want ik spreek meteen na voorzitter Lefèvre, niet, en die heeft nooit iets veel 
te vertellen, nietwaar, zo wees er om acht uur tien zoiets. Goed? Wij rekenen op u.”  
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Volkspartij (CVP) oprichtte, waar hij van 1950 tot mei 1961 partijvoorzitter van was. Lefèvre 
leidde het katholieke protest tijdens de schoolstrijd (die in november 1958 – met medewerking 
van Lefèvre – beslecht werd met het omstreden Schoolpact) en werd in 1961 premier van een 
coalitie tussen het CVP en de Belgische Socialistische Partij; een alliantie tussen traditionele 
tegenstanders met de nodige commotie als gevolg. Hij hield er een complexe verhouding met 
de Vlaamse Beweging op na: als unitair belgicist had hij het niet hoog op met flamingantisme 
en nationalisme (Hoflack 1998, p. 1818-1819). Tegelijkertijd hield hij een pleidooi voor een 
‘menswaardige repressie’ en was hij nauw betrokken bij de zogenaamde wet-Piet Vermeylen 
van 30 juni 1961, waardoor op grote schaal voormalige collaborateurs in hun rechten werden 
hersteld (ibid., p. 1819). Het is vermoedelijk deze ambigue houding die Claus zo aansprak in 
Lefèvre en van hem een ideale kandidaat maakte om hem te verbinden met de Prefect. Net als 
Lefèvre lijkt de Prefect er namelijk, ideologisch gezien, een dubbele houding op na te houden, 
die tijdens de genese diffuser is geworden. Het uitgesproken flamingantisme is als gezegd naar 
de achtergrond verdwenen en heeft plaatsgemaakt voor een christelijk, volksverbonden 
humanisme. Kris Humbeeck typeerde de rol van de Prefect in die zin treffend door het 
schoolhoofd te typeren als de politieke vertolker en inspirator van ‘het Christelijk geïnspireerd 
humanisme’, dat de naoorlogse gemeenschap morele steun verleent bij de heropbouw na de 
Tweede Wereldoorlog (Humbeeck 1987, p. 385). Het blijft desondanks intrigerend dat de naam 
van Lefèvre vanaf M2 niet meer genoemd wordt. Was de link met de realiteit te rechtstreeks? 
Zorgde de aanstelling van Lefèvre als premier in april 1961 voor een gewijzigde houding van 
Claus ten aanzien van de politicus? Of was de verwijzing naar Lefèvre eerder een soort 
privéhulpmiddel voor Claus dat vanaf M2 niet langer nodig was om de Prefect en zijn 
geheimzinnige ‘Partij’ te positioneren? Hoe het ook precies zij, de politieke, ideologische 
verschuiving van de Prefect wordt pas echt pregnant aan het eind van de roman, tijdens de 
herderkingsdienst op Almout waar zijn illustere voorganger Normand aanwezig blijkt te zijn. 
Uiteraard zal ik daar nader op ingaan bij de analyse van de ‘Almouters’ (§ 6.13). Voor nu wil ik 
me buigen over een derde variant waarin het verzoek van de Prefect terugkeert. 
 

6.5.3 ‘Onze stad, mijn beste, heeft kopmannen nodig’ 
 
Analyse 12 

 
D1         p. 39 

 
de Rijckel. Een moment. Een ogenblikje, alstublieft. Onze stad, mijn beste, heeft 
kopmannen nodig. Ik ben er een geworden door volharding en energie. Volg mijn 
spoor en je zal er wel bij varen. De inleiding, ietsje na acht uur, zal je met je gewoon 
brio volbrengen. Ik ben zeker dat je mij en de Partij niet in de steek zult laten. Er is nog 
veel te doen, beste, en vanavond is het voor de kulturele sector van de Partij een 
krachtproef. Men heeft het oog op ons gericht. Tot straks dus. Nietwaar? 

 
M2        p. 23 

 
“Mariën. Een moment. De les, mijne heren, is nog niet voorbij. Mariën, een ogenblikje 
alstublieft. Het land, mijn beste, heeft kopmannen nodig. Ik ben er een geworden door 
volharding en energie. Volg mijn spoor. De inleiding, ietsje na acht uur, zult gij met 
uw gewoon brio brengen, ik ben het zeker dat gij de Partij én mij niet in de steek zult 
laten. Er is nog veel te doen, beste. En vanavond is het voor de Partij een krachtproef. 
Men heeft het oog op ons gericht. Tot straks dus. Niet?” 
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Deze derde variant kan het beste omschreven worden als een synthese van de eerste twee 
registers. Korte, enkelvoudige zinnen worden afgewisseld met iets langere zinnen, die worden 
onderbroken door interjecties als ‘mijn beste’ en ‘nietwaar’. Ook is er sprake van een mengeling 
van formele en informele formuleringen, waarbij de informele toon gaandeweg de genese 
sterker wordt aangezet, bijvoorbeeld door de wijziging van de ge/gij-aanspreekvorm naar je/jij. 
Er zijn opnieuw enkele interessante inhoudelijke veranderingen die wijzen op een evoluerende 
ideologische karakterisering van de Prefect. Zo spreekt hij in de manuscripten over ‘het land’ 
dat kopmannen nodig heeft; vanaf het NVT wordt dit ‘onze stad’. Waar het in M1 nog gaat om 
een ‘krachtproef voor onze Partij en voor haar tegenstanders’, is het in M2 alleen nog maar een 
krachtproef voor ‘de Partij’. In de gedrukte versies wordt het politieke karakter nog verder 
afgezwakt door te spreken van de ‘kulturele sector van de Partij’. Wel is er nog steeds sprake 
van een militante toon (‘kopmannen’, ‘volharding’ en ‘krachtproef’), die tevens doet denken aan 
sportcommentaar bij een wielerwedstrijd, dat op zijn beurt associaties oproept met competitie, 
kracht en (opnieuw) lichamelijkheid.  
 Het lijkt erop dat De Rijckel het verzoek van de Prefect in drie verschillende registers 
opvoert om dezelfde reden dat hij diverse geschriften naast elkaar bijhoudt: er is geen objectieve 
waarheid (cf. Raat 1993a, p. 8) of neutrale wijze om iets te vertellen, hoeveel varianten je ook 
naast elkaar zet. Daarnaast kan het switchen van register duiden op het feit dat de Vlaamse 
naoorlogse gemeenschap, waar de Prefect als gezegd de politieke vertolker en inspirator van is, 
geen coherente identiteit heeft. Het is onduidelijk welke koers de Vlaamse samenleving moet 
varen. Past een Noord- (misschien wel Groot-)Nederlandse koers, of moet men eerder van een 
eigen Vlaamse kracht uitgaan?246  

Ondanks de opmerkelijke keuze om het register van de Prefect op verschillende 
manieren weer te geven, lijkt het eerste formele, ambtelijke register het meest met De Rijckels 
beeld van de Prefect overeen te stemmen. Dit is namelijk het register dat hij – in gedachten, 
uiteraard niet face à face met de directeur zelf – persifleert in het Almoutverhaal: 

 
‘Dames en Heren en Juffrouwen, goedenavond,’ zei de leraar en hij scheerde langs de gevels 
van de binnenstad, ‘vooraleer de geachte spreker van vanavond in te leiden moet ik u wijzen op 
enkele facetten van zijn morele achtergrond. Want zijn achtergrond is moreel. Hij is niet alleen 
gierig, smerig, lastig, oneerlijk en laf, maar desniettemin, derhalve, niettegenstaande, 
vanzelfsprekend, ik zou zelfs durven zeggen…’ (Claus 1962, p. 18)247 

                                                
246 Volgens Dirk de Witte, die in zijn schotschrift ‘Het land der blinden’ (1971) probeert aan te tonen dat Claus’ 
romans rammelen van de feitelijke onjuistheden en inconsistenties, is de herhaling van het verzoek door de Prefect 
simpelweg een van de vele momenten waarop Claus de draad kwijtraakte: ‘op blz. 37 is Claus deze versie al weer 
vergeten en geeft hij een andere’ (De Witte 1971, p. 1010).  
247 In M1 moet niet de immorele Prefect het ontgelden, maar neemt Mariën de Oostendse burgemeester op de korrel: 
‘Dames en heren en juffrouwen een goedenavond. Vooraleer de geachte spreker van deze avond in te leiden moet ik 
er u op wijzen dat onze stad aan de rand van de catastrofe staat. Diverse berichten uit betrouwbare bronnen zijn mij 

 
M1   1B, p. 1 

 
“Mariën. Een moment. De les, mijne heren is nog niet voorbij. (Ook niet voor u beste. 
Blijf zitten in de bank, Mariën.) Het land heeft kopmannen nodig, ik ben er een 
geworden door volharding, en energie, volg mijn spoor. De inleiding, ietsje voor acht 
uur, zult ge met uw gewoon brio volbrengen, ik ben het zeker dat gij ons niet in de 
steek zult laten. Er is veel te doen, Mariën, nietwaar, niet, vanavond is een krachtproef 
voor onze Partij en voor haar tegenstanders. Men heeft het oog op ons gericht, vergeet het niet. Tot 
straks, Mariën, niet.” 



‘SCHAMOTEREN MET DE (GROTE) WOORDEN’ 

 291 

Net als bij De Rijckel stemt het schoon-Vlaamse register van de Prefect in de eerste plaats 
overeen met diens beroepsstatus. Daarnaast zou het, op basis van met name het eerste 
manuscript, eveneens als een index beschouwd kunnen worden van een uitgesproken 
flamingantistische houding, maar zoals de varianten lieten zien is het flamingantisme tijdens de 
genese afgezwakt. In vergelijking met het register van De Rijckel is het schoon-Vlaams van de 
Prefect overigens een stuk plechtiger aangezet, waardoor het een potsierlijk en haast grotesk 
karakter krijgt. Het groteske gehalte neemt nog eens extra toe doordat direct na de pompeuze 
Prefect de heel wat minder deftige sigarettenverkoper aan het woord komt.   
 
6.6 ‘Allee, meneer, als ’t past, hè’: de sigarettenverkoper 
 
Het fysieke contrast tussen de Prefect en de sigarettenverkoper is, zoals Pieter Verstraeten al 
opmerkte (Verstraeten 2003, p. 172), treffend. In tegenstelling tot het gladde en smetteloze 
uiterlijk van de schooldirecteur steekt de sigarettenverkoper erg sjofel af: hij heeft ‘zorgelijke 
oogballen die te ver uitpuilen’, op zijn hals prijkt de welving van een kropgezwel en in zijn keel 
woekeren ‘delikate webben’ die wellicht mede de ‘kinderlijke heesheid’ hebben veroorzaakt 
waaraan zijn stem onderhevig is (Claus 1962, p. 39). Zijn schedel jeukt en na het krabben veegt 
hij zijn nagels schoon aan ‘een vaal schort’ dat nog van zijn moeder is geweest. Dit laatste detail 
bevestigt het gebrek aan mannelijkheid, dat kort daarvoor al werd gesuggereerd door de 
‘kinderlijke heesheid’. De Prefect daarentegen blinkt uit in mannelijkheid: hij wordt een 
‘Lebemann’ en zelfs kortweg ‘de Man’ (met hoofdletter) genoemd. Bovendien is hij vader van 
drie dochters. In de confrontatie tussen de Prefect en de sigarettenverkoper komt zo rein 
tegenover vuil, duidelijke begrensdheid van het lichaam (gladheid) tegenover uitstulpingen en 
mannelijke, vaderlijke zelfstandigheid tegenover onvolwassen moederbinding te staan                 
(cf. Absillis & Lemmens 2016b, p. 230-231). 
 De sigarettenverkoper, die een winkeltje aan de Albertdijk uitbaat, geeft De Rijckel – 
‘iets wat nog nooit voorgevallen was’ (Claus 1962, p. 14) – twee doosjes lucifers cadeau. Mogelijk 
wil de verkoper zijn klant zo gunstig stemmen: hij probeert voor die avond, wanneer het 
gemaskerd bal zal plaatsvinden, kamers te verhuren.248 Net als de Prefect komt de 
sigarettenverkoper al kort in het Almoutverhaal aan het woord, in de indirecte rede: ‘De 
verkoper meldde dat er veel volk zou zijn in de Kursaal die avond en die nacht, [...] en beweerde 
dat het hét ogenblik was om kamers te verhuren, want er waren heren vannacht die driemaal 
van kostuum en van vrouw verwisselden’ (ibid., p. 14). Als hij in het notaboek rechtstreeks aan 
het woord komt, klinkt het als volgt: 
 
 
 
 
 
 
                                                
ter ore gekomen dat onze geliefde burgemeester in een dubieuze positie is geraakt door aan zijn neef de oprichting 
van het monument van de Gesneuvelden van 10 Mei 1940-xx 10 tot 18 mei 1940 toe te vertrouwen en dat hij daardoor 
de beslissing van de jury en van de Commissie voor Schone Kunsten zou hebben be-invloed.’ (M1, 1, p. 9). 
248 Symbolisch zouden de twee geschonken luciferdoosjes opgevat kunnen worden als een talisman: wanneer De 
Rijckel samen met Verzele (vandaar de twee doosjes?) het dodenrijk van Crabbe betreedt, wordt er geregeld gewag 
gemaakt van een strijd tussen vuur en het met Crabbe verbonden ijs (Claus 1962, p. 110; p. 143). 



De verwondering stilistisch onderzocht 

 292 

Analyse 13 
 
D1         p. 40 
 
 
 

 
             

 
‘Ha, dag meneer. Het wordt maar niet frisser ‘s avonds. Maar het is maar beter zo. 
Slapen doe ik toch niet, ik heb zo van die gloeiende benen, ge kent dat wel. Naar de 
Dode Rat vanavond? Neen? Toch zal er veel volk zijn. Zij verwachten er bij de 
tienduizend. Het stond in het Nieuwsblad voor de Kust. Mensen hebben geen geld te 
kort, meneer. Ze zeggen wel: de Kongo, maar meneer, er zijn daar van die gasten die 
twee keer, soms wel drie keer van kostuum veranderen op zo’n bal. Ne keer in Pierrot. 
Dan ne keer in Jules Cesar. Enfin, ge kent dat. Ik ben d’r nog niet bij geweest en ik 
woon hier al van in ’t jaar vierentwintig, maar wij kunnen niet weg, ge verstaat dat wel, 
het zijn onze beste dagen, de mensen kijken niet op een frank op zulke momenten. 
Maar ’t schijnt dat het er soms proper is op dat Bal! Surtout die jonge gasten. Het jong 
volk tegenwoordig, meneer, daar verstaan wij ons toch niet meer aan, ’t schijnt dat het 
gebeurt op de divans zelf van het Kursaal. Ge moet ne keer peinzen! Dat ge plezier 
wilt maken, d’akkoord, maar ne serieuze mens, die doet dat zonder iemand anders te 
generen. Kijk, het is niet om voor mijn eigen kraam te spreken maar moest het 
gebeuren dat ge ook naar het Bal van de Dode Rat gaat, ge moet u niet generen, wij 
kunnen u altijd van dienst zijn. Verstaat ge mij? Het ene plezier is het andere waard. 
Een kamer, niet sjiek, maar in orde, verstaat ge mij. Er zijn vele heren die bij ons zullen 
komen vanavond en wij hebben nog nooit klachten gehad over onze kamers. Wel, als 
het u past, meneer, altijd tot uw dispositie. Gij moet maar binnenkomen en zeggen: 
Arthur, en ik zal weten dat het in orde is en u naar uw kamer leiden. En ge moet niet 
bang zijn dat er iemand achter u gaat zitten, want wij zullen niet komen kloppen, 
ahaha. Allee, meneer, als ’t past, hè. Dank u. Au revoir. Merci. Dag meneer, dank u.  

 
NVT   p. 544 
 
 
 
 
 
       | p. 545 
 
 
 
 

 
“Ha, dag meneer. Het wordt maar niet frisser savends. Maar het is maar beter zo. 
Slapen doe ik toch niet, ik heb zo van die gloeiende benen, ge kent dat wel. Naar de 
Dode Rat vanavond? Neen? Toch zal er veel volk zijn. Zij verwachten er bij de 
tienduizend. Het stond in het Nieuwsblad voor de Kust. Mensen hebben geen geld te 
kort, Meneer. Ze zeggen wel: de Kongo, maar Meneer, er zijn van die gasten die twee 
keer, soms drie keer van kostuum veranderen op zo’n bal. Ne keer in Pierrot. Dan ne 
keer in Jules Cesar. Enfin, ge kent dat. Ik ben d’r nog nie bij geweest en ik woon hier 
al van in ’t jaar vierentwintig, maar wij kunnen niet weg, ge verstaat dat wel, het zijn 
onze beste dagen, de mensen kijken niet op een frank op zulke momenten. 
Maar ’t schijnt dat het er soms proper is op dat Bal! Surtout die jonge gasten. Het jong 
volk tegenwoordig, Meneer, daar verstaan wij ons toch niet meer aan, ’t schijnt dat het 
gebeurt op de divans zelve van het Kursaal. Ge moet ne keer peinzen! 
Dat ge plezier wilt maken, t’akkoord, maar ne serieuze mens, die doet dat zonder 
iemand anders te generen. Kijk, het is niet voor voor mijn eigen kraam te spreken maar 
moest het gebeuren dat ge ook naar het Bal van de Dode Rat gaat, ge moet u niet 
generen, wij kunnen u altijd van dienst zijn. Verstaat ge mij. Het ene plezier is het 
andere waard. Een kamer, niet chiek, maar in orde, verstaat ge mij. Er zijn vele heren 
die bij ons zullen komen vanavond en wij hebben nog nooit geen klachten gehad over 
onze kamers. Wel, als het u past, Meneer, altijd tot uw dispositie. Gij moet maar 
binnenkomen en zeggen: Arthur, en ik zal weten dat het in orde is en u naar uw kamer 
leiden. En ge moet niet benauwd zijn dat er iemand achter u gaat zitten, want zij zullen 
niet komen kloppen, ahaha. Allee, meneer, als ’t past, hé. Dank u. Au revoir. Merci. 
Dag meneer, dank u. Merci”.  

 
M2        p. 24 
 
 

 
“Ha, dag, meneer. Het wordt maar niet frisser savends. Maar het is maar beter zo. 
Slapen doe ik toch niet. Van die gloeiende benen, ge weet niet hoe je te keren. 
Naar het Dode xxx de Dode Rat vanavond? – Toch zal er veel volk zijn. Zij verwachten 
er bij de 10.000. Het stond in de Landwacht. Mensen hebben geen geld tekort. Zij 
zeggen wel: De Kongo, maar meneer, er zijn daar van die mensen die drie twee keer, 



‘SCHAMOTEREN MET DE (GROTE) WOORDEN’ 

 293 

 
Het fragment opent met de informele, spreektalige begroeting ‘Ha, dag meneer’. Het 
spreektalige aspect wordt voortgezet met formuleringen als ‘zo van die gloeiende benen’ en 
volkse uitdrukkingen als ‘ge kent dat wel’, ‘het ene plezier is het andere waard’ en ‘ge moet ne 
keer peinzen!’. Op orthografisch (of beter: fonologisch) vlak valt de spreektaalspelling op in de 
functiewoorden zo’n, d’r en ’t. Morfologisch gezien versterken verbuigingen als ‘ne serieuze 
mens’ en de ge-vorm het spreektalige, ‘typisch Vlaamse’ register van de uitbater. Het lexicon is 
over het algemeen eenvoudig en bevat diverse Zuid-Nederlandse of gallicistische woorden: 
‘proper’, ‘surtout’, ‘peinzen’, ‘verstaan’, ‘au revoir’, ‘merci’, ‘d’akkoord’ (van het Franse d’accord) 
en de Franse uitspraak in ‘Jules Cesar’. Opvallend is dat het in feite om een dialoog gaat tussen 
de sigarettenverkoper en De Rijckel, maar dat het gesprek eenzijdig is weergegeven (‘Naar de 
Dode Rat? Neen?’), waardoor het – aansluitend op Claus’ plannen voor de structuur (§ 4.5.1) – 
de status van een monoloog krijgt.  

Met het oog op de genese heeft de passage een interessante evolutie doorgemaakt. Zo 
bevat M1 relatief meer spreektaalspelling (zo’n, ’t, ’k ben, ikke) en is ook de invloed van het Frans 
sterker aanwezig, bijvoorbeeld door gallicistische formuleringen als ‘het is de moment’, 
‘gearrangeerd’ en ‘als ’t past’. Er komen verschillende constructies voor die ABN-stijlgidsen uit 

soms wel drie keer van kostuum veranderen op zo’n bal. En van masker! Ne keer in 
Pierrot. Dan in Jules Cesar. 
Ik ben er nog niet bij geweest en ik woon hier van in ’t jaar twee en twintig want wij 
kunnen niet weg, dat begrijpt ge wel, het zijn onze beste dagen, de mensen kijken niet 
op ne frank, maar ’t schijnt dat het daar soms proper is! Surtout die jonge gasten. Het 
jong volk tegenwoordig, daar verstaan wij ons niet meer aan, ’t schijnt dat, allee, dat 
het gebeurt op de divans zelve van de Kursaal. Ge moet ne keer peinzen! 
Dat ge plezier wilt maken, d’accord, maar ne serieuse mens die doet dat zonder iemand 
anders te generen. Kijk, het is niet om voor mijn eigen kraam te spreken, maar ja, ge 
ik moet ook mijn boterham verdienen, eh wel, als ge soms naar de Dode Rat gaat, ik 
kan u altijd accommoderen. Verstaat ge mij. Het ene plezier is het andere waard. Een 
kamer [chieck] niet chick, maar in orde, hè, ge verstaat mij. Wel, altijd ten uwen 
dispositie, Meneer. Als ’t past. Gij komt maar binnen en ge zegt: Richard, en ’k weet 
dat het in orde is. En ge moet niet benauwd zijn dat er iemand achter u zit. Wij zullen 
niet komen kloppen, hahaha. Allee, meneer, als ’t past, hè. Dank u. Au revoir. Mercie. 
Dank u wel. Dag meneer, merci.  

 
M1    1B, p. 3 

 
“Ha dag meneer. Het wordt xx maar niet frisser savonds, niet. Maar [trefeert] het is maar 
beter zo. Dan kunnen wij langer opblijven. Wij kunnen toch niet slapen, mijn vrouw 
heeft daar zo’n last van. Haar benen gloeien. Naar de Dode Rat vanavond?  Of dat Gaat 
gij naar de Dode Rat gaat vanavond? Toch zal er veel volk zijn. Zij verwachten er bij 
de 10.000 stond er in de Landwacht. Mensen hebben geen geld tekort. Ziet Zij zeggen wel, 

de Kongo, maar weet ge dat, meneer, er zijn daar van die mensen zijn die drie keer, soms wel 
drie keer van kostuum veranderen. En van masker. Ne keer in Pierrot. Dan ne keer in 
Jules Cesar. In ’t goud en in ’t zilver Meneer. ’K ben er nog niet geweest, wij kunnen niet weg, dat 
zijn onze beste dagen nietwaar, maar het moet er proper zijn daar in de Kursaal. Surtout de 
jonge gasten die, ehwel ja, het is de moment, er zijn er van die jonge gasten die 
[resteren] meer dan ene keer met xxx de een of de andere xxx de van de dijk glijden, 
maar voor de serieuse mens, iemand die plezier wil hebben zoals ’t moet zijn, zijn is 
dat natuurlijk ook gearrangeerd. Ja, de mensen, die en ik ken ze, ge zoudt het niet aan 
hun gezicht zien, de mensen die nu kamers kunnen verhuren verdienen hun 
boterham. Ikke? Kamers? Wel, meneer, ik zeg niet nee en ik zeg niet ja, maar als ’t 
past kunnen en gaan wij u altijd helpen, de ene dienst is de andere waard. Ja meneer, 
dank u, au revoir en merci, en dank u wel en dag meneer merci. 
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de jaren zestig uitdrukkelijk zouden afkeuren, zoals het hulpwerkwoord ‘gaan’ in plaats van 
‘zullen’ (‘als ’t past kunnen en gaan we u altijd helpen’) en ‘Zij verwachten er bij de 10.000’            
(cf. Blontrock 1966, p. 74; p. 34). Verder valt het op dat de verkoper zich voortdurend lijkt te 
willen distantiëren van ‘de mensen’ – hij kent ze! – die nu kamers kunnen verhuren aan het jong 
volk dat ‘plezier wil maken zoals ’t moet zijn’. Zodra Mariën hem echter vraagt of hij zelf kamers 
verhuurt (‘Ikke? Kamers?’), komt de aap uit de mouw. Hoewel de verkoper nog steeds de schijn 
probeert op te houden door in bedekte termen te antwoorden, blijkt ook hij een slaatje te willen 
slaan uit de ontuchtige balbezoekers: ‘Wel, meneer, ik zeg niet nee en ik zeg niet ja, maar als ’t 
past kunnen en gaan wij u altijd helpen’. Hij biedt Mariën een kamer aan die een fatsoenlijker 
alternatief moet bieden voor seks op de divans van het Kursaal. Interessant is dat de 
sigarettenverkoper in M1 de metafoor ‘van de dijk glijden’ gebruikt om naar seks te verwijzen. 
Ook hier wordt dus de dijk als een soort enclave opgevoerd, waar de invloeden vanuit de zee 
(driften, passie, seksualiteit) vrij spel hebben. Het is dan ook opvallend dat de metafoor in M2 
verdwenen is. 

In het tweede manuscript is het fragment inhoudelijk verder uitgewerkt. De 
sigarettenverkoper krijgt een naam (Richard) en slooft zich harder uit om zijn kamers te 
verhuren. Wat zijn register betreft is de Vlaamse spreektalige toon sterker gemarkeerd. Het gij-
pronomen komt frequenter voor, vaak in combinatie met uitdrukkingen als ‘ge moet ne keer 
peinzen!’ en ‘verstaat ge mij’. ‘Verstaan’ komt in het fragment ook voor als wederkerend 
werkwoord in de gallicistische constructie ‘daar verstaan wij ons niet meer aan’ (se comprendre; cf. 
De Clerck 1981, p. 598). De Franstalige invloed is voor de rest sterker aangezet door 
toegevoegde gallicismen als ‘d’accord’, ‘generen’, ‘accommoderen’, ‘chick’ en ‘allee’. Kleinere 
wijzigingen ten opzichte van M1 zijn de meer fonetische weergave van ‘merci’ als ‘mercie’ (alleen 
bij de eerste vermelding) en ‘savonds’ als ‘savends’, wat als een vorm van eye dialect beschouwd 
kan worden (cf. Hodson 2014, p. 95). Voorts zijn lidwoorden, bijwoorden en pronomina 
systematischer verbogen, bijvoorbeeld ‘ne frank’, ‘de divans zelve’ en ‘ten uwen dispositie’. In 
dezelfde lijn is ‘de serieuse mens’ uit M1 gewijzigd in ‘ne serieuse mens’. De tussenwerpsels ‘niet’ 
en ‘nietwaar’ uit M1, die doen denken aan het register van de Prefect, zijn ofwel verwijderd, 
ofwel vervangen door het spreektalige ‘dat begrijpt ge wel’. Al met al komt het register van de 
sigarettenverkoper in M2 dus dicht in de buurt van de eerder geïntroduceerde Vlaamse 
tussentaal (het huidige ‘schoon-Vlaams’).  

Ook in het NVT zijn nog wijzigingen aangebracht. Inhoudelijk gezien is de 
naamsverandering vermeldenswaard: Richard wordt omgedoopt tot Arthur. Puur pragmatisch 
gebeurde dit vermoedelijk omdat ‘Richard’ reeds in gebruik was voor Harmedam. Inhoudelijk 
gezien accentueert de naam sterker het intertekstueel netwerk rond de Arthurromans en de 
ridderepiek, wat past binnen het queestemotief dat voortdurend op de achtergrond sluimert     
(cf. Absillis 2018).249 Op talig vlak is het opmerkelijk dat de wijzigingen twee kanten opgaan. 
Enerzijds is er sprake van een toename van tussentalige invloeden. Zo is ‘Ik ben er nog niet bij 

                                                
249 Wanneer De Rijckel het heeft over de SS’er die hem zijn jas heeft gegeven, noemt hij de waarden ‘ridderlijkheid, 
broederschap, solidariteit in de nood’ (Claus 1962, p. 79). Andere intertekstuele knipogen zijn onder andere de 
beschrijving van Almout als ‘het verdoemde kasteel met de Zwarte Ridder’ (ibid., p. 119) en de karakterisering van 
Sandra als ‘dolle maagd’ (ibid., p. 144). Claus benadrukte nota bene zelf in een interview dat De verwondering de 
sporen draagt van zijn voorkeur voor de Duitse romantiek: ‘In mijn «Verwondering » vindt u praktisch cliché’s 
ervan: de onbereikbare vrouw, ridders en slot. De roman is bijna een parodie daarop’ (Kraewinkels 1966; cf. De 
Potter 2017, p. 14). 
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geweest’ uit M2 veranderd in ‘Ik ben d’r nog nie bij geweest’, met het meer spreektalige d’r en 
het wegvallen van de eind-t bij ‘niet’ (eveneens een kenmerk van Vlaamse tussentaal, cf. Cajot 
2012; Plevoets 2013). Verder is in de bijzin ‘dat begrijpt ge wel’ het standaardtalige ‘begrijpt’ 
vervangen door het belgicisme ‘verstaat’ en is het voorzetsel ‘om’ uit ‘om voor mijn eigen kraam 
te spreken’ veranderd in het typisch Belgisch-Nederlandse ‘voor’ (cf. De Clerck 1981, p. 615). 
Er is sprake van een dubbele ontkenning (‘wij hebben nog nooit geen klachten gehad’) en het 
gallicistische gebruik van ‘moeten’ in een hypothetische bijzin (‘moest het gebeuren dat ge ook 
naar het Bal van de Dode Rat gaat’), andermaal een typisch Belgisch-Nederlands verschijnsel 
(cf. Blontrock 1966, p. 155).250 Tegelijkertijd bevat de tijdschriftvariant enkele 
vernederlandsingen. Zo is het hakkelige, spreektalige ‘’t schijnt dat, allee, dat het gebeurt’ 
gewijzigd in ‘’t schijnt dat het gebeurt’ en is ‘ne frank’ veranderd in ‘een frank’. De zin ‘ik kan u 
altijd accommoderen’ is vernederlandst tot ‘wij kunnen u altijd van dienst zijn’ en het lidwoord 
bij Kursaal is veranderd van het vrouwelijke ‘de’ naar het onzijdige, standaardtalige ‘het’.251  

Bij de vergelijking van het NVT met de eerste druk springen nog enkele 
vernederlandsingen in het oog:  

 
savends ® ’s avonds 
nie ® niet 
zelve ® zelf 
voor voor ® om voor 
nooit geen klachten gehad ® nooit klachten gehad 
benauwd zijn ® bang zijn 
 

Verder is de laatste ‘merci’ verwijderd, is ‘t’akkoord’ veranderd in ‘d’akkoord’ en ‘chiek’ in 
‘sjiek’. Vermoedelijk moeten al deze ingrepen aan de Nederlandse corrector Rohde (§ 4.11.1) 
worden toegeschreven. 

Pragmatisch gezien is het significant dat de sigarettenverkoper steeds meer frases invoert 
om De Rijckel voor zijn kraam te winnen. Waar hij in M1 alleen het tussenwerpsel ‘niet’ en 
‘nietwaar’ gebruikt om instemming te genereren, duiken in M2 ook bijzinnen op als ‘dat begrijpt 
ge wel’ en ‘ge verstaat mij’. Bovendien schakelt hij de wij-vorm in om te benadrukken dat hij 
en De Rijckel tot dezelfde groep behoren: ‘Het jong volk tegenwoordig, daar verstaan wij ons 
niet meer aan’. Vanaf het NVT wordt dit persuasieve discours nog eens uitgebreid met de bijzin 
‘ge kent dat wel’ en het tot twee keer toe terugkomende ‘verstaat ge mij’. Deze frasen 
benadrukken – nog duidelijker dan in de manuscripten – dat Arthur voortdurend in bedekte 
termen spreekt, om zijn niet al te ‘propere’ en op eigengewin gerichte bedoelingen zoveel 
mogelijk te verbloemen. Hij hanteert met andere woorden een dubbele moraal: ogenschijnlijk 
veroordeelt hij het onzedelijke gedrag van de (jonge) balbezoekers, terwijl hij vooral voordeel 
probeert te halen uit de situatie.252 Humbeeck noemt de ‘kleine neringdoende’ niet voor niets 
exemplarisch voor de kloof tussen de individuele en politieke, collectieve moraal (Humbeeck 
1987, p. 398).253 De gelijkenis met de in de wij-passages opgevoerde Vlaamse middenstand 

                                                
250 ‘Moeten’ komt in het NVT overigens nog twee keer voor in plaats van ‘hoeven te’ (‘ge moet u niet generen’; ‘gij moet 
maar binnenkomen’), eveneens een Belgisch-Nederlands fenomeen (Blontrock 1966, p. 155; cf. De Clerck 1981, p. 295). 
251 Een opmerkelijke wijziging, omdat in de overige gevallen in NVT consequent ‘de Kursaal’ staat. 
252 In M2 benadrukt de verkoper dit eigenbelang nog expliciet: ‘ik moet ook mijn boterham verdienen’. Vanaf het 
NVT werd dit geschrapt, waardoor het winstbejag implicieter wordt. 
253 Cf. Weverbergh (1963a), p. 46: ‘Er is een kloof tussen de algemeen aanvaarde en gepropageerde moraal en de realiteit.’ 
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dringt zich op. Ook daar legden de platitudes en gezegden juist de dubbele moraal van het volk 
bloot. Het is in dit opzicht opmerkelijk dat het tussenwerpsel ‘nietwaar’ uit M1 (‘dat zijn onze 
beste dagen nietwaar’) verdwenen is: het herinnerde immers niet alleen aan het register van de 
Prefect, maar ook aan de veelzeggende uitspraak uit de laatste wij-passage (‘Wij, wij doen ons 
best, maar de omstandigheden, nietwaar...’). Wat de Prefect betreft kan nog worden opgemerkt 
dat hij en Arthur (in hun zeer van elkaar verschillende registers) allebei hun taal persuasief 
aanwenden: de Prefect wil dat De Rijckel hem inleidt op de culturele bijeenkomst, terwijl de 
sigarettenverkoper hem probeert een kamer aan te smeren. Bovendien streeft de 
sigarettenverkoper net als de Prefect een zekere vorm van controle na. Arthur wil de seksuele 
uitspattingen van de balgangers beteugelen door ze een vaste, aan de publieke ruimte 
onttrokken structuur aan te bieden. De Prefect wil op zijn beurt dat De Rijckel hem in zijn 
inleiding precies zo opvoert als de Prefect over wil komen. Al met al is Arthur dus misschien 
niet echt ‘de tegenpool’ van de Prefect. Hetzelfde lijkt aan de orde met het personage dat direct 
na de sigarettenverkoper geïntroduceerd wordt: Teddy Maertens. 
 
6.7 De ‘hoveling’ Teddy Maertens 
 
Voordat Teddy Maertens aan het woord komt, krijgen we een geparafraseerd voorproefje van 
zijn monoloog in het Almoutverhaal. Net als bij de Prefect en Arthur de sigarettenverkoper 
hangt dit samen met het aanvankelijke voornemen van Claus om het Almoutverhaal zonder 
dialogen te schrijven. Terwijl het bij de Prefect en Arthur bij een summiere samenvatting bleef, 
is de parafrase van Maertens’ tekst vrij gedetailleerd: 
 

De hoveling praatte toen een tijdje. [...] Wat zei hij in de richting van de leraar, van het publiek 
vèr-weg, op een dansende afstand? Dat hij haar niet begreep. Dat hij alles voor haar gedaan 
had, zijn hele avond had verpest, zijn vrienden die nu lol maakten (‘lol’, het klonk als een 
besmettelijke, ouderwetse ziekte) in de steek had gelaten voor haar, dat zij het recht niet had, 
een prijs was een prijs en een prijs werd nooit veranderd. (Claus 1962, p. 25) 

  
Bovendien komt Maertens in het Almoutverhaal rechtstreeks aan het woord, in een register dat 
tussentalig overkomt: ‘“Zij heeft haar fourrurejas vergeten,” zei de hoveling hees. “Wacht even. 
Wat een miserie!”’ (ibid., p. 26). In M1 is deze uitspraak nog in een soort vrije indirecte rede 
weergegeven: ‘De hoveling zei dat zij haar bontjas vergeten had, hij zou er om gaan als hij niet 
zeker was dat zij ontsnapte, de hoer’ (M1, 1, p. 13). 
 Voordat Maertens, die steevast wordt aangeduid als ‘de hoveling’, uitgebreider aan het 
woord komt in zijn monoloog, vernemen we nog dat zijn Venetiaanse vermomming het 
‘Vlaamse’ van zijn uiterlijk aandikt.254 De lezer is op zijn hoede: blijkbaar hebben we hier te 
maken met iemand die zijn rol niet naar behoren speelt, en bij wie zelfs een vermomming het 
tegenovergestelde effect bereikt. De mislukte maskerade roept een flashback op bij De Rijckel 
naar het moment dat hij als jongetje een toneelvoorstelling bijwoont waarin zijn vader de 
hoofdrol speelde. Verwoed loert de kleine Victor naar de acteurs om zijn vader te ontdekken; 
hij gelooft zijn moeder niet die beweert dat de ‘norse, dunne man in een zwarte jurk’, met witte 
schmink en dito pruik, zijn vader is. Pas op het moment dat ‘de pastoor’ met de rug naar het 

                                                
254 In M1 maakt Mariën met betrekking het ‘het vlaamse’ van Maertens’ uiterlijk nog de bedenking ‘indien er zoiets 
is’, vanaf M2 wordt deze nuance geschrapt. 
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publiek staat en Victor onder de pruik de ‘vertrouwde, ongeschminkte bloedrode nek’ ontdekt, 
beseft hij dat het wel degelijk zijn vader is, en begint hij te huilen van ‘terreur’.255  
 Bij Teddy Maertens is de vermomming een stuk minder geslaagd: zijn kanten halsdoekje 
zit ongelukkig gestrikt, zijn gehuurd pak zit ongemakkelijk, hij probeert hoofse gebaren, maar 
‘dit alles lukt maar half’. ‘Het publiek’, dat dit alles zogenaamd gadeslaat, hoort vervolgens hoe 
hij tot zijn als gravin verklede vrouwelijke metgezel (Sandra) begint te spreken.  
 

6.7.1 ‘Mij maak jij geen blauwe bloempjes wijs’ 

Net als bij de sigarettenverkoper Arthur gaat het in feite om een dialoog, maar doordat alleen 
de commentaren van Teddy worden weergegeven, krijgt het de structuur van een monoloog.256 
 
Analyse 14 

                                                
255 Ook deze jeugdherinnering van De Rijckel heeft een autobiografische grondslag (Wildemeersch 2015, p. 150-
151). Zo vertelt Claus in een ‘biecht’ over zijn ervaringen als toneelschrijver: ‘aan toneel [heb ik] in mijn jeugd niet 
de minste herinnering (behalve aan de voorstellingen van de buurtvereniging waarin mijn vader optrad. [...] In Bij 
heernonkel speelde hij de rol van de pastoor en liet onder de pruik en het lijkwitte, doorgroefde gezicht een 
ongeschminkte, bloedrode nek zien.)’ (Schaevers 2018, p. 211). Claus zou dezelfde anekdote hergebruiken in een 
cruciale scène in Het verdriet van België (Claus 1983, p. 144-154). 
256 Uit het Almoutverhaal is het enigszins mogelijk de repliek van Sandra te destilleren: ‘[zij] schreeuwde. Over 
betalen. Over een prijs. [...] Er was een bepaalde prijs bedongen, zei zij, akkoord, maar daaraan had zij zich niet 
te houden, gilde zij’ (Claus 1962, p. 24). 

 
D1         p. 42 
 

 
 
 
 
 
 
           | p. 43  

 
‘Ben je dan ongelukkig hier? Zeg het maar. Dan gaan we weg. Dan voer ik je naar huis. 
Ik beloof het je. Erewoord. Nee, ik zal niet stoppen onderweg. – Waarom wil je mij je 
naam niet zeggen? Ik heet Albert. Mijn familienaam zeg ik je niet, daarvoor is het bal 
masqué. Pascale? Dominique? Cathérine? Nee? Goed dan, zeg hem niet, ik ken hem 
toch. Ik ken jou zelfs bijzonder goed. Nee hoor, mij maak jij geen blauwe bloempjes 
wijs. Natuurlijk betaal ik je champagne. Wat? Neen, ik ga niet hoger. Nee. Afgesproken 
is afgesproken. Duizend frank is duizend frank. Geen frank meer. Hier, een briefje van 
duizend frank. Je wil niet. Goed. Dan niet. Toe nou. Doe niet zo raar. Het is zo over 
en je hebt duizend frank. Het is gedorie toch bal masqué. Erewoord, ik breng je meteen 
terug, geen kraai die ernaar kraait.  Een kwartiertje. Goed dan. Ik ben weg, hoor, zo 
meteen, zoek je een andere imbeciel. Eerst beloven en dan, boem, pardoes, afgelopen. 
Wat! Drieduizend frank? Zeg, ben jij van de beesten gebeten? Dat is in heel België nog 
nooit betaald geworden, niet eens door de sjah van Perzië. Zeg, denk niet dat ik je niet 
ken, hoor. O, ik ken je zo goed, meisje! Het is toch gedorie overal hetzelfde de dag van 
vandaag. Kijk, ik zal sportief zijn, ik doe er nog vijfhonderd frank bij. Nog niet goed? 
Goddomme. Ik ken je, hoor! Je hebt de mooiste ogen die ik ooit gezien heb. En je 
kostuum... Een Jodenjong? Ik? Dat is nog het allermooiste. Hoor dit nu eens!’ 

 
M2        p. 26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
‘Ben je dan ongelukkig hier? Zeg het maar. Wil je weggaan? Dan voer ik je naar huis. 
Ik beloof het je. Erewoord. Van hier uit regelrecht naar je huis. Niet één keer zal ik 
stoppen. Neen, er zal geen defect zijn aan de wagen onderweg. – Hoe heet je? Je moet 
het mij niet zeggen als je niet wil? Nicole, Evelyne? Ik heet Albert. Echt waar. Mijn 
echte naam. Meer zeg ik je niet, daarvoor is het bal masqué. Toe, zeg eens je naam. 
Het kan mij niet schelen, ik weet toch hoe je weet. Nee, ik zeg het niet. Ik ken je zelfs 
bijzonder goed. Nee, ik zeg het niet, jij moet het zeggen. Wat dacht je? Die tieten van 
jou herken ik onder duizenden! Was je niet in Knokke misschien verleden jaar in een 
blauw badpak? Zie je? Ah, mij maak je geen blauwe bloempjes wijs, meisje. Drink nog 
wat. Je drinkt niet genoeg. Champagne? Ik zou er wat halen, maar je zou weg zijn als 
ik terugkwam. Natuurlijk betaal ik je champagne. Voor een kuikentje als jij, kijk ik niet 
naar een frank. Hè, lutsepoepe. Je bent het waard, weet je. WAT? Ik ga niet hoger. 
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         | p. 27 

Neen. Afgesproken is afgesproken. Zeg, ben je van de beesten gebeten? Wij hebben 
afgesproken, je hebt het zelf voorgesteld. Duizend frank. Geen frank meer of minder. 
Hier, een briefje van 1000 fr. Neen? Goed dan. Dan niet. Ik heb keus genoeg. Waarom 
doe je zo raar? Je moet toch niet naar een frank kijken, het is gedorie toch bal masqué. 
Het is zo over en je hebt duizend frank verdiend. Wij rijden naar het Hazegras, over 
de kazerne, in het Bosje en ik breng je terug. Geen hond die er naar kraait. Naar bast.  
Ja. Een kwartiertje. Erewoord, ik breng je terug direct daarna. Laat mij hier niet zo 
staan zagen en zeuren. Ja of nee? – Zeg, wat moeten mijn vrienden van mij denken. – 
Goed dan, het is niet sportief van je. Ik ben weg, hoor, zo meteen. Zoek je een andere 
imbeciel, zeg. Mij hou je niet voor de gek. – Maar ik zál betalen. Maar niet meer dan 
wij afgesproken hebben. – Hoe heet je? Niet eens haar naam wil zij zeggen op een feest 
als vanavond! Ben ik dan zo lelijk? – Het zal me nog eens gebeuren, zeg! Dat is jong 
en schoon en danst als een danseres uit de opera en dat wil niet profiteren van haar 
jong leven. Allee. Allee. Ik ga weg. Het wordt me te gortig. Eerst beloven en dan boem, 
pardas afgelopen. Watte? Drieduizend frank! Maar dat is nog nooit betaald geworden 
in Oostende, in heel België niet. De Shah van Perzië geeft dat niet. – Kijk, mijn 
vrienden wat een lol zij hebben. En wij zitten hier op een scherpe steen. Kom hier. Je 
bent de mooiste van het bal. En je costuum is zo geraffineerd. Wij zouden het best 
samen kunnen vinden. Zeg. Ik zal je leren hoe te leven. Chuuchuuchuuchuu. Zie je, je 
lacht al. Ah, eindelijk lacht zij! Vierduizend frank? Zeg, elke minuut kost me geld hier. 
Waar denk je dat je bent? Op de Vismarkt? Hahaha! Denk niet dat ik je niet ken. Ik 
zal het eens vertellen morgen aan de mensen die jou kennen wat een stuk ongedierte 
je bent op een feest. Je gedraagt je niet goed, laat ik je dat vertellen. Toe nou, wees eens 
eens aardig. Allee, zeg. Daarnet stond je op het punt te gaan huilen. En ik ontferm mij 
over jou. Stank voor dank. Het is toch gedorie overal hetzelfde de dag van vandaag. 
Allee, ik zal schoon spelen, ik doe er nog vijfhonderd bij. Vijftienhonderd frank. Maar 
geen cent meer. Geen halve frank meer. Wat zeg je daarvan? Je moet daarom niet zo 
gemeen lachen. Ik ken je, hoor! Ik ga hier direct weg. Zie dan maar dat je nog 1500 
frank krijgt van iemand vanavond. Reken er niet op, hier op dat bal met al die 
kribbebijters. Al die auto’s in de straat zijn op krediet gekocht, zeg ik je. Zij hebben 
geen nagel! Laat staan: 1500 fr. voor een half uurtje. Je hebt de mooiste ogen die ik 
ooit gezien heb. Purper. Een jood, ik? Dat nog het allermooiste. Godverdomme. Hoor 
dit eens aan. Wat iemand al niet moet horen!’  

 
M1    1B, p. 4 
 
 
 
 
 
 
 
            | p. 5 

 
“Ben je dan ongelukkig hier? Zeg het dan! Wil je weggaan. Dan voer ik je naar je huis. 
Ik beloof het je. Erewoord. Van hier uit regelrecht. Ik zal niet één keer stoppen, er zal 
geen defect zijn aan de wagen xxx onderweg. Maar ik ken je soort, wijfje. Hoe heet je 
dan? Evelyne, Nicole? Je moet het me niet zeggen als je niet wil. Ik heet Albert. Echt 
waar. Mijn echte naam. Meer zeg ik je niet, daarvoor is het bal masqué. Toe, zeg eens 
je naam. Het kan me niet schelen, ik weet toch hoe je heet. Ik ken je zelfs bizonder 
goed. Maar ik verklap het niet, je zou er teveel plezier aan hebben. Zeg, die tieten zou 
ik onder duizenden herkennen. Was je niet in Knokke-Zoute misschien verleden jaar 
in een blauw badpak? Ah, zie je! Mij maak je geen blauwe bloempjes wijs, hoor, je 
hebt niet genoeg gedronken. Ik zou je wat champagne halen maar dan ben je weg als 
ik terugkom. Wat zeg je? Champagne Champoepel. Voor ons tweeën, voor een Bij 
een kiekske als gij kijk ik niet naar een frank. He mijn lutsepoepe. Ja je bent het waard. 
Toch ga ik niet hoger. Ben je van de beesten gebeten, zeg, wij hadden afgesproken, je 
hebt het zelf gezegd, duizend frank. Geen frank meer of minder. Hier. Ik heb keus 
genoeg. Allee, het is feest. Je moet niet op een frank zien, het is ook zo voorbij, wij 
rijden even naar ’t Hazegras, over de kazerne en ik breng je terug. Geen hond die er 
naar kraait. Naar bast wil ik zeggen. Ja, een kwartiertje. Erewoord, ik breng je terug, 
direct daarna. Laat mij niet zo zagen en zeuren. Ja of neen. Wat moeten mijn vrienden 
denken! Goed dan. Het is niet fair van je. Ik ben weg, hoor, zoek je een andere imbeciel, 
zeg, wat mij hou je niet voor piet lul. Maar ik zál je betalen! Maar niet meer dan we 
afgesproken hebben samen. Hoe heet je? Niet eens haar naam wil ze zeggen op een 
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De monoloog begint op het moment dat Sandra weigert haar echte naam prijs te geven aan 
Teddy Maertens, die zichzelf overigens (hypocriet) voorstelt als ‘Albert’.257 Opgelaten 
discussieert de hoveling met haar over een vooraf bepaalde prijs. Het gaat om een 
aaneenschakeling van korte tot zeer korte zinnen (in totaal 53 met een gemiddelde lengte van 
slechts vijf woorden), die in sommige gevallen uit losse interjecties of bijwoorden bestaan (‘Nee?’, 
‘Goed’, ‘Dan niet’, etc.). Dit leidt tot een rechttoe-rechtaan zakelijke toon, die nog eens wordt 
versterkt door het twee keer gegeven ‘erewoord’ en formuleringen die typerend zijn voor een 
zakelijk overleg: ‘Afgesproken is afgesproken’ (met meteen daarop de grammaticale herhaling 
‘Duizend frank is duizend frank’). Het lijkt erop alsof Maertens zijn best doet om zich zo netjes 
mogelijk uit te drukken. Zelfs op de momenten dat de frustratie of wanhoop de overhand dreigt 
te nemen, slaagt hij erin het bij een vrij beleefde vloek te houden (‘gedorie’). Wanneer zijn 
zakelijke, vastberaden toon uit het begin niet het gewenste effect blijkt te sorteren, schakelt hij 
over op imperatieven – ‘Toe nou. Doe niet zo raar’ – en probeert hij meer in te spelen op de 
rede en het gemoed (‘Het is zo over en je hebt duizend frank’).  

Op lexicaal vlak geven alleen ‘familienaam’, het aan het Frans ontleende ‘bal masqué’ 
en twee uitdrukkingen weg dat hier een Vlaming aan het woord is. Met betrekking tot de eerste 
uitdrukking lijkt het bovendien om een verhaspeling te gaan: het voornamelijk in Vlaanderen 
voorkomende gezegde ‘iemand blauwe bloempjes op de mouw spelden’ (cf. Poll 1893) is 
verhaspeld tot ‘mij maak jij geen blauwe bloempjes wijs’.258 Hetzelfde is aan de hand bij ‘geen 
kraai die ernaar kraait’. Zo bezien slaat Maertens dus niet alleen met zijn uiterlijk, maar ook 
talig gezien de plank mis als het aankomt op verfraaiing en opsmuk. Even later vraagt hij Sandra 
of ze ‘van de beesten gebeten’ is – een spreekwoord dat overigens nog tweemaal terugkeert in 

                                                
257 Het is wellicht niet toevallig dat Teddy’s schuilnaam ‘Albert’ eveneens de voornaam van Verzele is. 
258 De uitdrukking komt eveneens twee keer voor in Het verdriet van België: de eerste keer wanneer de jonge Louis 
zich in gedachten tot zijn ongehoorzame vriendje Vlieghe wendt – ‘Omdat je iemand bent die zijn luitenant blauwe 
bloemkes wijsmaakt’ (Claus 1983, p. 180) –, de tweede keer wanneer Louis de inmiddels jongvolwassen, tot de 
NSJV toegetreden Vlieghe jaren later weer tegenkomt, waarbij Vlieghe zegt: ‘Seynaeve, gij gaat mij nooit blauwe 
bloempjes kunnen wijsmaken. Ge hebt het nooit gekund. Ik heb u altijd doorzien’ (ibid., p. 615). Het is van de vele 
spiegelmomenten die Het verdriet rijk is (cf. Debergh 2006). 

feest als vanavond. Ben ik dan zo lelijk? Het zal me nog gebeuren, zeg! Dat is jong en 
schoon en danst als een danseres uit de opera en dat wil niet profiteren. Allee, allee. 
Ik ga weg. Het is me te gortig. Eerst beloven en dan, boem, patatra, afgelopen. Watte? 
Drieduizend frank, maar dat is nog nooit betaald geworden in heel ’t land. De Shah 
van Perzië geeft dat niet. Zeg, mijn vrienden maken lol xx. Kijk. En wij wij zitten hier 
op een scherpsteen. Kom hier. Je bent de mooiste van het bal en zo’n kostuum is zo 
gerafinneerd. Wij zouden het best samen kunnen hebben. Zeg. Ik zal je leren wat er 
te. Xxxxxx Chuuchuuchuuchuu. Zie je, je lacht. Ah, eindelijk lacht ze. Vierduizend 
frank? Zeg, elke minuut kost me geld hier. Waar denk je dat je bent, op de vismarkt, 
hahaha! Denk niet dat ik je niet ken. Ik zal het eens vertellen morgen, aan de mensen 
die je kennen wat een stuk ongedierte je bent. Pardon. Het is waar, toch, je gedraagt 
je niet. Liefje, zoetje, wees eens aardig, allee zeg. Daarnet stond je op ’t punt om te 
huilen. En ik ontferm me over u. Stank voor dank. Het is overal hetzelfde. Allee, een 
ik zal schoon doen, vijftienhonderd, maar geen cent meer, geen half halve frank meer. 
Je moet daarom niet zo gemeen lachen. Ik ken je. Xx Ik ga hier weg. Ziet dan maar 
dat je nog 1500 fr. vindt in dat bal hier, het zijn allemaal kribbebijters. Al die auto’s 
zijn op krediet gekocht, zeg ik je. Ze hebben geen nagel. Laat staan 1500 voor een 
halfuurtje. Je hebt de mooiste ogen die ik ooit gezien heb. Een jood, ik? Dat is nog het 
allermooiste. Hoor dit eens aan. 
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de roman, maar dan bij monde van Verzele (Claus 1962, p. 75; p. 217). De rest van de 
‘monoloog’ is gesteld in een bijwijlen naar Noord-Nederlands neigend lexicon, gemarkeerd 
door de interjectie ‘hoor’ (‘Ik ken je, hoor!’) en het bijwoord ‘pardoes’. 

Deze vrij ‘Hollandse’ toon contrasteert niet alleen met Maertens’ tussentalige register 
uit het Almoutverhaal, maar ook met de vroegere varianten die laten zien dat de autohandelaar 
in eerste instantie platter sprak. In M1, waar Maertens’ betoog uitgebreider is, heeft hij het 
bijvoorbeeld over ‘een kiekske als gij’ en noemt hij Sandra vervolgens een ‘lutsepoepe’, waarmee 
hij refereert aan haar achterwerk (een echo van de ‘poepe’ is tevens hoorbaar in het 
woordgrapje ‘champoepel’).259 Ook komt er meer spreektaalspelling voor – ‘’t Hazegras’, ‘heel 
’t land’, ‘watte’, ‘zo’n kostuum’ – en is er sprake van twee onomatopeeën: ‘chuuchuuchuuchuu’ 
en ‘hahaha’. Verder is het lexicon duidelijker ‘Vlaamser’ van toon: naast de eerdergenoemde 
gezegden gebruikt Maertens geregeld het tussenwerpsel ‘allee’, heeft hij het over ‘zagen en 
zeuren’ en belooft hij ‘schoon’ te doen.  

In M2 is het fragment nog eens flink uitgebreid, en wordt aperter dat de hoveling Sandra 
zo snel mogelijk dronken wil voeren (‘Drink nog wat. Je drinkt niet genoeg’). Hoewel hij Sandra 
nog steeds aanspreekt met ‘lutsepoepe’, is het dialectische ‘kiekske’ vernederlandst tot 
‘kuikentje’. Andere Vlaamse en spreektalige invloeden zijn behouden. Voorts is de grove toon 
nog wat sterker aangezet: Maertens zegt ronduit ‘godverdomme’ op het einde. Vermoedelijk 
duurde het ‘gezaag’ van Maertens uit M2 iets te lang, en werd zijn tekst in het NVT en D1 
teruggebracht tot de essentie. Duidelijke beledigingen of denigrerende opmerkingen aan het 
adres van Sandra (‘lutsepoepe’, ‘wijfje’, ‘kuikentje’, ‘stuk ongedierte’) zijn verdwenen, en 
uitweidingen over Maertens’ vrienden en andere ‘kribbebijters’ op het bal zijn geschrapt. Het 
enige verschil tussen de gedrukte versies is de uitdrukking ‘ik zal schoon spelen’ (NVT, p. 548), 
die in D1 vernederlandst werd tot ‘ik zal sportief zijn’. Ook deze wijziging moet vermoedelijk op 
het conto van Rohde geschreven worden. 
 

6.7.2 ‘Ik die van pijkenaas gebaar’ 

Nadat Sandra naar buiten is gestormd, zetten Teddy Maertens en De Rijckel de achtervolging 
in. Maertens, die Sandra’s bontjas heeft meegenomen, windt zich op over het feit dat Sandra 
hem een jood genoemd heeft: ‘voor je het weet, gaat zo’n nieuwtje rond en in mijn commerce 
kan ik dat niet hebben’ (Claus 1962, p. 43). De Rijckel merkt op dat de autohandelaar brutaler 
is en dat hij teruggegleden is in ‘zijn dagelijkse doenwijze’.260 Ook in zijn taalgebruik toont hij 
zich brutaler. 
 
  

                                                
259 Het typisch Gentse ‘lutsepoepe’ is afgeleid van het werkwoord ‘lutsen’ (schudden) en ‘poepe’ (achterwerk), en 
betekent zoiets als ‘wiebelkont’. De schunnige term komt nog één keer terug in een flashback, waarin een 
kermisworstelaar De Rijckel aanspreekt met ‘gij daar met uw jonge lutsepoepe nevens u!’ (Claus 1962, p. 107). 
260 In het Almoutverhaal vernemen we dat Maertens op dit moment letterlijk zijn masker afzet (Claus 1962, p. 26). 
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Analyse 15 

 
Hier is onmiskenbaar sprake van register-shifting (§ 3.15.6), waarbij het zowel om emotionele 
als om interpersoonlijke register-shifting kan gaan: Maertens richt zich, nog vol adrenaline en 
testosteron, tot een ‘medebroeder’, en schakelt als gevolg daarvan over naar een platter register. 
De zinnen, langer en complexer samengesteld dan in het eerste fragment, bevatten opnieuw het 
nodige figuurlijk taalgebruik (‘op iemand vallen’, ‘op de tong liggen’, ‘geen haar schelen’, ‘het 
hele spel meespelen’, ‘van pijkenaas gebaren’). De cliché-uitdrukkingen passen beter bij 
Maertens’ ‘dagelijkse doenwijze’: er is niet langer sprake van verhaspelingen. Bovendien 
benadrukken de laatste twee het spelelement dat ook bij de boeren in de herberg voortdurend 
zal terugkeren. Op het einde van het fragment is opnieuw sprake van register-shifting, maar 
dan van transformatieve aard: zodra Maertens zich voorstelt aan De Rijckel en hij zijn beroep 
noemt – ‘In de auto’s’ –, verglijdt hij in het korte, zakelijke, rechttoe-rechtaan register van het 
begin. Het is dan ook niet verrassend dat hij in één moeite door een verkooppraatje inzet: ‘Dit 
hier is de nieuwe Buick. De wielbasis net als bij de viercilinder Tempest. De cilinderkoppen in 
aluminium maar de ingezette cilindervoeringen natuurlijk in gietijzer. Honderdvijftig paardjes’ 
(Claus 1962, p. 44). Commerce voor alles, nietwaar.  
 Vergelijkbaar met het eerste fragment is het register geleidelijk aan minder dialectisch 
aangezet. Wederom is de spreektaalspelling uit M1 (‘’t hele spel’, ‘’k gebaar’, ‘’k zei’) verdwenen. 
Ook het belgicisme ‘Dat ik Albert heet is geen waar’ is gesneuveld. De directe aanspreking uit 
M2 – ‘Want dat zijn toch toeren, hè, meneer!’ – heeft het eveneens niet gehaald in de gedrukte 

 
D1         p. 43 
 
 
 
           | p. 44 

 
             

 
En dat ik nu net op haar moet vallen! Ze zeiden dat zij nooit meer buiten kwam. Dat 
zij naar Brussel ging voor haar toeren. En ik die dan nog het hele spel mee speel, die 
van pijkenaas gebaar. En het lag op mijn tong, de hele tijd, het scheelde geen haar of 
ik zei het haar: “Zeg, ben je Teddy Maertens vergeten, die met Crabbe gevochten heeft 
gedurende de oorlog? Met wie Crabbe pietjesbak speelde tot een stuk in de morgen?” 
Maar ja, je zegt dat niet als je sportief bent en daarbij het is bal masqué en je bent een 
gentleman of je bent het niet. Mag ik me voorstellen? Teddy Maertens is de naam. In 
de auto’s. 

 
M2        p. 28 
 
 

 
Dat ik nu net op haar moet botsen. En zij zeiden dat zij bijna nooit buiten kwam. In 
de stad zie je haar nooit. Zij gaat liever naar Brussel voor haar toeren, zeker. Want dat 
zijn toch toeren, hè, meneer! – En ik die dan nog als een zak het hele spel meespeel. 
Die van pijkenaas gebaar. En het lag op mijn tong, de hele tijd! Het scheelde geen haar 
of ik zei haar: “Zeg ben je Maertens vergeten dan, die nog met Crabbe gevochten heeft 
gedurende de oorlog. Met wie Crabbe pietjesbak speelde tot een stuk in de morgen?” 
Ik heb me helemaal achteruitgetrokken de hele tijd en gedaan alsof ik niet wist wie zij 
was. Waarom? Ja, je bent eigenlijk, je kan daar niets aan doen, een gentleman, of je wil 
of niet. Dat ik Albert heet is natuurlijk niet waar. Mag ik me voorstellen? Teddy 
Maertens is de naam. In de auto’s. 

 
M1  1B, p. 5 

 
Dat ik nu net op haar moet botsen. En ze zeiden dat ze niet naar buiten kwam, dat ze 
in haar kot bleef na dat geval met de zoon van de Goeverneur. In de stad zie je haar 
nooit, zij gaat liever naar Brussel voor haar toeren. En ik die als een carillon nog ’t hele 
spel meespeel. ’k Gebaar van pikkenaas, ’t lag op mijn tong, ’t scheelde geen haar of ’k 
zei haar: zeg, ben je Maertens dan vergeten, met wie Crabbe nog gevochten heeft, hè. 
Ik heb me helemaal achteruitgetrokken, mijn naam, mijn commerce in een hoek 
geduwd voor haar plezier. Dat ik Albert heet is geen waar. Mag ik me voorstellen: 
Teddy Maertens. In de auto’s doe ik. 
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versies. Desalniettemin roept ook de variant uit D1 de skaz-toon uit de wij-passages en de 
monoloog van de sigarettenverkoper in herinnering. Overeenkomstig met Arthur en de ‘wij’ 
houdt Maertens er een dubbele moraal op na. Hoe hard hij ook beweert een sportieve 
gentleman te zijn, hij is en blijft een profijtbeluste commercant.  
 
6.8 De boeren in de herberg 
 
We zijn inmiddels aanbeland bij de ‘U’-passages uit het tweede deel van de roman. In 
tegenstelling tot het eerste deel, waar de monoloogvoerende sprekers als dramatis personae uit 
een toneelstuk werden ingeleid, opent dit deel met een beschrijving van een bouwvakarbeider 
in een ‘doorzichtbare ééndagsvermomming’ (opnieuw een maskerade!) die de aanwezigen in de 
herberg scherp in de gaten houdt. Net als de Prefect, Arthur en Teddy Maertens zijn de boeren 
al kort in het Almoutverhaal aan het woord gekomen. Aanvankelijk in de indirecte rede (‘Ja, de 
natuur was hier schoon, beweerde de zwangere waardin. En zo gezond voor stadsmensen, 
beaamden de boeren’; Claus 1962, p. 68), maar na de aankomst van De Rijckel en Verzele in 
de Rode Hoek komt herbergier Pier direct aan het woord: ‘“Ook af en toe een handelsreiziger,” 
zei de herbergier. “Maar die vind je niet veel meer tegenwoordig. Dat rijdt allemaal per voiture 
tegenwoordig”’ (ibid., p. 74). Zoals De Rijckel in het Almoutverhaal vertelt, beginnen de boeren 
met het vallen van de avond anders, trager, plechtiger te praten: ‘zij hadden het over 
bombardementen, de laatste oorlog, en kaatsten elkaar herinneringen, toespelingen toe, alsof 
zij iets repeteerden dat later een definitieve opvoering moest krijgen, of zij herinnerden elkaar 
aan een voorbij opvoering door haar te herhalen, jaren lang’ (ibid., p. 69). Zo wordt, net als bij 
de introductie van Teddy Maertens, benadrukt dat het iets kunstmatigs betreft; een imitatie van 
de werkelijkheid.  

De plechtige verhalen over de oorlog beginnen met een geanimeerde discussie over 
beroepen. Na kort over Bogger (de portier van hotel Titanic) gesproken te hebben, gaan de 
kaartspelende boeren in één adem door over ‘Pier met de Koorde’, een leegloper die naar 
aanleiding van een grap besluit met een mannetjeszwijn langs boeren te gaan (om zeugen te 
bevruchten) en tegenwoordig bulkt van het geld. 
 

6.8.1 ‘Pier met de Koorde’ 
 

Analyse 16 
 
D1        p. 89 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 

 
‘Want dat begon ook met een lachespel. En zie hem nu een keer.’ 
‘En hij deugde voor geen frank, die Pier.’ 
‘Zij hebben hem zelfs afgekeurd bij het leger, Pier.’ 
‘Ja. Op een middag dat zij aan het lachen waren na de hoogmis, zegt Tsjeef van 
Smenskes tegen hem, binst dat zij aan het lachen zijn: ‘Maar Pier, hoe dat gij niet – 
want ze waren aan het spreken over zwijnen – hoe dat gij niet rondgaat bij de boeren 
met een beer.’ En zij lachten, en Fluitje Daneels zegt: ‘Wel ja, met een koorde rond 
zijn nek.’ En Pier, hij peinsde een tijdje en hij zegt: ‘Wel, dat is nog geen slecht gedacht’ 
en hij heeft dat in zijn kop gestoken en hij is beginnen rondgaan met een beer. Ge zaagt 
hem op straat, in ’t veld, in de binnenwegels met zijn beer, die hij vasthad bij een 
koorde. De boerenhoven op en af. En na een jaar – ik spreek nu van het jaar 
achtenveertig, allee, rond die tijd – reed meneer al rond met een jeep en nevens hem: 
dat beest. Ge kunt peinzen hoe dat stonk in die jeep.’  
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Hier stuiten we op een register dat vooralsnog het dichtst in de buurt komt van dat van Arthur. 
Het gaat onmiskenbaar om een spreektalig register. De spreektaligheid wordt onder andere 
benadrukt door verschillende achteropplaatsingen, waardoor het centrale subject of object extra 
nadruk krijgt: ‘Zij hebben hem zelfs afgekeurd bij het leger, Pier’, ‘nu rijdt hij rond, Pier’. Ook is 
de zinsstructuur allesbehalve rechtlijnig: de vertellende boeren lassen voortdurend uitweidingen 

 
 
         
 
 
         | p. 90 

‘En Pier niet zeker. Als je hem tegenkwam… mens!’ 
‘En dan heeft hij zijn eigen een camionnette gekocht. En dan zaten er twee beren in. 
Ehwel nu, nu rijdt hij rond, Pier, met een luxe-voiture, een diesel-camion die zeker 
tegen de driehonderdvijftigduizend heeft gekost, als ’t niet meer is. Hij heeft dat huis 
van zijn broer afgekocht en een zwijnestal gebouwd zo groot als ’t gemeentehuis.’   
‘Ja, we lachten. Maar wij lachen nu groen!’  

 
M2        p. 58 
 
         | p. 59 
 
 
 

 
Want dat begon ook met een lachespel. En zie hem nu een keer. 
- “En hij deugde voor geen frank, die Pier” 
- “Zij hebben hem zelfs afgekeurd bij het leger, Pier. 
- “Ja. Op nen/een achternoen dat zij aan het lachen waren na de hoogmis, zegt Tsjeef 
van Snukskes tegen hem, binst dat zij aan het lachen zijn: “Maar Pier, hoe dat gij niet 
– want ze waren aan het klappen over zwijnen – hoe dat gij niet rondgaat bij de boeren 
met een beer. En zij lachten, en Fluitje Daneels zegt: Wel ja, met een koorde rond zijn 
nek. En Pier, hij peinsde een tijdje en hij zegt: “Wel, dat is nog geen slecht gedacht” en 
hij heeft dat lijk in zijne kop gestoken en hij is beginnen rondgaan met een beer. Ge 
zaagt hem op straat, in ’t veld, in de binnenwegels met zijn beer, die hij vasthad bij een 
koorde. De boerenhoven op en af. En achter een jaar – ’k spreek nu van het jaar acht 
en veertig, allee, rond die tijd – reed Meneere al rond met een jeep en nevens hem: die 
beeste. Ge kunt peinzen hoe dat dat stonk in die jeep.  
- “En Pier niet zeker. Als je hem tegenkwam… mens! 
- “En dan heeft hij zijn eigen een camionette gekocht. En dan zaten er twee beeren in 
die in. Ehwel hij nu, nu rijdt hij nu rond, Pier, met een luxe voiture, ne Diesel-Kamion die 
zeker tegen de driehonderdvijftigduizend heeft gekost, als ’t niet meer is. Hij heeft dat 
huis van zijn broer afgekocht en een zwijnestal gebouwd zo groot als ’t gemeentehuis.   
- “Ja, we lachten. Maar wij lachen groene nu!”  

 
M1    2B, p. 1 

 
Kijk eens naar Pier met de Koorde. Dat begon ook met een lachespel. En zie ne keer 
nu. Hoedat? Wel, hij deugde voor geen frank, zij hebben hem zelfs afgekeurd bij ’t 
leger, Pier met de Koorde. En op nen achternoene dat ze aan ’t lachen waren achter 
de hoogmis, zegt Tsjeef van Snukskes tegen hem, binst dat ze aan ’t lachen zijn: Maar 
Pier, hoe dat gij niet – want ze klapten van xxx zwijnen – hoe dat gij niet rondgaat bij 
de boeren met een beer. En ze lachten natuurlijk en Gerard van ’t Hooge zegt: Wel 
ja, met een koorde rond zijne nek. En hij heeft dat lijk in zijn hoofd gestoken. Hij is 
hij beginnen rondgaan met een beer. Ge zaagt hem op straat en in de veldwegels met 
zijne beer die hij vast had bij een koorde, de boerenhoven op en af. En achter een jaar 
– ’k spreek nu van ’t jaar acht en veertig, rond dien tijd – reed Meneere al rond met 
een jeep en nevens hem die beeste. Ge kunt peinzen hoe dat die jeep stonk. En Pier 
ook natuurlijk. Piekens troef. Hier, de negen. En de vrouwe. En achter een tijd was er 
een aanhangwagen aan die jeep met de beer er in. Dan heeft hij hem een camionette 
gekocht met twee beeren. Dan drie. En nu! Wacht eens een beetje, wie heeft er hier 
de tien gesmeten. Ah, gij. Ja, we zitten xxx er in. Rampen. Stampen. Ehwel nu, hij 
rijdt rond met een luxe-voiture, zijne Diesel-Kamion heeft zeker rond de 350 duizend 
frank gekost als ’t niet meer is, hij heeft dat huis van zijn broer gekocht en een 
zwijnestal gebouwd en hij heeft misschien al dertig tien concurrenten die met een beer 
bij de boeren rondgaan. Is dat weeral harten troef, wat is dat hier toch! Ah, ze lachten, 
ehwel, ze lachten groen!  
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of specificaties in, waardoor passages hernomen moeten worden (‘hoe dat gij niet – want ze 
waren aan het spreken over zwijnen – hoe dat gij niet rondgaat’). De structuur wordt nog verder 
‘verhakkeld’ door tussenwerpsels, die bovendien de dialectische aard van het register 
onderstrepen (‘wel’, ‘allee’, ‘mens!’, ‘ehwel’). Daarnaast gaat het om een zogenaamde lijmstijl: 
maar liefst acht zinnen beginnen met het nevenschikkend voegwoord ‘En’.  

De dialectische, zelfs specifiek West-Vlaamse invloed is merkbaar in de doffe -e bij 
‘lachespel’ en ‘koorde’ (cf. Devos & Vandekerckhove 2005, p. 47-48). Hetzelfde geldt voor het 
wederkerende voornaamwoord in ‘hij heeft zijn eigen een camionette gekocht’. Naast het 
voorkomen van de ge/gij-vorm (inclusief flexie: ‘ge zaagt’), drukt het lexicon de grootste stempel 
op het spreektalige register. Het gaat hierbij niet alleen om invloeden vanuit het Frans – 
‘peinzen’, ‘camionette’, ‘luxe-voiture’ en ‘diesel-camion’ –, maar ook om typisch dialectische 
woorden als ‘binst’, ‘nevens’ en ‘binnenwegels’.  

Je zou kunnen stellen dat in deze passage eveneens de illusie van skaz wordt gecreëerd, 
maar dan op een manier die Ejchenbaum voor ogen stond (§ 3.14.4). Het gaat dan niet om de 
door Bakhtin benadrukte ‘dubbelstemmigheid’, maar eerder om een natuurlijke, mondelinge 
en levendige manier van vertellen door de gewone ‘volksmens’, die onder meer gekenmerkt 
wordt door dialectische vormen en niet-standaardtalige uitdrukkingen. Zoals Ejchenbaum 
benadrukte, speelt humor een grote rol: deze vorm van skaz treedt onder andere op wanneer 
het zwaartepunt van het sujet verschuift naar woordspelingen, woordgrappen en anekdoten. In 
het geval van de boeren gaat het dan vooral om de zogenaamde ‘reproducerende’ komische 
skaz, waarbij je de boeren als het ware hoort en ziet vertellen. 
 Het is opvallend hoe getrouw Claus in M1 nog de West-Vlaamse gewesttaal weergeeft. 
Zo gaan meer nomina uit op een doffe -e (‘koorde’, ‘Meneere’, ‘beeste’, ‘’vrouwe’), worden 
lidwoorden en adnomina verbogen (‘ne keer’, ‘nen achternoene’, ‘rond dien tijd’) en komen 
typische West-Vlaamse voorzetsels voor (‘nevens’, ‘binst’ en ‘achter’ in de betekenis van ‘na’).261 
Het wederkerend voornaamwoord ‘hem’ in plaats van ‘zich’ (‘hij heeft hem een camionette 
gekocht’) is eveneens typerend voor het West-Vlaams (Devos & Vandekerckhove 2005, p. 83). 
Verder valt de constructie ‘Hij is hij beginnen rondgaan’ op, die eveneens op het West-Vlaams 
teruggaat, maar – wellicht door een vernederlandste vorm van het persoonlijk voornaamwoord 
– niet volledig overeenstemt met het werkelijke dialect.262 Inhoudelijk is het interessant dat in 
het eerste manuscript slechts één (anonieme) boer een uitvoerige monoloog houdt, die hij af en 
toe onderbreekt met commentaren op het kaartspel (‘Piekens troef. Hier, de negen. En de 
vrouwe’). Hierdoor is het skaz-karakter – nogmaals: in de ‘traditionele’, Ejchenbaumse zin – 
prominenter.  

In M2 evolueert de monoloog in een dialoog, waarin diverse kaartspelende boeren zich 
mengen en voortdurend commentaar leveren. Hierdoor krijgt het een dynamischer karakter en 
komt het wij-gevoel meer naar voren, wat benadrukt wordt door de laatste regel, waar in plaats 
van een ‘ze’ nu gesproken wordt over een ‘wij’. (‘Officieel’ mag vanaf dat moment niet meer 
gesproken worden van skaz, omdat het niet langer een geënsceneerde redevoering van één 
                                                
261 Al deze gevallen zijn kenmerkend voor het West-Vlaams: cf. Devos & Vandekerckhove (2005), respectievelijk 
p. 47-48; p. 70; p. 84-85. 
262 In het West-Vlaams wordt een persoonlijk voornaamwoord alleen verdubbeld als het gaat om een zwak 
persoonlijk voornaamwoord met onderwerpsfunctie (Devos & Vandekerckhove 2005, p. 92-93). In M1 is sprake 
van een sterke vorm – ‘Hij is hij beginnen rondgaan’ –, waar het in authentiek West-Vlaams iets als ‘ej is ie (’m) 
beginnen rondgaan’ had moeten zijn. 



‘SCHAMOTEREN MET DE (GROTE) WOORDEN’ 

 305 

volkse verteller betreft.) Verder zijn in M2 diverse dialectische kenmerken vernederlandst, zij het 
niet altijd consequent. Zo zijn de meeste adnominale verbuigingen verdwenen (‘ne keer’ ® ‘een 
keer’, ‘zijne nek’ ® ‘zijn nek’), maar is ‘ne Diesel-kamion’ behouden en ‘in zijn hoofd’ zelfs 
“vervlaamst” tot ‘in zijne kop’. Ook gaat het bijwoord ‘groen’ nu uit op een doffe -e (‘Wij lachen 
groene nu!’). De verdubbeling van het persoonlijk voornaamwoord en diverse 
spreektaalspellingen werden geschrapt, terwijl de voorzetsels ‘nevens’ en ‘binst’ gehandhaafd 
bleven. Het wederkerend voornaamwoord ‘hem’ is tot slot gewijzigd in ‘zijn eigen’.  

Het NVT (p. 756-757) stemt, op vijf details na, volledig overeen met het tweede 
manuscript.263 De Bezige Bij-uitgave daarentegen onderging nog diverse vernederlandsingen. 
Enkele voorbeelden:  

 
achternoen ® middag 
klappen ® spreken 
hij heeft dat lijk in zijne kop gestoken ® hij heeft dat in zijn kop gestoken 
die beeste ® dat beest 
wij lachen groene nu ® wij lachen nu groen  
 

Het is aannemelijk dat deze vernederlandsingen op het conto van corrector Rohde geschreven 
moeten worden. Los van deze redactionele ingrepen is het apert dat het sterk dialectische 
register uit M1 opgeschoven is in de richting van Vlaamse tussentaal, dat echter wel – in 
vergelijking met dat van Arthur en Teddy Maertens – dichter bij het dialect blijft. De 
tussentalige kenmerken (Goossens 2000; Cajot 2012; Van Ouytsel 2012; Plevoets 2013) komen 
naar voren in verbogen lidwoorden (‘ne diesel-camion’), het ge/gij-systeem (‘ge zaagt hem op 
straat’), het expletief dat bij onderschikkende voegwoorden (‘hoe dat gij niet rondgaat’), 
gallicismen (‘allee’, ‘camionnette’, ‘luxe-voiture’, ‘diesel-camion’) en de nodige belgicismen of 
dialectismen (‘binst’, ‘koorde’, ‘peinzen’).  
 

6.8.2 Nonkel Henri en de beerput 

Na het komische verhaal over Pier met de Koorde pikt een andere boer in: ‘Omdat ge spreekt 
van beer...’, en een nieuw verhaal is geboren.264 Deze keer gaat het over ‘nonkel Henri’, die 
tijdens het bombardement op Oostende ‘met kelder en al’ op de binnenplaats van de 
schouwburg vliegt, waar zijn laatste uur geslagen lijkt te zijn als de drek (‘beer’) uit de 
naastgelegen beerput naar zijn kin begint te klimmen. Wonder boven wonder brengt hij het er 
levend vanaf, maar dan merkt hij dat zijn linkerbeen klemzit tussen twee balken: 
 

‘Maar wat gebeurt er, de beerput van daar vlak nevens scheurt in tweeën en begint over te lopen en 
de beer vloeit allemaal over de koer van de stadsschouwburg, een koerke van drie meters op vier, en 
onze nonkel Henri, wel, hij kon niet weg, en het sop begint te klimmen langs zijn borst en het klimt 
naar zijn aangezicht, en van de gassen en de stank begint hij ongemakkelijk te vallen en hij weet van 
de wereld niet meer en hij peinst, ja ’t is toch een rare manier om au revoir en merci te zeggen en ik 

                                                
263 De details: lachespel ® lachspel; ’k spreek nu ® ik spreek nu; hoe dat dat stonk ® hoe dat stonk; beeren ® 
beren; Ehwel ® Hewel.  
264 Pier met de Koorde komt overigens nog één keer aan bod, namelijk in de brief die De Rijckel achterlaat voor 
Korneel. De Rijckel schrijft bij punt 9 het volgende: ‘De wagen die mij hierheen heeft gevoerd was een kamion 
van Pier met de Koorde. Denk niet dat het mij ontgaan is. Ik weet dit opnieuw – alsof ik blind ben – aan de geur. 
Een geur van varkens en van metaal’ (Claus 1962, p. 226). 
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mag doodvallen als ’t niet waar is, d’r komt een tweede golf van vliegers over de stad en ze laten een 
ei vallen zo groot als de Sarma in het huis nevens de stadsschouwburg, en de muren vallen in, d’r is 
een gat in de koer en de beer stroomde weg. Ja, meneer, en nonkel Henri kan zijn eigen lostrekken 
en hij loopt als zot naar buiten en hij begon te lachen, te lachen en hij sprong tegen een Duitse 
officier en hij embrasseerde hem, zoals hij was, stinkend lijk een beerput en hij lachte maar altijd, 
hij kon niet uitscheiden, drie dagen later lachte hij nog en ze hebben hem in een gesticht moeten 
steken voor twee weken.’ 
‘Betaalde de ziekenkas dat? Dat gesticht?’ 
‘De helft.’ 
‘Ah.’ 
‘Wel, het is altijd dat gewonnen.’ (Claus 1962, p. 90-91) 

 
Wederom is er een illusie van skaz: het verhaal, op gang geholpen door het homoniem ‘beer’, 
wordt op een levendige manier gebracht. De eerdergenoemde ‘lijmstijl’, kenmerkend voor 
spreektaal, duikt weer op, evenals de vele tussenwerpsels (‘wel’, ‘ja, meneer’, ‘ah’) en tussentalige 
markers (‘nevens’, ‘koerke’, ‘au revoir en merci zeggen’ etc.). Ondanks de tragische inhoud is er 
een komische ondertoon, die onder andere tot stand wordt gebracht door de uitdrukking 
‘stinken lijk een beerput’, die in dit geval letterlijk opgaat. In M1, waar het dialect prominenter 
aanwezig is, wordt de letterlijkheid van de uitdruking nog meer benadrukt: ‘Ja, Meneer, en hij 
loopt op straat en ie stinkt lijk, allee lijk nen beerput’ (M1, 2B, p. 2). Een interessante inhoudelijke 
verschuiving is dat het in M1 expliciet over het bombardement van Kortrijk gaat: ‘En als ’t 
bombardement van Kortrijk begon, ge weet het allemaal, vlak na dat van Merelbeke waar ze 
de bommen gooiden als pralines in een cirkel boven en rond de stad dat er soms op de Pottelberg 
– gij kunt peinzen – waar dat alleman gevlucht was’ (M1, 2B, p. 1). In M2 verandert dit in het 
neutrale ‘stad’. Een aantekening in de kantlijn van M1 wijst verder uit dat Claus van plan was 
om de hele passage naar achteren te verplaatsen (‘in 3 of 4’). Blijkbaar stelde hij later deze 
mening bij: in het tweede manuscript en latere versies staat de passage nog op dezelfde plek. 

Inhoudelijk gezien is het betekenisvol dat nonkel Henri na de traumatische ervaring ‘als 
zot’ naar buiten loopt en zo onophoudelijk begint te lachen dat hij tijdelijk ondergebracht moet 
worden in een gesticht. Het vormt een belangrijke link met De Rijckel; nonkel Henri en De 
Rijckel kunnen hun verwondering of trauma alleen op de meest primitieve manier uiten: De 
Rijckel door te gillen, Henri door te lachen. In beide gevallen wordt ‘de doorbreking van de 
orde van de taal’ (Verstraeten 2003, p. 176) afgekeurd door de maatschappij en bestraft met 
een internering in een gesticht. Mensen die niet de schijn ophouden en op een bepaalde manier 
‘doorslaan’, worden als hinderlijk en gevaarlijk beschouwd en weggestopt om de dagelijkse orde 
te kunnen handhaven. De drang om de kop in het zand te steken komt duidelijk naar voren in 
de droge vraag die onmiddellijk volgt na het huiveringwekkende relaas over Henri: hoe zat het 
eigenlijk met de betaling van het gesticht? Dit wijst niet alleen op een algehele onverschilligheid 
jegens ‘viezeriken, onverantwoordelijken, eenzamen’ (Claus 1962, p. 241), maar ook op een 
allesoverheersend eigenbelang: als ‘wij’ maar niet financieel hoeven op te draaien voor het leed 
van anderen, nietwaar... 
 

6.8.3 Jante en de cinema 

De nonkel Henri-vertelling vertoont evidente parallellen met de verhalen die De Rijckel door 
de muur van zijn hok opvangt. In het hoofdstuk ‘Mijn schrift’ (dagboekpassage uit het derde 
deel van de roman) beschrijft De Rijckel dat hij door ‘kalk en steen en behangpapier’ plassende 
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mannen hoort praten. Zo vangt hij op hoe een patiënt begint te vertellen over de noodlottige 
geschiedenis van een zekere Jante: 
 
Analyse 17 

 
Het noodlottige verhaal over Jante is in hetzelfde register gesteld als het verhaal over Pier met 
de Koorde en nonkel Henri. Het voegwoord ‘en’ lijmt talloze zinnen en bijzinnen aan elkaar, 
er is sprake van spreektaalspelling en de dialectische invloeden komen naar voren in de 
verbuiging ‘kinders’, het bijwoord ‘lijk’ (‘als’) en het West-Vlaamse persoonlijk voornaamwoord 
‘ie’. Net als bij het relaas over Pier wordt het anekdotische karakter benadrukt door citaten, 
ingeleid door parenthetische zinnetjes (‘zegt ie’). Een duidelijke overeenkomst met het nonkel 
Henri-verhaal is de uitdrukking ‘ongemakkelijk vallen’, die vermoedelijk uit de koker van 
corrector Rohde komt. In alle andere versies, inclusief het Nieuw Vlaams Tijdschrift, staat namelijk 
nog de op het West-Vlaams gebaseerde formulering ‘van zijn zelf vallen’. Verder valt op dat in 
het NVT dialectische elementen (‘heur armen’, ‘ie was [...] gegaan’) zijn behouden, terwijl ze in 
D1 gewijzigd werden in de standaardtalige varianten ‘haar’ en ‘hij’. Hetzelfde geldt voor de 
verandering van ‘’t Doet’ naar ‘Toch’. Ook deze aanpassingen zijn ongetwijfeld toe te schrijven 
aan de Amsterdamse corrector. 

Inhoudelijk is de genese om meerdere redenen interessant. Op de eerste plaats is de 
brand met dodelijke afloop in M1 expliciet het gevolg van een bombardement, in M2 lezen we 

 
D1       p. 137 
 
 
 
 
       | p. 138 

 
‘En Jante, hij had vier kinders. Hij was met zijn madam naar de cinema gegaan en te 
midden van de film zegt ie: “’k Ga naar huis.” En zij zegt: “Allee toe, gij!” En hij zegt: 
“Toch, het is lijk of dat God tegen mij spreekt: ‘Ga naar huis’.” En zij zegt: “Wel, gaat 
gij dan naar huis, onnozelaar.” En hij komt thuis en hij vindt zijn huis in lichtelaaie, en 
zijn huishoudster hebben ze ook gevonden met haar armen rond het kleinste en alle 
drie de andere ook dood, eerst gestikt van de rook en dan verbrand. En Jante, hij ging 
recht naar de cinema weer en voor de cinema viel hij ongemakkelijk en hij zit hier nu 
al een jaar of vier. God spreekt, zegt ie, binnenkort weer. Een andere daarop: ‘Ehwel, 
’t is proper.’  

 
M2       p. 92 
 
 

 
– “En Jante, hij had vier kinders. Ie was met zijn madam naar de cinema gegaan en te 
midden van de film zegt ie: ‘k Ga naar huis,” En zij zegt: “allee toe, gij!” En hij zegt: ’t 
Doet, het is lijk of dat God tegen mij spreekt. Ga naar huis.” En zij zegt: Wel, gaat gij 
dan naar huis, onnoozelaar” En hij komt thuis en hij vindt zijn huis in lichtelaaie, en 
zijn huishoudster hebben ze ook gevonden met heur armens rond het kleinste en alle 
drie de andere ook dood, eerst gestikt van de rook en dan verbrand. En Jante, hij ging 
rechte naar de cinema weer en voor de cinema viel ie van zijn zelf en ie zit hier nu al 
een jaar of vier. God spreekt, zegt ie, binnenkort weer, en dan heb ik liever een dokter 
in de buurt.” – “Ehwel, t’is proper” 

 
M1 3A, p. 14 

 
– “En ie had vier kinderen. Ie was met zijn madam naar de cinema gegaan en 
temidden de film zegt zijn madam: ’k Ga naar huis, ’k ben ongerust. Allee toe, zegt ie, 
met uw vrouwegedachten. Toe, toe” zegt ze. En ja, ’t was zo laat. Een marbel vlak op 
’t dak.” 
“Ne marbel? “Een bomme!” “Op ’t dak?” Ja en dwarsdoor tot in de kelder en ze 
hebben ze gevonden met de huishoudster, die ’t kleinste nog in heur armens had, 
verstikt van de gazze en van ’t stof” – “Jante, zijn eene ooge wil geen familie zijn van 
’t ander!” – “Diene baard, ie is leider van ’t orkest.” In ’t werken zaligheid” – “Ehwel, 
t’is proper!”  
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alleen dat het huis in lichtelaaie staat. Ten tweede is het aanvankelijk de echtgenote die onraad 
ruikt en naar huis gaat: vanaf M2 is het Jante die het gevoel heeft dat God tegen hem spreekt en 
de dramatische ontdekking doet. Deze inhoudelijke verschuiving hangt samen met de 
ingrijpend veranderde context: als gezegd is er in M1 nog geen sprake van een gesticht, maar zit 
Mariën in de kelder van café Bij Korneel. De plassende mannen die hij door de muur heen 
hoort praten, zijn dan ook gewone cafébezoekers, die zich aan onder andere vrolijkmaken over 
de schele ogen van Jante en de ‘roste baard’ van iemand uit het café:  

 
– Mens, wat is ’t hier donker, ge ziet niet waar dat je pist. – “Ja, gij zeker niet met uw schele.. 
Watte, ik scheel? Vaneigen, als je wat gedronken hebt, kijk je scheel! – Wie, ikke? Dat is het 
eerste wat ik er van hoore!” – Eh, Juul, kijkt ie scheel of kijkt ie rechte? – Wie? – Jante hier! – 
“Jante? Zijn één oge zegt “Kus ze” tegen d’andre.” (M1, 3A, p. 14) 

 
Jante blijkt in de donkere toiletruimte aanwezig te zijn en is dus vermoedelijk niet het 
gespreksonderwerp. Het feit dat Jante in M1 een cafébezoeker is, zou er weleens op kunnen 
duiden dat de plassende mannen op de wc dezelfde personen zijn als de boeren uit de herberg. 
Niet alleen heet een van de boeren Jante – ‘Maar Jante, als ik nu honderdveertig bied, wilt dat 
toch zeker wel zeggen dat ge honderdvijftig bieden moet, met mijn zestig in de troef’ (Claus 
1962, p. 91) –, ook de afsluitende platitude na het gruwelverhaal (‘’t is proper’) brengt al snel de 
conclusie na het nonkel Henri-verhaal in herinnering: ‘Wel, het is altijd dat gewonnen’. Het 
zou alvast (deels) kunnen verklaren waarom het register van de plassende mannen zo sterk 
overeenkomt met dat van de boeren. Hoe het ook precies zij, in M2 gaat het duidelijk om twee 
aparte groepen: de plassende mannen in het gesticht en de boeren in de herberg op de Rode 
Hoek. Dit plaatst de overeenstemming tussen de registers in een ander daglicht: het suggereert 
dat er in alle groepen van de samenleving – geestespatiënt of niet – met ontstellende 
onverschilligheid gereageerd wordt op gruwelijke, traumatische (oorlogs)ervaringen. 
 

6.8.4 ‘Goddomme, ge verstaat het nog altijd niet’ 

Tijd om terug te keren naar de boeren. Na het verhaal over nonkel Henri neemt De Rijckel als 
verteller het roer over en beschrijft hij hoe hij zelf, terwijl de boeren verder kaarten en kletsen, 
een lied uit Verdi’s beroemde opera Otello op de jukebox laat spelen. Het creëert een polyfone 
setting: terwijl de misleide Otello vanuit de jukebox zijn hartverscheurende aria ‘Niun mi tema’ 
brengt en hij rouwt om zijn vrouw Desdemona die hij, verblind door een list, heeft vermoord 
(‘Desdemona, zingt de man en valt in snikken neer, mo-moo-moortaa’), kaarten de boeren 
onverstoorbaar verder en roept een van de kaartspelers dwars door het gezang van de stervende 
Otello heen: ‘Maar ge moet ruiten volgen, Amedée!’ (Claus 1962, p. 91). Dit moment realiseert 
niet alleen een groteske contrastwerking tussen Verdi’s opera en de vloekende kaartspelers, 
maar demonstreert ook de hierboven gesignaleerde onverschilligheid van de spelende boeren: 
hoe groot het leed om hen heen ook is, ze kaarten stug voort. Sterker nog: de opera over Otello, 
een moor (klassieke ‘vreemdeling’, vaak afgebeeld met een tulband), hindert de boeren bij het 
kaartspelen (ibid., p. 75). Ze vragen zich af wie in godsnaam vijf frank heeft betaald voor het 
plaatje – ‘Meneer daar. Die meneer uit de stad heeft dat doen spelen’ (ibid., p. 91) –, waarop ze 
al snel in een gesprek verwikkeld raken over ‘de stad’ die hen tijdens de oorlog ‘lelijk liggen 
gehad’ heeft. En in de Rode Hoek is het lijntje van de oorlog naar de voormalige SS-luitenant 
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Crabbe snel getrokken. Verhit beginnen de boeren te discussiëren over de voorspelde 
terugkomst van Crabbe: 
 

‘Hij zit in Frankrijk, Crabbe, en hij wacht zijn uur af.’ 
‘Ofwel bij Degrelle in Spanje. En ze zouden samen kunnen afkomen ook. Dan zal je wat zien!’ 
‘Nee, nee. In Frankrijk, Crabbe heeft altijd gaarne Frans gesproken.’ 
‘Zelfs liever dan Vlaams, mag je wel zeggen.’ 
‘Omdat hij, goddomme, wilde laten zien dat hij het beter kon dan de Franskiljons, goddomme.’ 
‘Ik zeg niet van niet.’ 
‘Maar neen, hij sprak Frans omdat het in zijn kraam te pas kwam. Omdat de leider, de Keukeleire, 
gezegd had dat het Koninkrijk België moest blijven bestaan en dat wij moesten vechten voor 
Leopold. Want de leider, de Keukeleire, met permissie gezegd, heeft zijn kazak gekeerd. Eerst was 
het al Vlaams dat de klok sloeg, weg met Belgiekske-nikske, en dan in een keer een grotere belgicist 
was er niet te vinden!’ 
‘Omdat, goddomme, België helemaal in het Rijk moest opgenomen worden, goddomme, ge verstaat 
het nog altijd niet.’ (Claus 1962, p. 93) 

 
Net als bij het gesprek over Pier met de Koorde en nonkel Henri wordt niet toegelicht wie er 
aan het woord is: de stemmen versmelten tot een algemene volksmond, die zich wederom uit 
in een spreektalig, ‘Vlaams’ register, dat grotendeels terugkeert in het lexicon (‘gaarne’, 
‘goddomme’, ‘heeft zijn kazak gekeerd’, ‘Belgiekske-nikske’). Inhoudelijk wordt hier evident 
gezinnespeeld op de gewijzigde politieke koers van Joris van Severen, die – als bekend – model 
stond voor de figuur van Maurice de Keukeleire (Van de Voorde 1962; De Wispelaere 1962, 
p. 813; cf. Duytschaever 1979b, p. 59-60; Sanders & Sintobin 2014, p. 22; De Ridder 2014; 
Absillis 2018, p. 289). Dit blijkt onder andere uit het notaschrift, waarin Claus Van Severen 
meerdere keren noemt en expliciet verbindt aan De Keukeleire. Van Severen, die in 1931 het 
fascistische Verbond van Dietsche Nationaal Solidaristen (Verdinaso) oprichtte, pleitte in eerste 
instantie voor een hereniging van Nederland en Vlaanderen in een Dietse Volksstaat, wat hem 
veel bijval opleverde uit Vlaams-nationalistische hoek (Sanders & Sintobin 2014, p. 19-20; 
Absillis 2018, p. 289). Vanaf 1934 echter, terwijl nazi-Duitsland aan haar grote Europese 
opmars begon, wijzigde Van Severen zijn politieke koers, en ijverde hij plots voor de 
eenwording van Nederland, Frans-Vlaanderen, Luxemburg én het hele koninkrijk België, met 
koning Leopold III aan het hoofd (ibid.). Niet verwonderlijk kwam hem deze zogenaamde 
‘Nieuwe Marsrichting’ op commentaar te staan van Vlaams-nationalisten. Ook de boeren uit 
de herberg vragen zich ‘goddomme’ nog steeds af waarom De Keukeleire zo plots zijn ‘kazak 
gekeerd’ heeft. Deze uitdrukking is wellicht niet toevallig gekozen: ze is regelrecht ontleend aan 
het Franse ‘tourner casaque’, wat aan de klaagzang van de boeren over de Franssprekende 
Crabbe een ironische ondertoon meegeeft.  
 De discussie van de boeren wordt gevolgd door de eerderbesproken officieuze ‘wij-
passage’ (§ 6.3.5.4), waarin De Rijckel onverholen in de schoenen stapt van de ‘grauwe gore 
massa’ en hen uitspraken in de mond legt als ‘Wij hebben het aangezien en nu, terwijl wij een 
en ander betreuren van wat uitgelekt is, later, van de kampen van de Dood enzovoort in het 
land van de bezetter, nu nog veranderen wij weinig aan onze positie in het kamp van Crabbe’ 
(Claus 1962, p. 94). Ook deze duidelijk door De Rijckel geënsceneerde vertelling wordt bruusk 
onderbroken door uitroepen van de nog immer voortkaartende boeren (‘En wie neemt daar de 
kaarten af op zo’n lullige manier, weet je goddomme nu nog niet dat bij het afnemen na het 
doorschudden je méér kaarten moet afnemen dan er spelers zijn, wat een manier van kaarten 
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is dit? Een Franse?’). Vervolgens wisselt het decor naar het slaapvertrek boven de gelagkamer, 
waar De Rijckel luistert naar de monoloog van Verzele, het personage dat in de volgende 
paragraaf centraal zal staan. 
 
6.9 ‘Vaneigens!’: Verzele 
 
Albert Verzele is de ietwat brutale, slinkse leerling die De Rijckel begeleidt naar Almout, om 
hem in contact te brengen met Sandra. In de secundaire literatuur is er meermaals gewezen op 
Verzeles achternaam, die door de klankovereenkomst met Vergilius een intertekstueel netwerk 
rond Dante’s Goddelijke Komedie activeert.265 Ook is Verzele geïnterpreteerd als de jeugdige 
voorafspiegeling van De Rijckel, waarbij fysieke overeenkomsten, met name hun ‘uitstaande’ 
oren, opvallen (cf. Duytschaever 1979, p. 44-45). Er is echter weinig aandacht besteed aan de 
moeilijk definieerbare relatie tussen hem en De Rijckel en, in het verlengde daarvan, het 
pederastmotief, dat naar het einde toe steeds meer nadruk krijgt en zich daardoor kwalificeert 
als een van de mogelijke verklaringen voor de internering van De Rijckel. Ook Verzeles nogal 
bevreemdende verhouding met onder anderen de Harmedams en herbergier Pier zijn nog 
nauwelijks onder de loep genomen. Zoals duidelijk zal worden, vormt het taalgebruik van 
Verzele een belangrijke indicatie voor de aard van zijn relatie met andere personages.  

Over de genese van Verzele maakte Claus uitvoerige aantekeningen in zijn notaschrift. 
Zo is pagina 16 van het schrift volledig aan Verzele gewijd. Onderaan deze pagina typeert Claus 
Verzeles karakter als volgt: ‘Confident, hoort alles aan. Zegt weinig als antwoord, des te meer 
als monoloog’. Verder noteert Claus op het grote ‘kapstok’-schema bij het vierde deel (het latere 
hoofdstuk ‘Bezetting’) het volgende: ‘Uitdrukkingen v.d. jongen: boerser, platter, grover maar 
kinderlijk’. Om na te gaan in hoeverre de uitdrukkingen van Verzele inderdaad platter worden, 
en welke inhoudelijke implicaties dit heeft, zal ik enkele uitingen van Verzele uit het begin van 
de roman bekijken en ze vervolgens vergelijken met latere sprekerstekst.  
 

 
    Afb.14 – Pagina 16 uit notaschrift over Verzele (Collectie Koning Boudewijnstichting/Letterenhuis, Antwerpen) 

                                                
265 Cf. Weisgerber 1967, p. 123: ‘Verzele is eigenlijk de vervlaamste vorm van Vergilius of, beter gezegd, Vergile: men 
hoeft maar dit Franse woord op zijn Vlaams uit te spreken om de naam van de leerling te verkrijgen’. 
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De eerste keer dat Verzele aan het woord komt, is vlak nadat De Rijckel hem betrapt tijdens 
het krassen op de schoolmuur. Na een korte ondervraging begint Verzele te vertellen. In M1 is 
Verzeles relaas – geheel in lijn met Claus’ voornemen – in de indirecte rede weergegeven: 
 

de jongen, die de stilte in de gang en de stilte vanuit de gezeten leraar niet verdragen kon zei dat 
hij hem (de leraar) gezien had bij op het bal van de Dode Rat, hijzelf was verkleed geweest in een 
pater, had de leraar hem dan niet gezien, hij had twee keer aan zijn mouw getrokken en zijn 
naam geroepen als een oud wijf (M1, 2, p. 3) 

 
Ondanks de indirecte weergave klinkt al iets door van Verzeles register. In M2 is de passage 
geëvolueerd in een dialoog, en ‘openbaart’ zich de stem van Verzele als volgt: 
 

Toen kon hij de stilte in de gang (en de stilte, die xxx xxx van de leraar) niet meer verdragen. “Ik 
heb u gezien gisteren” zei hij. 
“Mij?” 
“Op het Bal van de Rat” 
“Mij?” 
“U was niet verkleed maar ik wel” 
“Jij? Waarom? Wanneer?” 
“Ik heb nog uw naam geroepen” 
“Dat weet ik niet” 
“Heeft u het niet gehoord? En ik heb zelfs aan uw mouw getrokken” 
“Mij?” 
“Als een oud wijf heb ik geroepen. Ik was in een pater verkleed” (M2, p. 37) 

 
Ondanks de beperkte hoeveelheid tekst vallen alvast twee dingen op aan Verzeles register. Op 
de eerste plaats is het vreemd dat hij zegt ‘als een oud wijf’ geroepen te hebben; het is een 
platitude die je niet uit de mond van een leerling verwacht die het bovendien tegen zijn leraar 
heeft. Ten tweede lijkt het afwijkende voorzetselgebruik – ‘in een pater verkleed’ – te duiden op 
een spreektalig, ‘Vlaams’ register.266 Ook volgende uitspraken van Verzele wijzen in die 
richting. Zo zegt hij, als toelichting op het thema van het gemaskerd bal (de Indische 
Compagnie): ‘Alle wijven die in het bruin geverfd waren en de mannen met hun witte pruiken 
aan...’ (Claus 1962, p. 60).267 Direct daarna merkt hij op: ‘U heeft de sleutel niet bij’.268  

Meer aanvullende informatie over Verzeles manier van spreken vinden we in de vorm 
van een metatalig commentaar: ‘Zijn accent was West-Vlaams, uit de streek van Tielt’ (ibid.,  
p. 60). Opmerkelijk is dat Verzeles accent in het NVT nog gelinkt wordt aan de streek van 
‘Roeselare’ (p. 658), de plek waar De Rijckel opgroeide (Claus 1962, p. 183).269 In het tweede 
manuscript is het commentaar wat uitgebreider: ‘Het accent was WestVlaams, uit de streek van 
Roeselare, maar flauwtjes, de jongen sprak beschaafd thuis’ (M2, p. 37). De weggestreepte frase 
lijkt erop te duiden dat Claus aanvankelijk van plan was Verzele beschaafd(er) te laten spreken. 
Zo laat Verzeles formulering ‘in het teken van De Indische Companie’ (M1, 2, p. 3) de leraar 
                                                
266 Een grappig inhoudelijk detail: Claus was tijdens zijn bezoek aan het Bal du Rat Mort op 5 maart 1949 zelf 
verkleed als pater (Wildemeersch 2018, p. 137). 
267 In M2 gebruikt Verzele nog het standaardtalige voorzetsel: ‘Heeft u het dan niet gemerkt, al die vrouwen in het 
bruin geverfd en de mannen met witte pruiken op!” (M2, p. 38). 
268 Het is wellicht niet verrassend dat juist deze Vlaamse markers in het Nieuw Vlaams Tijdschrift consequent werden 
weggepoetst. Vergelijk: ‘Ik was verkleed als een bruine pater’; ‘[...] de mannen met hun witte pruiken op’; ‘U heeft 
de sleutel niet bij u’ (NVT, p. 658).  
269 Volgens Joris Duytschaever heeft Claus het de lezer door deze wijziging moeilijker willen maken ‘om de rol van 
Verzele als mogelijke afsplitsing van De Rijckel te doorzien’ (Duytschaever 1979b, p. 94). 
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denken aan het schoon-Vlaams van de Prefect. Blijkbaar paste dit beschaafde register na 
verloop van tijd niet meer bij Verzele, waardoor hij in de uiteindelijke versie een vrij informeel 
en spreektalig register hanteert. In eerste instantie probeert De Rijckel – in zijn hoedanigheid 
als leraar – nog de ergste onbeschaafdheden uit Verzeles taal bij te schaven. Zo vraagt hij, 
wanneer Verzele enthousiast ‘van eigen’ roept: ‘Natuurlijk, wil je zeggen?’ (Claus 1962, p. 62). 
Zodra ze echter de grenzen van het schoolterrein verlaten, lijkt De Rijckel niet meer zo 
bekommerd te zijn om Verzeles taalverzorging. Verzele zelf kiest, wanneer hij zich tot andere 
personages dan De Rijckel wendt, over het algemeen voor een informeler, spreektaliger register.  

De eerste keer dat dit gebeurt, is op het moment dat Verzele en De Rijckel bij een 
bushalte staan te wachten om naar Hekegem te reizen. Uit het niets verschijnt een naar ‘zweet 
en drek’ stinkende, blinde visser die zijn pet op de grond legt. Verzele gooit, om de visser te 
plagen, twee muntstukken naast het sleetse hoofddeksel. Terwijl de blinde verwoed om zich 
heen grabbelt, zegt Verzele ‘zacht en vriendelijk’ tegen hem: ‘Nog een, nonkel. En nu is het er 
een van twintig frank’ (ibid., p. 65). Het is hierbij onduidelijk of hij de blinde visser met ‘nonkel’ 
aanspreekt om solidariteit uit te drukken, of juist om extra spot aan zijn plagerij toe te voegen. 
Het is in ieder geval opvallend dat Verzele, verderop in het verhaal, in de herberg beweert dat 
De Rijckel zijn ‘nonkel’ is (ibid., p. 68). Op Almout wordt de fictieve familieband zowaar nog 
intiemer en introduceert De Rijckel al improviserend Verzele als zijn (oudste) zoon. Deze rol 
wordt overigens verbazingwekkend snel door beiden aangenomen, hoewel het voor Verzele 
voornamelijk een spel lijkt te zijn. Zo vraagt de jongen, in het bijzijn van Richard Harmedam, 
‘Ja, vader, hoe zit het?’ (ibid., p. 115) en brengt hij even later, in aanwezigheid van Sprange, De 
Rijckel in verlegenheid door te zeggen: ‘Papa, wat zal jij opkijken als je die vlinders ziet’ (ibid., 
p. 131). De Rijckel echter neemt de rol, net als de andere rollen die hem voortdurend worden 
opgelegd, een stuk serieuzer: hij vraagt zich op een gegeven moment zelfs af of hij Verzele voor 
het slapengaan niet ‘slaapwel’ had moeten zeggen of een kruisje op zijn voorhoofd had moeten 
geven – ‘hoe nemen vaders afscheid van hun kind voor de nacht?’ (ibid., p. 163).  

Na de korte conversatie met de blinde visser duurt het een hele tijd voordat Verzele 
weer wat uitvoeriger aan het woord komt. Uit de beperkte sprekerstekst kunnen we in ieder 
geval opmaken dat hij vrij snel wisselt van de u-vorm (‘Dit is een veel kortere weg,’ zei de jongen, 
‘u zal zien’, ibid., p. 69) naar de je-vorm (‘Sprange van het kasteel,’ zei de jongen, ‘een smeerlap, 
je zal zien’, ibid., p. 70). Sterker nog, even later maant hij zijn leraar op krasse wijze tot 
stilzwijgen – ‘Hou je mond!’ (ibid., p. 71) – en durft hij het zelfs aan om hem als volgt te roepen: 
‘Zeg, kom je mee of niet? [...] Zeg, de Rijckel’ (ibid., p. 71). Dit laatste komt hem op een 
reprimande te staan, wat ervoor zorgt dat Verzele voor een vrij lange tijd weer naar de 
beleefdere u-vorm overschakelt (‘U moet niet bang zijn’; ibid., p. 74).270 Waar hij ten aanzien 
van zijn leraar dus nog voortdurend zijn register moet bijstellen, hanteert hij tegenover de 
andere, ‘volksere’ personages consequent een spreektalig, informeel en tussentalig register. Dit 
is zeer waarschijnlijk toe te schrijven aan interpersoonlijke register-shifting en de daarmee 
samenhangende convergence (§ 3.15.6): Verzele past – in tegenstelling tot De Rijckel – moeiteloos 
zijn register aan, en wordt daardoor al snel opgenomen in de groep. Dit is onder andere 
merkbaar na hun aankomst in de herberg, waar herbergier Pier hen in eerste instantie houdt 
voor vader en zoon: 
                                                
270 Net als de sigarettenverkoper gebruikt Verzele ‘moeten’ in plaats van ‘hoeven te’; als gezegd een typisch 
Belgisch-Nederlands fenomeen (Blontrock 1966, p. 155; cf. De Clerck 1981, p. 295). 
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‘Dat is zijn zoontje niet, Pier,’ zei iemand schel, kwaadaardig. Het was de bouwvakarbeider. Hij 
leunde tegen een muur en hield een glas bier op de hoogte van zijn oor. 
‘Ah, neen?’ 
‘Neen, dat is een nonkel en zijn kozijn,’ lalde de bouwvakarbeider. 
‘Is dat zo?’ vroeg de herbergier. 
‘Of het zo is!’ riep de bouwvakarbeider, liet de muur los en waggelde naar de jongen toe. ‘Hé, 
manneke, dat het waar is?’ 
‘Tuurlijk,’ zei de jongen. 
‘Tuurlijk wat?’ vroeg de herbergier. 
‘Dat hij mijn nonkel is,’ zei de jongen. Onder de vragende, reeds beschuldigende blik van de 
herbergier bloosde de leraar hevig, hij schraapte zijn keel, vroeg om sigaretten. ‘Heeft u geen 
honger?’ vroeg de jongen zacht maar de herbergier had het gehoord en zei haastig dat er nog een 
uitstekende hutspot was, met varkensvlees. (Claus 1962, p. 74-75) 

 
Hoewel Verzeles ‘tuurlijk’ een zekere mate van informaliteit markeert, laat M2 zien dat Verzele 
zich oorspronkelijk nog een stuk informeler (en Vlaamser) uitdrukte: 
  

“Is dat waar?” vroeg de herbergier. “Of dat het waar is?” zei de bouwvakarbeider, liet de muur 
los, stapte waggelend naar de jongen toe. “Manneke! Of dat het waar is?”. “Vaneigens” zei de 
jongen. “Vaneigens wat?” vroeg de herbergier. “Dat ie mijn nonkel is” zei de jongen. (M2, p. 47) 

 
In het NVT bleef Verzeles ‘Vaneigens’ gehandhaafd, waardoor het mogelijk is een link te leggen 
naar het moment dat Verzele en De Rijckel elkaar voor het eerst ontmoeten op school. Terwijl 
De Rijckel daar als gezegd Verzeles uitroep ‘Van eigen’ corrigeert in het standaardtalige 
‘Natuurlijk’ (Claus 1962, p. 62), past deze keer Verzeles ‘Vaneigens’ perfect binnen de context 
van de plattelandse herberg. Er wordt hier met andere woorden, ook talig gezien, onderstreept 
dat Verzele de leidersrol heeft overgenomen: binnen de strikt omlijnde, door taaltucht 
getekende omgeving van de school maakt De Rijckel de dienst uit, daarbuiten is het echter 
Verzele die de sociale codes kent, de juiste taalregisters beheerst en dus de regels bepaalt.271 
 Na het korte dispuut over de al dan niet gefingeerde familieband tussen Verzele en De 
Rijckel luisteren de twee naar de kaartende boeren: de verhalen over Pier de Koorde en nonkel 
Henri in de beerput passeren de revue. Nadat De Rijckel naar buiten is gegaan om te plassen 
en hij terugkeert in de rokerige herberg, ziet hij dat Verzele een boer adviseert bij het kaartspel: 
‘“Wat? Ben je van de beesten gebeten?” riep de jongen en wees naar een kaart’ (ibid., p. 91).272 
De Rijckel deelt Verzele mee dat het tijd is om naar bed te gaan, waarna de twee zich 
terugtrekken in hun voutkamer. Terwijl de boeren beneden in de gelagkamer hun ‘door-de-
weeks gezemel verder afratelen’ (ibid., p. 96), begint Verzele aan zijn monoloog over Crabbe. 
Hierdoor vervult de jongen een belangrijke brugfunctie: hij zet de verhalen van de boeren voort 
en geeft zo de geest van Crabbe, die de boeren nog steeds ‘als een lintworm’ met zich meedragen 
(ibid., p. 94), door aan De Rijckel. Het is haast een initiatie: als een waardige gids en mentor 
(cf. Absillis 2018, p. 279) maakt Verzele De Rijckel wegwijs in de mythische verering rond 
Crabbe. 
 

                                                
271 In dit opzicht wordt de latere woordenwisseling tussen Verzele en De Rijckel extra betekenisvol: [Verzele] ‘Op 
school ben je sterk, o zeker, omdat je daar de baas bent…’ [De Rijckel] ‘We zijn hier niet op school.’ (Claus 1962, 
p. 190). 
272 Als gezegd gebruikt Teddy Maertens dezelfde uitdrukking als hij met Sandra discussieert over de prijs (Claus 
1962, p. 43). 
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6.9.1 ‘Zij moesten allemaal barsten of buigen voor Crabbe’ 
 

Analyse 18 
 

D1        p. 96 
 
 
 

 
             
 
 
            | p. 97 
 

 
 
‘In dat kasteel natuurlijk is hij de baas geweest de hele oorlog lang, zij moesten allemaal 
barsten of buigen voor Crabbe. En zij die zeiden dat hij een nietwaard was, een 
klootzak, een krapuul, ah, maar ze stonden toch allemaal op het plein als hij voetbalde 
en tieren dat ze deden als hij een goal maakte. En als hij er niet was, omdat hij bij 
Hitler moest komen of aan het Oostfront vocht, was er niet eens de helft van het volk 
op het voetbalplein. Centervoor was hij. Natuurlijk. Want daarvoor moet ge 
terzelvertijd heel snel zijn en toch orders kunnen geven. En natuurlijk tegen een duwtje 
kunnen. Maar Crabbe was een goeie centervoor want er zijn er maar weinigen die 
tegen hem op durfden en die weinigen, mijn hoofd af, als zij geen littekens hebben, 
vraag het hun maar eens, zij zullen ze laten zien. En na de match, als zij gewonnen 
hadden, want zij wonnen altijd, er zijn er zelfs die zeggen dat als de oorlog lang genoeg 
geduurd had, wij in Eerste Divisie geraakt waren, dan draaide Crabbe zich naar de 
tribune en hij strekte zijn rechterarm uit, als de Romeinen voordat ze door de leeuwen 
verslonden werden. En in de kleedkamer trok hij zijn uniform aan met de revolver en 
de laarzen en terwijl dat het hele volk zwaaide ging hij dan naar de auto van mevrouw 
Harmedam.  

 
M2        p. 64 
 
 

 
“In dat kasteel natuurlijk is hij de baas geweest de hele oorlog lang, zij moesten allemaal 
barsten of buigen voor Crabbe. En zij die zeiden dat hij een nietwaard was, een 
klootzak, een krapuul, ah, maar ze stonden toch allemaal op het plein als hij voetbalde 
en tieren dat ze deden als hij een goal maakte. En als hij er niet was, omdat hij bij de 
Koning, Leopold Hitler moest komen of naar aan het xxx Oostfront vocht was er niet eens 
de helft van het volk op het voetbalplein. Center-voor was hij. Natuurlijk. Want daarvoor 
moet je terzelvertijd heel snel zijn en toch orders kunnen geven. En natuurlijk tegen een 
duwtje kunnen. Maar Crabbe was een goeie centervoor want er zijn er maar weinigen 
die tegen hem op konden durfden en die weinigen, mijn hoofd af, als zij geen littekens 
hebben, vraag het hen maar eens, zij zullen ze laten zien. En na de match, als zij 
gewonnen hadden, want zij wonnen altijd, er zijn er zelfs die zeggen dat als de oorlog 
lang genoeg geduurd had wij in Eerst Divisie geraakt waren, dan draaide Crabbe zich 
naar de tribune en hij strekte zijn rechterarm uit, als de Romeinen voor dat ze door de 
leeuwen verslonden werden. En in de kleedkamer deed trok hij zijn uniform aan met de 
revolver en de laarzen en terwijl dat het hele volk zwaaide ging hij dan naar de auto 
xxxx van Mevrouw Harmedam.  

 
M1    2B, p. 4 

 
In dat kasteel natuurlijk is hij de baas geweest de hele oorlog lang, zij moesten allemaal 
buigen of barsten voor Crabbe, hij was wreed zeggen ze maar ’s Zondags stonden ze 
toch allemaal op het plein als hij voetbalde. Als hij er niet was, dat hij naar het Oostfront 
moest of bij de Koning was er bijna geen volk op het voetbalplein. Center-voor was hij, 
natuurlijk, omdat je daar rap snel moet voor zijn en toch tegen een duwtje kunnen, 
geven of een duwtje geven. Er zijn er vele die een litteken dragen van Crabbe, vraag het 
maar, zij zullen het u tonen. En achter na de match, als zij gewonnen hadden, want ze 
wonnen altijd, ze stonden eerste in de divisie draaide hij zich naar de tribune en hij stak 
zijn rechterhand uit, als de Romeinen voor dat ze door de leeuwen verslonden worden. 
En dan deed hij op in de kleedkamers zijn uniform aan met de revolver en in de auto 
van Madame van Groenebeke zwaaide hij naar ’t volk dat met bloemen smeet.  

 
Verzele zet niet alleen inhoudelijk de verhalen van de boeren voort: ook talig gezien sluit hij 
aan op hun discussie over Crabbe en de oorlog. Zijn register is onmiskenbaar spreektalig van 
toon. Wederom valt de lijmstijl op: vrijwel alle zinnen beginnen met een voegwoord (‘En’, 
‘Maar’, ‘Want’) en er is sprake van inversies (‘tieren dat ze deden’, ‘centervoor was hij’). Diverse 
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zinnen bevatten uitbreidende bijzinnen, die erop duiden dat ze al vertellend, spontanerwijs 
ontstaan. Zo verandert halverwege de tweede zin, na de spreektalige interjectie, opeens de 
structuur: ‘En zij die zeiden dat hij een nietwaard was, een klootzak, een krapuul, ah, maar ze 
stonden toch allemaal op het plein als hij voetbalde’. Naast de hakkelige zinsstructuur valt het 
gallicisme ‘krapuul’ op en het scheldwoord ‘nietwaard’, dat een vernederlandste vorm is van 
het West-Vlaamse ‘niewerd’/’nieweerd’ (achterbaks persoon).  

De scheldwoorden benadrukken, onder andere in combinatie met de uitdrukking ‘mijn 
hoofd af’, dat Verzele het taalgebruik van volwassenen kopieert. Sterker nog, hij vertelt allerlei 
geruchten na die hij heeft opgepikt (‘er zijn er zelfs die zeggen dat’). Hij gaat zo sterk op in alle 
verhalen en geruchten dat hij deel gaat uitmaken van het collectief.273 Dit komt het sterkst naar 
voren wanneer hij plotseling overschakelt naar de wij-vorm: ‘zij wonnen altijd, er zijn er zelfs 
die zeggen dat als de oorlog lang genoeg geduurd had, wij in Eerst Divisie geraakt waren’.274  

Tegelijkertijd gaat het hier om een kinderlijke interpretatie van volwassen geruchten. 
Dit komt talig onder andere naar voren in de formulering ‘hij [is] de baas geweest de hele oorlog 
lang’. Bovendien blijkt uit alles dat Verzeles kinderlijke fantasie met de geruchten aan de haal 
gaat. Zo is het zeer onwaarschijnlijk dat Crabbe als Vlaamse SS-officier meermaals door Hitler 
zelf opgetrommeld werd. Ook de vergelijking van Crabbe als gladiator, waarbij de Romeinse 
groet het beeld oproept van de Hitlergroet, maakt duidelijk dat Verzeles fascinatie met helden 
zijn beeld over Crabbe heeft gemanipuleerd. Dit blijkt voorts nog uit Verzeles gefixeerdheid op 
Crabbes uniform ‘met de revolver en de laarzen’. Het roept de jeugdherinnering van de kleine 
Victor de Rijckel in herinnering, die gefascineerd was door de petten van de stoere Stuka-
piloten en zich inbeeldde hoe eenzelfde soort petten gedragen werd door cowboys en 
cavalerieofficieren (§ 6.3.4.2).  
 Het is interessant dat Verzeles register in M1 nog geen dialectische invloeden bevat. 
Sterker nog, de enige twee duidelijk dialectische markers – ‘rap’ en ‘achter’ – zijn veranderd in 
respectievelijk ‘snel’ en ‘na’. Dit stemt overeen met de eerdere observatie dat Claus Verzele 
aanvankelijk beschaafd(er) wou laten spreken. De reden ligt voor de hand: het zou de 
overeenkomsten tussen Verzele en De Rijckel, ook op talig vlak, meer in de verf zetten en onder 
andere benadrukken dat ze allebei uit een zwart nest komen. Hun beschaafde taalgebruik zou 
in dat opzicht als (subtiele) index dienen van het Vlaams-nationalistische en zelfs ronduit 
Duitsgezinde milieu waarin ze opgroeiden. Doordat Verzeles register al vrij vroeg in de genese 
is opgeschoven in de richting van tussentaal, is deze talige parallel verdwenen. Inhoudelijk is 
het wel nog steeds zonneklaar met welk ideologisch gedachtegoed Verzele is grootgebracht. Zo 
vertelt hij dat zijn moeder een foto van Crabbe bewaart waarop deze door Hitler gedecoreerd 
wordt (dit is waarschijnlijk de enige keer dat Crabbe persoonlijk de Führer heeft ontmoet).275 

                                                
273 Cf. Vermeulen 2004, p. 32: ‘Verhalen vertellen én vooral verhalen navertellen zijn culturele praktijken die 
collectieve identiteiten ontwikkelen, in stand houden of vervormen.’ 
274 Verzeles opvallend platte taalregister werd door de eerder aangehaalde Dirk de Witte geïnterpreteerd als een 
nieuwe hinderlijke inconsistentie in De verwondering: ‘Bij de dertienjarige Verzele is het echter niet alleen de manier 
waarop hij spreekt, maar ook de inhoud van wat hij zegt die zeer onwaarschijnlijk werkt. Een uitstekend voorbeeld 
hiervan is het paar bladzijden lange verhaal van deze jongen over de geheimzinnige Crabbe die na 1944 niet meer 
gezien werd en die hij dus (hij is par [sic] dertien jaar oud en het verhaal kan gedateerd worden omtrent 1960) 
nooit heeft gekend. Toch doet hij uitgebreide mededelingen over de geheimzinnige Crabbe die alleen maar door 
persoonlijke bekenden kunnen geweten zijn’ (De Witte 1971, p. 1014-1015). 
275 In M1 spreekt Verzele nog over ‘Hilterre’. Vanaf M2 is de verspreking verdwenen, vermoedelijk omdat het niet 
goed aansloot op Verzeles karakter van vroegwijze schoolknaap. Eenzelfde soort komische verhaspeling werd wel 
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Verzeles fantasie slaat definitief op hol als hij vertelt hoe Crabbe als een ware superheld de show 
stal aan het oostfront: 

 
je ziet dat Hitler hem bewonderend beziet, dat was omdat, toen ze omsingeld waren, vlak bij een 
meer dat bevroren was, en toen de straaljagers naar hen begonnen te mitrailleren, Crabbe ineens 
rechtopstond in zijn loopgraaf en hij zijn revolver, let wel op, zijn revolver precies op de glazen kap 
van de straaljager heeft afgevuurd en hij trof de piloot regelrecht in het hart. (Claus 1962, p. 97) 

 
Voorts vergelijkt Verzele de heroïsche Crabbe met ‘iemand in het genre van Holofernes’, 
verwijzend naar een verhaal uit het deuterocanonieke Bijbelboek Judit. In dit verhaal krijgt 
Holofernes, de legeraanvoerder van de Assyrische koning Neboekadnezar II, de opdracht om 
de Israëlitische stad Bethulië aan te vallen. Wanneer de stad wordt drooggelegd en Bethulië op 
het punt staat zich over te leveren, bedenkt de vrome en mooie weduwe Judit een list. Ze vertelt 
Holofernes dat ze weet hoe hij Bethulië definitief op de knieën kan dwingen. Holofernes valt 
voor Judits charmes en nodigt haar uit in zijn tent. Na een uitgebreide maaltijd, waarbij 
Holofernes overvloedig wijn drinkt, valt hij in slaap, waarop Judit zijn hoofd afhakt en de 
Assyriërs eindelijk verdreven kunnen worden door de Joden. Tot zover het officiële verhaal. In 
de versie van Verzele krijgen we een heel andere sage te horen. Hij verwisselt namelijk 
Holofernes met Absalom, de zoon van David. Dit Bijbelverhaal beschrijft hoe Absalom na 
allerlei familieperikelen een veldslag tegen zijn vader begint en uiteindelijk in het woud van 
Efraïm met zijn uitzonderlijke haarbos in een tak blijft hangen, waarna hij gedood wordt door 
Joab, een van Davids legeraanvoerders die Absaloms hart met drie speren doorboort. Verzele 
verwisselt niet alleen Holofernes met Absalom, hij verdraait ook nog eens het verhaal zelf. In 
zijn versie wordt namelijk ‘Holofernes’ (Absalom), al bungelend aan een tak, vermoord door 
een moeder die een ‘spies dwars door het hart’ steekt (ibid., p. 98). Wat er volgens Verzele met 
de echte Holofernes is gebeurd, krijgen we niet te horen. 
 Dit is wel nog het geval in M1, waar Mariën na Verzeles verhaal over ‘Holofernes’ vraagt: 
‘Maar was dat niet Absalom? Die met zijn lang haar’ (M1, 2B, p. 4). Hierop begint Verzele zijn 
uitleg over Absalom, die in feite Holofernes is. Wederom geeft hij een interessante twist aan het 
Bijbelverhaal: 

 
Maar die andere, Absalom, dat is de generaal die getrouwd was met een feeks van een  xxx xx 
spioene van de vijand, en de vijand zat bij haar in het salon en zij discussieerden over het verraad 
van verschillende legioenen die zouden overlopen want het ging slecht en daar komt Absalom 
aan de deur en de vijand sprong gauw achter een gordijn en Absalom die moe was van het 
vechten viel neer in een zetel en at zijn avondmaal en de spioene, zijn vrouw, zegt waarom drink 
je niet wat wijn bij je eten en hij dronk voor om haar plezier te doen en daarna nog een fles wijn 
en ze zat bij hem in de zetel terwijl haar moeder zat te kijken en knipoogjes naar haar gaf en 
Absalom kon zijn ogen niet openhouden vanwege de wijn waarin gemalen vergiftigde paddestoelen 
waren gegooid door de moeder en toen hij zijn dutje deed aarzelde zijn vrouw geen ogenblik en 
nam een saber en sneed zijn keel open. (M1, 2B, p. 4) 
 

                                                
gerecupereerd in Het verdriet van België, waar BoMama het voortdurend over ‘Hielter’ heeft: ‘“Het ligt toch allemaal 
in de handen van Onze Lieve Heer,” zei [BoMama]. “Of in de handen van Hielter.” “Hit-ler, moeder.” “Wat 
peinst ge, Staf, gaan ze Hielter kunnen tegenhouden?’ (Claus 1983, p. 104). 
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Net als bij zijn verdraaide versie over Absalom voert Verzele opeens een listige moeder ten 
tonele, die de hand heeft in de ondergang van de ‘held’.276 Dit onderstreept niet alleen Verzeles 
nogal seksistische vooroordelen over vrouwen als verraderlijke wezens – een clichébeeld dat 
nota bene door Bijbelverhalen zelf de wereld in is geholpen –, maar ook zijn wrokkige gevoelens 
ten opzichte van Alice Harmedam, die volgens hem de grootste schuld heeft gehad in de 
ondergang van zijn idool Crabbe (Claus 1962, p. 66). Bovendien wordt in zijn versie over 
Holofernes de anonieme Judit afgeschilderd als de ‘slechterik’, terwijl in het oorspronkelijke 
Bijbelverhaal de Joodse Judit juist de heldenrol vervult.  

Dit impliciet negatieve beeld over Joden komt veel openlijker naar voren in Verzeles 
volgende vertelling. Ditmaal heeft hij het over de Blauwvoeters, zoals de leden van Crabbes 
regiment genoemd werden. Volgens Verzele gaat de benaming Blauwvoeters terug op de tijd 
dat ‘het volk van de kust nog in hutten leefde en zijn voeten blauw verfde omdat men in het 
gevecht het onderscheid zou kunnen maken met de vreemdelingen (Joden en franskiljons) die 
het kustland willen binnenvallen’ (ibid., p. 99). Het is opnieuw een typisch kinderlijk trekje om 
de benaming ‘blauwvoeters’ – een verwijzing naar de meeuw (blauwvoet) die het krijgshaftige 
Vlaamse Kerelsvolk uit Hendrik Consciences De kerels van Vlaenderen (1871) als strijdsymbool 
droeg – letterlijk te nemen en te fabuleren dat het Vlaamse kustvolk daadwerkelijk zijn voeten 
blauw verfde. Door er echter bij te verzinnen dat ze dit deden om zich te kunnen onderscheiden 
van de ‘vreemdelingen’, krijgt de kinderlijke fantasie een onheilspellende en donkere kant. In 
tegenstelling tot de laatste wij-passage, waarbij in algemene termen wordt gesproken over 
‘vreemdelingen’, vult Verzele hier namelijk de term concreet in met Joden en franskiljons (een 
pejoratieve aanduiding voor Franssprekende Vlamingen). Het toont aan hoezeer Verzele – als 
symbool van een nieuwe Vlaamse generatie – al doordrongen is van allerlei seksistische, 
Vlaams-nationalistische en antisemitische opvattingen (cf. Absillis 2018, p. 294). Hierop kom ik 
nog terug. Nu is het tijd voor het derde deel van De verwondering, waarin de monoloog van 
Sprange centraal staat.  

 
6.10 ‘Wir sprechen uns noch’: Sprange 
 
We ontmoeten de beeldhouwer Sprange voor het eerst op Almout na een partijtje tennis tussen 
De Rijckel en Sandra. Hij wordt in het Almoutverhaal beschreven als een lange, ‘boerse man’ 
met vlashaar en ‘wakkere ogen’ (Claus 1962, p. 126). Nadat hij onhoorbaar de veranda is 
binnengeslopen waar De Rijckel en Sandra thee zitten te drinken, begint hij zich op te winden 
over het geringe aantal gasten dat naar de jaarlijkse herdenking van Crabbe zal komen. De 
klaagzang mondt uit in een dialoog met Sandra. Hoewel het gesprek geparafraseerd is 
weergegeven, schemert al iets van Spranges register door in de vertelling van De Rijckel:  
 

Via een detail in het gesprek [...] sprak Sprange over het be-la-chelijk idee dat iemand die Baader 
heette, had gehad om morgen een kroon voor het beeld van Crabbe (alsof er maar één was) neer 
te leggen, een kroon van Vlaamse kleuren, want het waren mimosa’s en zwarte tulpen die Baader 
zelf gekweekt had, speciaal voor de gelegenheid. Sprange beweerde dat als Baader ook maar één 
stap met die vuiligheid zou doen naar één van zijn beelden, hij ze uit zijn handen zou rukken en op 
de mesthoop gooien. (Claus 1962, p. 127) 

                                                
276 Claus maakte in het notaschrift op bladzijde 16 de volgende aantekening over Verzeles monoloog: ‘Vertelt zijn 
mythologische verhalen, alles verwarrend, maar meestal koningen die vechten met hun moeders’. 
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De daaropvolgende conversatie tussen Sprange en De Rijckel begint eveneens in de indirecte 
rede. Het gesprek vindt plaats in de tuin van Almout, waar ze de ‘parade van de wanstaltige 
beeltenissen’ van Crabbe passeren (ibid., p. 129). Sprange vertelt ‘in karige zinnen’ over zijn 
beeldhouwwerken, en schakelt dan over op verhalen over Crabbe. Vanaf dit moment komt hij 
rechtstreeks aan het woord: 
 

‘En ze zeggen wel: de Joden, de Joden,’ zei Sprange, ‘maar weet u wel dat Crabbe per-soon-lijk 
nooit één Jood heeft gedood. Ook niet in Tchernia, waar u over geschreven hebt in uw boek, 
het waren de Duitsers daar en de Oekraïners en de Spanjaarden, maar bijna nooit de Vlamingen 
en Crabbe heel zeker niet. U schrijft dat in Tchernia de Joden gedwongen werden de ossen te 
vervangen en de wagens van de Schutzstaffeln verder te trekken en dat als een Jood niet groette, 
hij meteen op straat opgehangen werd, misschien wel, maar dat ophangen heeft nooit één 
Vlaming gedaan. Ik zou u willen vragen dit eens grondig te herzien. En vooral, vooral meer de 
nadruk te willen leggen op het feit dat het de Joden zijn geweest, en geen anderen, die Crabbe 
hebben gedwongen het leger te verlaten. Zij zijn verantwoordelijk voor zijn, hoe zegt men het, 
vaandelvlucht!’ (Claus 1962, p. 129) 

 
Net als in het eerste fragment (‘be-la-chelijk idee’) benadrukt Sprange afzonderlijke lettergrepen 
(‘per-soon-lijk’) om zijn betoog kracht bij te zetten. Ook valt op dat Sprange zich ten opzichte 
van De Rijckel in een formeler register uitdrukt: terwijl hij het tegen Sandra heeft over 
‘vuiligheid’ en hij zweert de bloemen van Baader op de mesthoop te gooien, gebruikt hij in zijn 
dialoog met De Rijckel (die hij aanziet voor de Nederlandse gastspreker dokter Heerema) 
plechtige formuleringen als ‘grondig herzien’ en het eufemistische ‘vaandelvlucht’. Ook hier 
hebben we dus weer te maken met interpersoonlijke register-shifting en de daarbij optredende 
convergence. 

De onomwonden antisemitisch gekleurde passage, waarin Sprange niet alleen beweert 
dat de Vlamingen zich amper schuldig hebben gemaakt aan het vermoorden van Joden, maar 
zelfs de schuldkwestie omdraait en de Joden verantwoordelijk houdt voor Crabbes deserteren, 
blijkt afkomstig te zijn uit de lange monoloog die in het notaboek uitgebreid aan bod komt. Net 
als bij Arthur de sigarettenverkoper gaat het eigenlijk om een dialoog, waarvan alleen de 
uitingen van Sprange vermeld worden (‘Sandra? Dat was iets anders. Zuivere liefde? God, 
ochgod, neen, dat gegoochel, die visioenen die opkomen bij iemand waarvan het materiële, het 
lijfelijke onbevredigd is, dat was niets voor Crabbe’; ibid., p. 140). Aanvankelijk noteert De 
Rijckel onafgebroken hele passages uit de monoloog van Sprange, maar na verloop van tijd 
onderbreekt hij het relaas door zijn eigen gedachten (tussen haakjes weergegeven), en levert hij 
onder andere commentaar op Spranges manier van spreken: ‘hij weet dat hij pathetisch in de 
weer is en onvolmaakt de enkelvoudige indrukken over Crabbe weergeeft in zijn haast, en hij 
praat verder, om met de vele en snelle zinnen de helderheid op te roepen, die zo onmisbaar 
noodzakelijk is, nu, nu’ (ibid., p. 143). Na een reprimande – ‘Verder toch! Ik weiger –, die we 
ook tegenkwamen bij de beschrijving van de Prefect (‘Verder? Ik weiger. Verder.’; ibid., p. 38), 
vervolgt De Rijckel Spranges monoloog. Wederom, veel sneller dit keer, volgt echter een tussen 
haakjes geplaatst commentaar. Geleidelijk aan geeft De Rijckel Spranges monoloog steeds 
fragmentarischer weer, en nemen zijn eigen gedachten de vertelling over. Het illustreert 
opnieuw het eerder geobserveerde contrast tussen De Rijckel als personage en De Rijckel als 
verteller: deze laatste heeft alle touwtjes in handen en kan naar hartenlust de vertelling van 
Sprange manipuleren.   



‘SCHAMOTEREN MET DE (GROTE) WOORDEN’ 

 319 

In zijn aldus versplinterd weergegeven monoloog heeft Sprange het onder andere over de 
aankomst van Crabbe op Almout, diens onconventionele relatie met Alice en Sandra (‘hij hield 
niet zoveel van vrouwen...’), de invloed van De Keukeleire, de nasleep na de executie van De 
Keukeleire, de invloed van Crabbe op het verloop van de oorlog, herinneringen aan het 
oostfront en de manier waarop Sandra omgaat met Crabbes vermoedelijke dood. Het is lastig 
om Spranges register te typeren: net als bij de Prefect lijkt hij te variëren, zij het minder expliciet 
afgegrensd. Een constante is dat Sprange voortdurend gekleurd taalgebruik hanteert waarin 
zijn opvattingen doorklinken. Het betreft vooral evaluerende en emotionele woorden, zoals het 
geval is bij zijn beschrijving van De Keukeleire: 

 
De Keukeleire was in die tijd de God van Almout. Ik zie hem nog, het martiale hoofd rechtop, 
de nogal smalle borst vooruitgestoken en de witte, onbehaarde, delikate voetjes netjes samen 
krinkelend in een waskom lauw water in de keuken – dat herinnerde hèm dan aan vroeger, zei 
hij, en de Harmedams dorsten hun verwondering daarover niet uitspreken, zij die drie 
badkamers hebben in het huis – en zo, dáár, precies in de keuken waar wij om hem heen 
stonden, verkoos hij het te spreken over de ordening die er komen moest in de lage landen, 
waarin het drijfhout van de weekheid en de gemakzucht vlotte en de majestueuze stroming van 
de ziel verstikte, en u herkent de beelden die Crabbe later klakkeloos overnam in zijn toespraken. 
(Claus 1962, p. 141)   

 
Sprange beschrijft De Keukeleire als de ‘God’ van Almout en verwijst naar diens ‘martiale 
hoofd’. Direct erna heeft hij het echter over de ‘nogal smalle borst’ en de ‘witte, onbehaarde, 
delikate voetjes’, wat het opgeroepen beeld van een stoere mannelijke strijder op losse schroeven 
stelt. Het feit dat de voetjes (let op het diminutief) bovendien krinkelen schetst veel eerder een 
beeld van een baby in een badje, een indruk die nog eens versterkt wordt door de 
daaropvolgende woorden die semantisch samenhangen met water (‘badkamers’, ‘drijfhout’, 
‘vlotten’, ‘stroming’).277 Het geeft al aan dat Spranges houding ten opzichte van De Keukeleire 
en Crabbe allesbehalve eenduidig is. Met betrekking tot Crabbe neemt hij het op sommige 
momenten openlijk op voor zijn vroegere aanvoerder, van wie hij idolaat lijkt te zijn (‘wij allen, 
zijn hoplieten, wij bleven toch en hij heeft er ons uitgehaald dáár...’; ibid., p. 145), terwijl hij op 
andere momenten Crabbe bekritiseert en soms zelfs ronduit denigrerend afschildert: ‘Ik heb 
Crabbe te veel als een beest bezig gezien om dit laatste niet uit elkaar te kunnen houden. Hij 
deed de Keukeleire na, als een aap’ (ibid., p. 141).278 Een en ander lijkt het gevolg te zijn van 
het feit dat het voor Sprange nog steeds niet helder is waar De Keukeleire en Crabbe precies 
voor stonden. Hij herkent weliswaar feilloos de metaforen die Crabbe van De Keukeleire 
overnam, maar waar deze metaforen precies voor stonden, lijkt Sprange moeilijk te kunnen 
vatten. Dit blijkt onder andere uit de passage waarin hij tracht De Keukeleires ideologie toe te 
lichten. 
 
 
 
 

                                                
277 Mogelijk significant is het feit dat ‘krinkelen’ in het West-Vlaams ook ‘slinks handelen’ betekent (WNT). In dat 
geval staan de krinkelende witte voetjes van De Keukeleire (die contrasteren met de “blauwe voeten” van de stoere 
Kerels) wellicht symbool voor zijn plotse ideologische koerswijziging. 
278 Opnieuw wordt Crabbe hier in verband gebracht met een aap of primaat: vergelijk Analyse 6. 
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6.10.1 ‘Dit kunstmatig geërfd puriteinse’ 

De volgende passage volgt direct op Spranges opmerking over De Keukeleires krinkelende 
voetjes. 
 
Analyse 19 

 
Het fragment bestaat slechts uit twee lange zinnen die bol staan van de uitweidingen en 
bijzinnen. Niet alleen de grammatica, maar ook het lexicon is gecompliceerd. Sprange gebruikt 
diverse vergelijkingen, metaforen en parallelle constructies die vermoedelijk bedoeld zijn om 
zijn betoog te verhelderen, maar vooral het tegenovergestelde effect sorteren. Bovendien is het 
niet altijd duidelijk of hij zijn eigen mening ventileert, of dat hij de opvattingen van De 
Keukeleire parafraseert, zoals het geval is bij de bepaling ‘ons volk, het volk van vreters en 
geestelijke luilakken’. Verdere schimmigheid ontstaat door de vaak ambigue begrippen die 
Sprange hanteert. Neem ‘bezweren’, dat zowel ‘onderwerpen’ (betoveren), als ‘ergens voor 
behoeden’ kan betekenen. Beide opties zijn in principe mogelijk, dus het blijft onduidelijk of De 

 
D1   p. 141-2 
 

 
De Keukeleire, natuurlijk, was evenzeer als wie dan ook een slachtoffer van zijn eigen 
kwalen of genen, er was in hem een natuurlijk puritanisme dat hem voorbestemde, 
ongetwijfeld, om ons volk, het volk van vreters en geestelijke luilakken, te bezweren, en 
er was ook een vernauwing die hij zich zelf oplegde, waarbij het ontaarde, neen, neen, 
het aardse, in hem onderdrukt werd, en waarbij ook onderdrukt werd: een natuurlijke 
goedheid, mildheid, zodat degenen die hem niet kenden, a fortiori de parlementairen, 
hem voor een Savonarola hielden. Waarmee ik maar wil zeggen dat de Keukeleire zich 
niet overgaf aan de golfstroom die ons marionetten èn mensen maakt, dat hij het 
miasma van de zinnelijkheid niet wilde kennen en het daarom zo misprees en dat 
Crabbe, die een prooi was van àlles wat hem ook maar beroerde, ontroerde, zich nooit 
helemaal heeft kunnen losmaken van dit kunstmatig geërfd puriteinse... 

 
M2        p. 95 
 
 

 
De Keukeleire, natuurlijk, was evenzeer als wie dan ook een slachtoffer van zijn eigen 
kwalen of genes, er was in hem een natuurlijk puritanisme dat hem voorbestemde, 
ongetwijfeld, om ons volk, het volk van vreters en geestelijke luilakken, te bezweren, en 
een vernauwing die hij zichzelf oplegde, waarbij het ontaarde, neen, neen, het xxx 
aardse, in hem onderdrukt werd, en daarbij nog een ook onderdrukt werd: een natuurlijke 
goedheid, mildheid zodat degenen die hem niet kenden, a fortiori de parlementairen, 
hem voor een Savonarola hielden. Waarmee ik maar wil zeggen dat de Keukeleire zich 
niet overgaf aan de golfstroom die ons marionetten én mensen maakt, dat hij het 
miasma van de zinnelijkheid niet wilde kennen en het daarom zo misprees en dat 
Crabbe, die een prooi was van álles wat xx hem ook maar beroerde, ontroerde, zich 
nooit helemaal heeft kunnen losmaken van dit kunstmatig geërfd puriteinse... 

 
M1  3B, p. 17 

 
de Keukeleire was natuurlijk evenzeer als wie niet een slachtoffer van zijn eigen 
kwalen of genes, er was in hem een natuurlijk puritanisme die hem voorbestemde, 
ongetwijfeld, om het volk van vreters en luibakken te bezweren, en zelfs meer, die 
vernauwing, die hij zichzelf oplegde, dit toespitsen van het ont-aarde, nee nee nee, het 
on-aardse in hem onderdrukte waarschijnlijk een natuurlijke goedheid, mildheid, 
waardoor hij af en toe voor de mensen die hem niet kenden en a fortiori de 
parlementairen een nogal Savonarola-achtig aangezicht kreeg. Waarmee ik maar wil 
zeggen, dat de Keukeleire zich nooit heeft overgegeven aan de donkere golfstroom die 
ons marionetten én mensen maakt en dat hij het miasma van de sensualiteit niet heeft 
gekendx en het daarom zo misprees en dat Crabbe die wel een doorvlamde, 
doorzinderde prooi was van alles wat er ook maar in hem aanwoei en slib naliet dit 
nooit helemaal heeft kunnen onderdrukken 
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Keukeleire het Vlaamse volk ergens voor behoedde, of juist probeerde te onderwerpen. Ook 
‘puritanisme’ is ambigu: in de smalle betekenis duidt het op een hervormde stroming binnen 
het protestantisme; in algemenere zin betekent het zoiets als een strenge en vrome navolging 
van een leer. Vermoedelijk doelt Sprange op deze laatste betekenis, maar aangezien hij 
verderop naar Savonarola verwijst, blijft de religieuze invulling meezingen op de achtergrond. 
Met deze Savonarola refereert Sprange overigens aan de dominicaanse prediker en profeet 
Girolamo Savonarola, die aan het eind van de vijftiende eeuw in opstand kwam tegen de welig 
tierende ijdelheid in Firenze. Savonarola verketterde het corrupte kerkelijke gezag en keerde 
zich onder anderen tegen de Medici en de schandalenpaus Alexander VI. Na de door 
Savonarola geprofeteerde inval van Frankrijk in Italië werd hij in 1494 benoemd als prior van 
Firenze, dat hij wilde veranderen in een theocratie, waar weer volgens de zuivere leer van de 
kerk geleefd zou worden. Savonarola werd ongekend populair, maar toen hij zich in de Frans-
Italiaanse politiek mengde en zijn religieuze radicaliteit omsloeg in politieke radicaliteit, 
verdween in één klap zijn populariteit. Het volk zag geen heil meer in zijn strikte leer. Ook het 
Franse leger, waarmee hij een bondgenootschap had gesloten, trok zijn handen van hem af, 
waarop hij in 1498 door de massa werd opgehangen en verbrand. Met deze kennis in het 
achterhoofd krijgt de bewering van Sprange (‘degenen die hem niet kenden, a fortiori de 
parlementairen, [hielden] hem voor een Savonarola’) een ironische twist. De parallellen tussen 
De Keukeleire en Savonarola zijn immers onmiskenbaar. In beide gevallen gaat het om 
predikers die een nieuwe, strikte leer verkondigden, een populaire opgang kenden, de foute 
politieke keuzes maakten en dit uiteindelijk met een publieke executie moesten bekopen.  

Het blijft lastig door alle bomen het bos te zien, maar Spranges kerngedachte lijkt op 
het volgende neer te komen. De belangrijkste tegenstelling tussen De Keukeleire en Crabbe is 
dat de eerste over een natuurlijk puritanisme beschikte, waardoor hij niet ten prooi viel aan 
lichamelijke, sensuele of menselijke driften. Crabbe daarentegen werd juist sterk ‘beroerd, 
ontroerd’, waardoor zijn puritanisme slechts ‘kunstmatig’ was, en hij zich nooit als een waardige 
opvolger van De Keukeleire zou hebben kunnen ontpoppen. In dat opzicht lijkt Sprange in De 
Keukeleire een echte leider te zien, en in Crabbe slechts een na-aper (‘Hij deed de Keukeleire 
na, als een aap’). Een kleine slip of the tongue zet echter de deuren wijd open voor een ironische, 
groteske lezing. Wanneer Sprange probeert uit te leggen dat het puriteinse in De Keukeleire 
het ‘aardse’ onderdrukte, zegt hij per ongeluk ‘ontaarde’, de letterlijke vertaling van het Entartete 
oftewel het gedegeneerde dat zo veracht werd door de nazi’s.279  

Met het oog op de genese kan nog gesteld worden dat er nauwelijks significante 
verschillen zijn: de passage wordt van meet af aan gekenmerkt door een onrechtlijnige, 
metaforische en complexe manier van vertellen. Inhoudelijk doet de monoloog denken aan de 
discussie van de boeren in de herberg: ook Sprange komt uiteindelijk niet verder dan een 
persoonlijke interpretatie van de ideologie die De Keukeleire en Crabbe uitdroegen. De boeren 
op de Rode Hoek keren overigens terug in het vierde deel van de roman, waar hun discussies 
opnieuw een groot deel van het notaboek in beslag nemen. 

 
 
 

                                                
279 In M1 is deze verspreking duidelijker verklaarbaar: daar spreekt Sprange over het ‘on-aardse’. 



De verwondering stilistisch onderzocht 

 322 

6.11 Geruchten: de boeren in de herberg (reprise) 
 
Het hoofdstuk begint op de ochtend na de tweede overnachting in de herberg. Terwijl De 
Rijckel en Verzele aan het ontbijt zitten, druppelen verschillende boeren binnen, die al snel 
verwikkeld raken in een nieuwe discussie over Crabbe. Nadat een van hen stelt dat ze Crabbe 
voor zijn part hadden mogen ophangen, ‘ik had nog niet van mijn kaartspel opgekeken’, 
beginnen ze het gedachtegoed van Crabbe te bekritiseren. 
 
Analyse 20 

 

 
D1      p. 193 
 

 
‘Met zijn drie klassen! Moet daarvoor toch stront in je ogen hebben.’ 
‘De adel, de geestelijkheid en de burgerij.’ 
‘Maar neen, Roland, gij zijt mis. De partij, de weermacht en het arbeidsfront’. 
‘En wij dan, hadden wij dan niets meer te zeggen?’ 
‘De nieuwe geest, haha. Ie zag niet verder dan zijn neus, heel Crabbe. Wat zei ie ook 
weer? Wij waren de werkers van de aarde, en de wereld was een machine die vooruit 
marcheerde, iets dat nog moest gemaakt en gearrangeerd worden, niet voor ons, maar 
voor de toekomst. Kus nu mijn oor! Wij moesten wroeten en vlees derven voor straks, 
voor overmorgen, voor het jaar Blok, als wij al plukkerot waren.’ 
‘Ja, herinner u. Wij moesten van een ander kaliber worden, onszelf scherpen, herinnert 
u toch ne keer? Voor het beloofde land...’ 
‘Maar neen, Roland, het Boergondische rijk...’ 
‘En daarvoor kreveren zeker?’ 
‘O, lala!’ 

 
M2       p. 131 
 
 

 
– “Met zijn drie klassen! Moet daarvoor toch stront in je ogen hebben” 
– “De adel, de geestelijkheid en de burgerij” 
– “Maar neen, Roland, gij zijt mis. De partij, de weermacht en het arbeidsfront” 
– “En wij dan, hadden wij dan niets meer te zeggen?” 
– “De nieuwe geest, haha. Ie zag niet verder dan zijn neus, heel Crabbe. Wat zei ie 
ook weer? Wij waren de werkers van de aarde, en de wereld was een machine die 
verder vooruit marsjeerde, iets dat nog moest gemaakt en ge-arrangeerd worden, niet 
voor ons, maar voor de toekomst. Kust nu mijn oor! Wij moesten wroeten en vlees 
derven voor straks, voor overmorgen, voor ’t Jaar Blok, als wij al plukkerot xxx waren” 
– “Ja, herinner u. Wij moesten van een ander kaliber worden, onszelf scherpen, 
herinnert u toch ne keer! Voor het beloofde land… 
– “Maar neen, Roland, het Bourgondische rijk… 
– “En daarvoor kreveren zeker?” 
– “O, lala!”  

 
M1    4B, p. 2 

 
Want, allee, wat wilde ie? Ik heb het hem zelf nog horen zeggen, hij zei dat wij maar 
drie klassen moesten erkennen, de geestelijkheid, de adel en de burgerij… “Maar 
neen, Trach, de partij, de weermacht en het arbeidsfront” – “En dat die voor de rest 
van het land gingen zorgen! En wij dan, hebben wij dan niets meer te zeggen? En wat 
zei ie nog meer over de nieuwe geest, ah ja, wij waren de werkers van de aarde, en de 
wereld was een machine die vooruit marcheerde, iets dat nog moest gemaakt en ge-
arrangeerd worden, maar enfin, wij zijn hier toch niet om rond te wroeten en iets te 
miserie te scheppen voor straks, voor overmorgen, voor ’t jaar Blok als wij al rot zijn! 
x Maar nee, wij moesten van een ander kaliber worden, onszelf scherpen, rappeleert 
het u toch! Wij moesten het beloofde land” – “Nee, het Bourgondische Rijk, Trach” 
– “in de gaten houden en nu daarvoor kreveren. O la la!” 
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Wederom gaat het onmiskenbaar om een spreektalig, dialectisch beïnvloed register. De 
dialectische, West-Vlaamse invloeden uiten zich in het pronomen ‘ie’ en de verbuiging ‘’ne 
keer’. Ook is er sprake van de gij-vorm (‘gij zijt’, ook vervoegd als ‘herinnert u’), doorbreking 
van de werkwoordelijke eindgroep (‘iets dat nog moet gemaakt en gearrangeerd worden’) en de typisch 
Vlaamse uitdrukking ‘Kus nu mijn oor!’. Het lexicon is verder gemarkeerd door woorden als 
‘plukkerot’ en ‘derven’ (zich onthouden van) en Franse invloeden (‘marcheren’, ‘arrangeren’, 
‘kaliber’, ‘kreveren’, ‘O la la!’).  
 Opnieuw toont de genese dat de passage in M1 nog opgezet was als een monoloog van 
de boer Trach (die weliswaar voortdurend gecorrigeerd wordt door een andere boer): in M2 
evolueert de monoloog naar een levendige groepsdiscussie. Ook dit keer blijkt Claus tijdens het 
schrijven aan M1 twijfels te hebben gehad over de passage met de boeren. Als gezegd noteerde 
Claus bij het relaas over nonkel Henri in de kantlijn dat de hele passage naar achteren verplaatst 
moest worden (‘in 3 of 4’). Uiteindelijk besloot hij de discussie in het tweede deel te laten. De 
passage over de ideologie van Crabbe was blijkbaar nog problematischer: in de kantlijn van M1 
staat in grote letters ‘Dit is belachelijk! helemaal te herschrijven!’. Toch besloot Claus ook deze 
passage te behouden.  
 

 
  Afb.15 – M1, deel 4B, p. 2: Zelfkritiek in de kantlijn (Collectie Koning Boudewijnstichting/Letterenhuis, Antwerpen) 
 
Ondanks de gewijzigde structuur zijn de kernformuleringen reeds vanaf M1 aanwezig. Identiek 
in alle varianten is de ietwat merkwaardige frase ‘wij waren de werkers van de aarde, en de 
wereld was een machine die vooruit marcheerde, iets dat nog moest gemaakt en gearrangeerd 
worden’. De uitspraak blijkt vrijwel letterlijk overgenomen uit Le matin des magiciens, een in 
oktober 1960 verschenen studie over ‘réalisme fantastique’ die grote indruk maakte op Claus 
(Absillis & Lemmens 2018, p. 51-53).280 Op 26 oktober 1960 had Claus in zijn notaschrift het 

                                                
280 Op pagina 46 in zijn notaschrift nam Claus het volgende citaat uit Le matin des magiciens over: ‘L’esprit bourgeois: 
pour qui la terre est un lieu de séjour confortable dont il faut tirer le maximum / opposé à / l’esprit nouveau, 
l’esprit des ouvriers de la Terre, pour qui le monde est une machine en marche, un organisme en devenir, une 
unité à faire, une Vérité à faire éclore’. In de Nederlandse vertaling luidt de passage als volgt: ‘De burgerlijkheid 
[...] zou binnenkort worden weggevaagd door een nieuwe geest, de geest der werkers van deze wereld, voor wie 
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volgende over de studie genoteerd: ‘Te kopen vanwege de hysterische zucht naar irrealiteit in 
het nazisme. Wat Crabbe zoekt’. Vermoedelijk sloot de formulering uit Le matin des magiciens 
goed aan op het soort discours dat hij voor Crabbe in gedachten had. Het is trouwens vooral 
deze uitspraak van Crabbe die niet in goede aarde valt bij de boeren. Ze weigeren zich het 
apezuur te werken om het voor een volgende generatie beter te maken. ‘En wij dan?’, roepen 
ze verontwaardigd. Opnieuw komt ‘de Vlaming’ – dit keer gesitueerd op het platteland – er niet 
al te gunstig vanaf: hij is te veel gepreoccupeerd met zijn eigenbelang. Dit komt even verderop, 
niet toevallig in de wij-vorm, expliciet aan de orde: ‘Wij willen op ons gemak zijn. Wij hebben 
al te veel konterij gehoord en meegemaakt’ (Claus 1962, p. 193).  
  De discussie laat op ironische wijze zien hoe de steeds verhitter rakende boeren allerlei 
begrippen en doctrines dooreen klutsen, en zo een alternatieve versie van Crabbes ideologie 
fabriceren. De voortdurend aangebrachte correcties van een goed oplettende boer maken 
duidelijk dat de meeste boeren – Roland voorop – amper weten hoe de vork in de steel zit; in 
hun onwetendheid verwisselen ze bekend klinkende termen als ‘adel’, ‘geestelijkheid’ en 
‘burgerij’ probleemloos met heel wat minder onschuldige concepten als ‘partij’, ‘weermacht’ en 
‘arbeidsfront’. Hetzelfde geldt voor het door elkaar halen van ‘het beloofde land’ en ‘het 
Boergondische rijk’. Het demonstreert hoe eenvoudig het ene discours of verhaal door het 
andere vervangen kan worden, zolang er maar voldoende vertrouwde elementen gebruikt 
worden. De boeren zeggen het nota bene zelf: ‘Het is al één pot nat’. Deze constatering leidt 
tot een soort defaitisme: 
 

‘Dat is goed voor mensen van het kasteel, dat schamoteren met de grote woorden. Zij gaan wel in 
de Kamer geraken of in het Groot Geld, maar wij, wat kunnen wij ons daarmee bemoeien?’ 
‘En is het geen zwart of wit, het is blauw of rood, er moeten er altijd van verschillende gedachten 
zijn, is het niet waar, meneer?’ (Claus 1962, p. 194)281 

  
Het is precies dit defaitisme dat zo gevaarlijk is. Het zorgt er namelijk niet alleen voor dat de 
boeren onbewust hun steentje bijdragen aan de mythevorming rond Crabbe – die door 
associaties met ‘het beloofde land’ haast Messiasachtige trekken begint te krijgen –, maar het 
stelt hen eveneens vrij van enige morele rekenschap: ‘wat kunnen wij ons daarmee bemoeien?’. 
Ze leggen de verantwoordelijkheid bij de mensen die in ‘de Kamer’ of in het ‘Groot Geld’ 
terecht zullen komen, en we zijn weer bij terug bij de wij-passage uit de finale van de roman: 
‘Omstandigheden zijn meestal, als u ons bezig hoort, het werk van anderen, van de 
Voorzienigheid, de regering’ etc. (ibid., p. 241). Bovendien blijkt – nog onheilspellender – dat 
ze zelf allesbehalve zuiver op de graat zijn geweest tijdens de oorlog. De een heeft minstens ‘tien 
Zwarten’ op zijn hof weggestoken, de andere liep met zijn ‘zwarte botten’ met het VNV-blad 
Volk en Staat te leuren (ibid., p. 194). Zelfs de boer die deze schijnheiligheid aan de kaak stelt en 
roept ‘Iedereen heeft in formatie gelopen, iedereen, en die niet marcheerden hielden hun mond, 
dat is dus iedereen!’ (ibid.), blijkt zich nog niet ontworsteld te hebben aan het fascistische klimaat 

                                                
de wereld een machine in werking is, een wordend organisme, een eenheid, die geschapen moet worden, een 
waarheid, die moet uitstralen’ (Pauwels & Bergier 1972, p. 10). 
281 Het is betekenisvol dat de boeren spreken van ‘schamoteren met de grote woorden’. Het West-Vlaamse, zelfs 
specifiek Kortrijkse ‘schamoteren’ is afgeleid van het Franse ‘escamoter’ en betekent in deze context ‘goochelen’ 
(Debrabandere 2002, p. 333). Het is zodoende etymologisch gezien verbonden met de naam De Keukeleire, waarin 
het dialectische ‘cockelaer’ (goochelaar) doorklinkt (cf. Weisgerber 1967, p. 133).  
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waarin ‘darrende slagwoorden’ (ibid., p. 238) als ‘formatie’ en ‘marcheren’ aan de orde van de 
dag waren (cf. Duytschaever 1979b, p. 58).  
 
6.12 Geruchten: Verzele (reprise) 
 
Net als de boeren maakt Verzele opnieuw zijn opwachting in het vierde deel, dat begint op de 
ochtend na de tweede overnachting in de herberg. De avond tevoren is via de radio het bericht 
verspreid dat Verzele vermist wordt en dat hij vergezeld wordt van ‘een donkerblonde man van 
rond de vijfendertig jaar oud’ (Claus 1962, p. 161). In plaats van de politie te bellen beseft 
herbergier Pier dat er voordeel te halen valt uit de situatie en deelt hij De Rijckel mee dat ‘de 
huur van hun kamer nu aanzienlijk was opgeslagen’ (ibid., p. 160). Bovendien moet Verzele op 
bevel van Pier in een andere kamer slapen (‘Niet dat hij of de gebroeders Vermast of iemand 
uit het dorp ook maar iets tegen de leraar had, gedomme neen, maar als er over-tre-dingen 
gebeurden in zijn café, dan was hij toch, gedomme, mee verantwoordelijk!’, ibid.). De ochtend 
na deze tumultueuze avond staat Verzele ‘ongewassen, lijkbleek’ bij het bed van De Rijckel. 
Verzele meldt dat ze niks zullen betalen aan Pier en begint, eenmaal beneden, zijn ontbijt naar 
binnen te schrokken. Opeens wendt hij zich brutaal tot de leraar: ‘Wat is er, zit je met de 
poepers?’ (ibid., p. 190). Ook tegen Pier, die tevreden toekijkt hoe de jongen De Rijckel verbaal 
aanpakt, is Verzele kortaf: ‘Bemoei je daar niet mee’. Dit opvallende switchen van register stemt 
weliswaar overeen met de aantekening die Claus op het grote schema noteerde bij deel vier 
(‘Uitdrukkingen v.d. jongen: boerser, platter, grover maar kinderlijk’), maar verklaart niet 
onmiddellijk waarom Verzele dit doet. Een mogelijke interpretatie sluimert tussen de regels 
door, en wordt in M1 sterker gesuggereerd. Daar komt Verzele die ochtend namelijk niet alleen 
lijkbleek en ongewassen Mariëns kamer binnen, maar heeft hij ook nog eens een bezweet 
voorhoofd en donkere kringen onder de ogen (M1, 4, p. 4). Bovendien drukt hij – en dit is 
behouden in D1 – zijn handen tegen zijn billen ‘als om er een scheur in zijn broek te bedekken’ 
(Claus 1962, p. 189). Ook zit er een schram op zijn wang en is zijn haar vastgeklit. Een en ander 
lijkt te suggereren dat Verzele die nacht in de kamer van Pier heeft doorgebracht, om de 
herbergier in natura te betalen voor de peperdure kamer. Dit zou niet alleen verklaren waarom 
Verzele zo moe en hongerig is en zijn billen bedekt, maar ook waarom hij zo bits naar De 
Rijckel toe reageert: ‘Je bent bang’. In M1 voegt hij hier nog aan toe: ‘Je bent een onderkruiper. 
Geen kloten’. Deze alternatieve lezing zou Pier te kijk zetten als de grootste hypocriet die er in 
De verwondering rondloopt: in dit geval zou hij namelijk De Rijckel chanteren en afpersen op 
verdenking van daden die hij vervolgens zelf verricht met Verzele. Zo bezien komt de latere 
beschuldigende uitspraak van Verzele – ‘Pier heeft mij gepakt in de herberg!’ (ibid., p. 213) – in 
een ander daglicht te staan. Terwijl De Rijckel denkt dat Verzele dit bij wijze van list zegt om 
de aandacht af te leiden, zou Verzele hier weleens de waarheid kunnen spreken. 

Na het in een grimmige sfeer verlopen ontbijt beginnen de binnengedruppelde boeren 
hun discussie over het gedachtegoed van Crabbe ‘met zijn drie klassen’. Direct na dit debat 
volgt een flashback naar de avond tevoren; het moment dat Verzele opnieuw een monoloog 
houdt over Crabbe. De doorbreking van de verhaalchronologie wordt hierdoor betekenisvol: 
door eerst de boeren en daarna pas Verzele aan het woord te laten, blijkt opnieuw dat de jongen 
niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk volwassenen napraat.  
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Dit keer lijkt Verzele vooral te putten uit verhalen van Alice Harmedam. Alices perspectief 
schemert in ieder geval door in Verzeles monoloog: ‘Ach, het schaap [Crabbe] kon niet meer 
eten, alles wat hij at in de eerste dagen gaf hij zo weer over’ (ibid., p. 196). Verzele vertelt hoe 
Crabbe na het zien van honderden vermoorde Joodse kinderen getraumatiseerd terugkeert naar 
Almout, maar door Alice Harmedam gedwongen wordt opnieuw naar het oostfront te 
vertrekken. Hier is hij echter nooit aangekomen: 

 
Waar dat hij gebleven is, dat weet God alleen. Mevrouw Alice zegt dat zij zich kapotgeschrokken 
heeft, toen zij hem zag, hij die van ijzer was en die Russen vermoord heeft alsof hij garnalen 
kapotduwde, ‘hij viel zo door de mand,’ zo zegt zij dat. Zij heeft toen Sprange op het kasteel 
laten komen maar die weigerde iets te vertellen over Crabbe want het was toen nog oorlog en 
hij wilde zijn kameraad en officier niet verklikken en na de oorlog heeft hij ook zijn mond 
gehouden want het stond toen in alle kranten van die koncentratiekampen en hij dacht zeker 
dat hij er ook nog aan zou vliegen en dan heeft Sprange, als uitboeting, al die beelden gemaakt 
die in de tuin staan. (Claus 1962, p. 196) 

 
Net als bij zijn eerste monoloog hanteert Verzele een spreektalig register, dat tussentalige 
kenmerken bevat (bijvoorbeeld ‘waar dat hij is gebleven’). Er is opnieuw, zelfs in extreme mate, 
sprake van lijmstijl. Bovendien neemt Verzele weer letterlijk woorden over van volwassenen – 
‘“hij viel zo door de mand,” zo zegt zij dat’ – en geeft hij zijn eigen kinderlijke twist aan de 
opgevangen geruchten (‘hij wilde zijn kameraad en officier niet verklikken’). In vergelijking met 
de eerste monoloog, waarbij hij woorden als ‘krapuul’, ‘nietwaard’ en ‘klootzak’ in de mond 
nam, spreekt hij deze keer minder plat. Dit is vermoedelijk het gevolg van convergence: doordat 
Verzele hier Alice in plaats van de grofgebekte mannen uit de herberg napraat, hanteert hij een 
wat beschaafder register. Deze vorm van convergence wordt extra markant aan het einde van de 
monoloog, waar Alice’ stem als het ware door die van Verzele heen klinkt: 
 

Alleen Alessandra gelooft nu nog dat Crabbe niet dood is, zegt mevrouw Alice, zij is koppig als een 
muilezel in de weer met die vergaderingen en begrafenisplechtigheden elk jaar, en wat kan mevrouw 
Alice daar aan verhelpen, zij doet boete en laat Richard haar fotograferen. En dat is maar goed ook, 
zij heeft, als moeder, moeder zijnde, miserie gezocht, nietwaar. (Claus 1962, p. 197) 

 
Met name de laatste zin is intrigerend, omdat hij door de plechtige formulering en het 
afsluitende ‘nietwaar’ het register van de Prefect in herinnering roept. Een blik op het eerste 
manuscript, waarin Alice een prominentere rol vervulde en nog rechtstreeks aan het woord 
kwam bij het appèl (§ 4.7.2), leert ons dat Alice aanvankelijk eenzelfde plechtig schoon-Vlaams 
register hanteerde als de Prefect:  
 

Mevrouw Harmedam toen klapte in haar handen, er was het uitdoven van gemurmel en een 
breekbare stilte en zij kondigde aan dat dokter Heerema die speciaal uit het Noorden was 
overgekomen voor deze gelegenheid, en die, zoals zij allen ongetwijfeld al wisten een brochure 
aan het leven en het werk van Kapitein Crabbe zou wijden, daarvoor al twee jaar lang 
opzoekingen had verricht, thans enkele woorden zou zeggen, nietwaar, mijn beste, over de 
diepere achtergronden van zijn werk. (M1, 4, p. 9) 

  
In de slotzin van Verzeles relaas is met andere woorden een laatste echo bewaard van Alice’ 
register, dat in D1 alleen nog opduikt in de korte monoloog van haar echtgenoot Richard: 
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Wel, wij, u en ik, mijn beste, die de antieken bestudeerd hebben en proberen ons te 
vereenzelvigen met hen omdat zij hun lot nóbel dragen, wij kunnen wel glimlachen om 
dergelijke vulgaire kramptrekkingen die trachten naar iets anders, nietwaar, maar wij moeten 
toch erkennen dat die ongezonde splitsing in de mens soms resultaten bereikt. Wat? O. Ik dacht 
dat u iets zei. Daarbij, zodra de verrader van Tarsus is opgedoken en zijn giftig poeder heeft 
rondgestrooid en van de zonde een mogelijke winstpost voor het hiernamaals heeft gemaakt, 
wat restte er ons, zeg, u en ik? De glimlach, juist, de ironie. Maar dat was onvoldoende. Wij zijn 
door de knieën gegaan voor het christendom, wij antieken. En, mijn beste, dat is mijn grootste 
pijn geweest, dat het de droesem van de erfzonde is geweest die Crabbe heeft vergiftigd, want 
uiteindelijk is hij aan medelijden ten ondergegaan, een overbodig iets. (Claus 1962, p. 202) 

  
Steeds meer draden komen bij elkaar. Het plechtige schoon-Vlaamse register van de Prefect –
gemarkeerd door interjecties als ‘nietwaar’ en ‘mijn beste’ – keert niet alleen terug bij Richard 
Harmedam, maar blijkt ook – bij monde van Alice Harmedam – mee te zingen in Verzeles 
monoloog. De jonge schoolknaap wordt hierdoor nog nadrukkelijker gekarakteriseerd als een 
spons die alle geruchten om zich heen – inclusief de bijbehorende registers en ideologische 
zienswijzen – opslorpt en er zijn eigen verhalen uit destilleert. De achtergebleven droesem 
belooft niet veel goeds: Verzele is reeds doordrongen van allerlei vooroordelen en 
antisemitische, Vlaams-nationalistische sentimenten die – zolang hij zich in verderfelijke 
kringen blijft begeven – niet snel zullen veranderen. De monoloog van Verzele is niet de enige 
plek waar de ideologie van Crabbe blijft resoneren: ze is nog veel sterker aanwezig in de 
anekdotes van de oud-oostfronters op Almout.  
 
6.13 Heteroglossie op Almout: Crabbes hovelingen 
 
We ontmoeten de oud-oostfronters terwijl ze buiten in de beeldentuin van Almout aan hun 
geheugen staan te ‘knabbelen’. Hoewel er in het slothoofdstuk als gezegd geen strikte scheiding 
meer bestaat tussen de schrifturen, is het niet moeilijk om het begin van het notaboek te 
signaleren. Op de inmiddels vertrouwde ironische toon analyseert De Rijckel de voormalige 
oostfronters, en merkt hij op dat Crabbes stem, ‘thans verstrooid in de stemmen van zijn 
hoplieten’, geen gemeengoed is: het is ‘gekakel in het ijle van belachelijke, jammerlijke 
samenzweringen’ (Claus 1962, p. 227). Direct daarop volgen de versplinterde Crabbe-stemmen, 
in uiteenlopende registers. 
 

6.13.1 ‘Wij hadden geen rosten nagel meer om ons te scharten’ 

De eerste hopliet die aan het woord komt, vertelt hoe hij samen met een zekere Jan er 
wonderwel in slaagde weg te komen uit Pillau, een Russisch stadje dat tegen het eind van de 
oorlog diende als vertrekplaats voor duizenden vluchtelingen die Duitsland probeerden te 
bereiken. De anonieme hopliet herinnert zich hoe Jan het lumineuze idee kreeg om allebei een 
kind te kopen, in de hoop als vermomde vaders (opnieuw een maskerade!) aan boord van de 
vertrekkende schepen te raken. 
 
Analyse 21 

 
D1   p. 227-8 

 
In Pilau was het iets anders, dat kan ik je vertellen! En hoe de Jan en ik ooit in Dantzig 
zijn geraakt, dat was geen nonnenscheetje! Maar, meneer, als ik u zeg dat wij daar, 
Flämen oder nicht, gewoonweg tegen de muur werden gezet, met onze handen 
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omhoog, en dat wij niet mochten verroeren, totdat de schepen vol waren en 
weggeraakten. Zegt de Jan tegen mij: ‘Wacht!’ En hij komt terug, wit als papier. ‘Kom 
mee,’ zegt hij. Het was daar donker als de hel maar wij zagen klaar genoeg. Binst dat 
er een boot gereed stond waren er een paar geweest die zich in vrouw verkleed hadden 
om aan boord te geraken. Je zag ze hangen, met de rokken nog aan en daaronder hun 
laarzen, zij hingen aan een kraan van de haven met een plakkaat op de buik. De Jan, 
gij kent hem, hij is van niemand benauwd, wel, hij sloeg groen uit. En van boven 
schoten zij ons aan snot! Geloof het of niet, wij hebben al ons spaargeld, tegen de 
tienduizend Mark, moeten uitleggen en wij hebben aan een van die wijven elk een kind 
gekocht en de Jan en ik hebben in ons schoonste Platduuts verteld dat wij de vaders 
waren, die alles verloren hadden en het was nog waar ook, wij hadden geen rosten 
nagel meer om ons te scharten, en wij riepen lijk twee zotten: ‘’Onze vrouwen zijn aan 
boord! Alstublieft!’ En binst dat de bommen kletsten lijk rotte eieren rondom ons, zijn 
we weggeraakt met die boot. Er zijn er geweest, achter ons, die hetzelfde geprobeerd 
hebben, met een bundeltje kinderkleren, zelfs met een hoofdkussen waartegen dat ze 
‘Ah, Kindeke, ah, zoeteke’ zeiden. Mens, ze kregen direct een sterre van het pistool in 
de kop, en er lagen er wel zès op nen hoop met hun hoofdkussens voor dat we ’t anker 
hebben gelicht... 

 
M2     p. 157 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
       | p. 158 

 
In Pillau was het iets anders, dat kan ik je vertellen! En hoe de Jan en ik ooit uit in 
Dantzig zijn geraakt, dat was geen nonnenscheetje! Maar, Meneere, als ik u zeg dat 
wij daar, Flämen oder nicht, gewoonweg tegen de muur werden gezet, met onze 
handen omhoog, en dat wij niet mochten verroeren, totdat de schepen vol waren en 
weggeraakten. Zegt de Jan tegen mij: “Wacht!” En hij komt terug, wit als papier. “Kom 
mee” zegt hij. Het was daar donker als de hel maar wij zagen klaar genoeg. Binst dat 
er een boot gereed stond, waren er een paar geweest die zich in vrouw verkleed hadden 
om aan boord te geraken. Je zag ze hangen, met de rokken nog aan en daar onder hun 
laarzen, zij hingen aan de een kraan van de haven met een plakkaat op de buik. Xx De 
Jan, gij kent hem, hij is van niemand benauwd, wel, hij sloeg groen uit. En van boven 
schoten zij ons aan snot! Geloof het of niet, wij hebben al ons spaargeld, tegen de 
tienduizend Mark, moeten uitleggen en wij hebben aan een van die wijven elk een kind 
gekocht en de Jan en ik hebben in ons schoonste Platduuts hebben wij verteld dat wij 
de vaders waren, die alles verloren hadden en ’t was nog waar ook, wij hadden geen 
rosten nagel meer om ons te scharten, en wij riepen lijk twee zotten: onze vrouwen zijn 
aan boord! Alstublieft! En binst dat de bommen kletsten lijk rotte eieren rondom ons, 
zijn we weggeraakt met die boot. Er zijn er geweest, achter ons, die hetzelfde 
geprobeerd hebben, met een bundeltje kinderkleren, zelfs met een hoofdkussen 
waartegen dat ze “Ah, Kikindeke, ah, zoeteke” zeiden. Mens, ze kregen direct een 
sterre van de pistool in de kop, er lagen er wel zes op nen hoop met hun hoofdkussens 
voor dat we ’t anker hebben gelicht, lijk dat ze dat zeggen… 

 
M1    5A, p. 2 

 
In Pillau was het iets anders, dat kan ik je zeggen! En hoe de Jan en ik ooit in Dantzig 
zijn geraakt, dat is geen klein bier nonnescheetje geweest! Maar, Meneere, als ik u zegge 
dat wij daar Flämen oder nicht gewoonweg tegen de muur werden gezet met onze 
handen in de lucht en dat wij niet mochten verroeren tot dat de schepen vol waren en 
weggeraakten. Zegt de Jan tegen mij: Wacht. En hij komt terug, wit als papier. Kom 
mee, zegt hij. ’t Was daar donker als de hel, maar wij zagen klaar genoeg. Terwijl dat 
er een boot stond te wachten waren er een paar geweest die zich als vrouw verkleed 
hadden om aan boord te geraken. En ge zag ze hangen, met de rokken nog aan en 
met de laarzen er onder, ze hingen tegen aan de kraan van een haven met een plakkaat 
op de buik. En de Jan kende geen vrees, dat weet je, wel, hij zag g sloeg groen uit. En 
van boven schoten zij ons aan snot! Geloof het of niet, wij hebben al ons spaargeld, 
tegen de honderdduizend frank moeten uitleggen en wij hebben ons aan een van die 
wijven een kind gekocht, de Jan een en ik een, en in ons schoonste Platduuts hebben 
wij verteld dat wij de vaders waren die alles verloren hadden – en ’t was nog waar ook, 



‘SCHAMOTEREN MET DE (GROTE) WOORDEN’ 

 329 

 
Opnieuw keert het dialectisch gekleurde register van de boeren uit de herberg terug. Als 
tussentalige markers gelden onder andere de bijwoorden ‘lijk’ en ‘binst’, ook nog eens in 
combinatie met een expletief dat (‘binst dat’). Ook ‘sterre’ (met de West-Vlaamse e-uitgang), de 
verbuiging ‘op nen hoop’, de dimunitieven ‘kindeke’ en ‘zoeteke’ en de formulering ‘in vrouw 
verkleed’ onderstrepen – samen met bijvoorbeeld de interjecties ‘meneer’ en ‘mens’ – het 
spreektalige en dialectische karakter. De genese laat zien dat de wijzigingen twee richtingen 
opgaan: enerzijds worden dialectische elementen minder sterk aangezet (‘meneere’ ® ‘meneer’; 
‘ik zegge’ ® ‘ik zeg’; ‘geene’ ® ‘geen’), anderzijds neemt het dialectische gehalte juist toe (‘als 
vrouw verkleed’ ® ‘in vrouw verkleed; ‘terwijl dat’ ® ‘binst dat’). Zo wordt in M2 de uitdrukking 
‘geen rosten nagel’ nog uitgebreid met het eveneens dialectische ‘om ons te scharten’. Hierdoor 
stemt het register meer overeen met dat van de boeren in de herberg en kunnen er 
kruisverbanden worden gelegd. Het roepen ‘lijk zotten’ herinnert aan het verhaal over nonkel 
Henri, die na het traumatische bombardement ‘zot’ naar buiten liep. Ook de allegorische 
vergelijking van een bom als ei kwamen we al tegen bij de Henri-historie: de vliegtuigen lieten 
daar een ‘ei zo groot als de Sarma’ naast de stadsschouwburg vallen (ibid., p. 90). De allegorie 
is interessant, omdat ze een wrange tegenstelling in zich draagt: een ei – symbool voor 
vruchtbaarheid, nieuw leven – wordt als beeld gebruikt voor een bom – symbool voor de dood. 
Zelfs in een ogenschijnlijk onschuldige vergelijking worden de verhoudingen dus op scherp 
gesteld. 
 Een andere voormalige SS’er (eveneens naamloos, want deel uitmakend van een 
collectief) vertelt hoe de opmars van het Russische leger aan het oostfront steeds duidelijker 
merkbaar werd. Nog sterker dan bij het verhaal over Pillau brengt de verteller de gebeurtenissen 
uit de Sovjetunie als een avontuurlijk heldenverhaal:  

 
De berichtgeving was rampzalig maar wij hielden ons aan de redenering: als wij niet volhouden, 
dan is heel Europa in de ellende gedompeld. Kost wat kost moeten wij de dam houden, tegen 
Ivan. Herinner u die winter. [...] Door het ijsveld rijdend op mijn motorfiets kwam ik aan een 
gehucht. Ik dacht daar voedsel te vinden. In een blokhut vond ik drie oude mannen en zij 
stonden op toen ik binnenkwam. Herinner u hoe dichtbij Ivan was. (Claus 1962, p. 228-229) 
 

Het verhalende aspect krijgt vorm door overdrijvingen (‘als wij niet volhouden, dan is heel 
Europa in de ellende gedompeld’), inversies (‘door het ijsveld rijdend’ [...] kwam ik’, ‘in een 
blokhut vond ik’), directe aansprekingen (‘herinner u’) en figuurlijk taalgebruik (‘de dam 
houden’), waarbij ‘Ivan’ – vermoedelijk verwijzend naar Ivan de Verschrikkelijke – als 
metoniem geldt voor het Russische leger. Het vertellen zelf lijkt de belangrijkste drijfveer te zijn: 
er wordt niet stilgestaan bij de dramatische inhoud. Ook de uit Pillau gevluchte oostfronter heeft 
alleen oog voor de spannende elementen uit zijn verhaal (neerploffende bommen, opgehangen 
mannen, neergeschoten mensen met ‘een sterre van het pistool in de kop’), maar gaat niet in op 
het feit hij onschuldige kinderen gebruikt om zijn eigen hachje te redden. Nadat enkele andere 

wij hadden geene rosten nagel meer – en wij riepen lijk 2 zotten: Waar is onze vrouw? 
Zij is al aan boord! en wij zijn weggeraakt terwijl dat de bommen kletsten lijk rotte 
eieren rond ons. En ’t zijn er geweest die het geprobeerd hebben xxx achter ons met 
een bundeltje linnen of met een hoofdkussen. Mens, ze kregen direct een sterre in de 
kop, er lagen er wel zes op een hoofd hoop voor dat we het anker hebben gelicht, lijk 
dat men zegt. 
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oud-oostfronters kort aan het woord zijn gekomen, concludeert De Rijckel bitter: ‘Gemakkelijk 
werd de oorlog in hun stemmen een normale verschrikking, een politieke verschuiving, een 
ekonomische krachtmeting, alles in de naam van hun geloof’ (ibid., p. 229).282 
 

6.13.2 De schaduwprefect, nietwaar? 

Na een onderbreking waarin De Rijckel onder andere mijmert over zijn gevangenneming, 
wordt een nieuwe hoveling geïntroduceerd: Normand, ‘een vroegere Prefect van het Atheneum’ 
(ibid., p. 231). Het gaat hier niet zomaar om een voormalige Prefect, maar om de voorloper van 
De Rijckels huidige werkgever. Deze Normand heeft, zoals we in § 6.5 zagen, ‘last gehad na de 
bevrijding’ (ibid., p. 36). Bovendien weten we dat hij in M1 nog door het leven ging als Michiels; 
in M2 werd hij omgedoopt tot Normand. Het is pas in de eerste druk dat deze naam extra 
betekenis genereert: in alle eerdere versies, inclusief het Nieuw Vlaams Tijdschrift, ontbreekt de 
introductie nog, waardoor het niet mogelijk is Normand te identificeren als de voorganger van 
de huidige Prefect. ‘Normand’ is in dat opzicht niet toevallig gekozen. De naam verwijst niet 
alleen naar normen die hij als voormalig Prefect diende te handhaven, maar ook naar 
‘Normandië’, wat onmiddellijk reminiscenties oproept aan D-Day, en in bredere zin het falen 
van de fascistische ideologie die Normand als deelnemer aan de vergadering van Almout nog 
steeds uitdraagt. Het contrast tussen beide heren krijgt nog eens extra nadruk door hun 
identieke taalregister: 

 
Crabbe, het is heel duidelijk, heeft ons, in een zekere zin, als ik het zo mag uitdrukken, mijn beste, 
bedrogen. Misschien komt dit te hard aan, ergens, eigenlijk, maar was het toch niet zo, dat, minder 
dan het realiseren in een groots verband van een Grote Staat en een Groot-Volk dat toch in het 
verleden heeft bewezen groot te kunnen zijn, nietwaar, beste, dat onze vriend, weliswaar 
verbonden met geest en bloed, misschien toch vielleicht eerder een persoonlijk probleem 
probeerde op te lossen via de gebeurtenissen die hij uiteraard behéérste (Claus 1962, p. 231-232).  
 

Opnieuw gaat het om een plechtig, schoon-Vlaams register dat gekenmerkt wordt door 
hernemingen en interjecties, inclusief de signaalwoorden ‘(mijn) beste’ en ‘nietwaar’. Net als bij 
de huidige Prefect dreigt de kernboodschap onder te sneeuwen onder de aarzelende 
formuleringen (‘misschien’, ‘als ik het zo mag uitdrukken’, ‘ergens’, ‘eigenlijk’, ‘vielleicht’) die 
voorbehoud inbouwen. Het vergt dus enige deconstructieve vaardigheden om te achterhalen 
wat Normand precies onder woorden probeert te brengen: Crabbe kon na verloop van tijd niet 
meer omgaan met het ethische ‘vacuüm’ dat de oorlog had gecreëerd. Door de voorzichtige 
formuleringen laat Normand echter voortdurend ruimte voor tegensprekingen. Hij krijgt dan 
ook al snel tegengas van een andere aanwezige (‘Wel, als u het mij zo vraagt, dan lijkt het mij 
flämisch toe’), waardoor de dreigende ontmaskering wordt afgewend en iedereen weer op de 
gebruikelijke (sterke) verhalen kan terugvallen die de mythevorming en heldenverering rond 
Crabbe in stand houden.283 Het opmerkelijke en tegelijkertijd onheilspellende is dat Normand 
Crabbes ‘stem’ overbrengt in hetzelfde schoon-Vlaamse register dat de huidige Prefect juist 
aanwendt om nieuwe kopmannen te rekruteren voor de ‘goede zaak’; een ogenschijnlijk 

                                                
282 Een soortgelijke formulering noteerde Claus reeds op bladzijde 3 van zijn notaschrift. 
283 De bepaling ‘flämisch’, hier in de betekenis ‘overdreven’ (‘dan lijkt het mij flämisch toe, zoals men nu nog in de 
streek van Anhalt zegt voor: overdreven’), is een overduidelijk ironisch homoniem, doordat het natuurlijk ook 
‘Vlaams’ kan betekenen. 
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moderne, christelijk-humanistisch geïnspireerde samenleving. Het is echter maar de vraag in 
hoeverre dit oprecht een goede zaak genoemd kan worden: ook die maatschappelijke, politieke 
koers kan immers – zoals de huidige Prefect bij uitstek illustreert – al snel ontaarden in een 
dictatoriaal systeem, gedreven door een fascinatie met zuiverheid, orde en discipline. Deze 
overeenkomst wordt nog eens extra in de verf gezet door de in § 6.4.1 besproken ambigue 
enregisterment van het schoon-Vlaams: enerzijds geldt het als index van beschaafdheid, 
welvarendheid, moderniteit; anderzijds kan het doorgaan voor een index van een pro-Vlaams of 
zelfs ronduit pro-Duits, nazistisch gedachtegoed. Het ogenschijnlijke zwart-witcontrast tussen 
beide Prefecten wordt met andere woorden diffuser en de waarschuwing van De Rijckel krijgt 
een breder, algemener karakter: men moet niet alleen op de hoede zijn voor het nog steeds 
sluimerende nationaalsocialistische gedachtegoed dat ook buiten de ‘onderwereld’ van Almout 
verder ettert en de nieuwe generatie – gerepresenteerd door Verzele – infecteert; ook de 
alternatieve koers – gepredikt door de nieuwe Prefect – moet niet als een paard van Troje 
worden binnengehaald. Zolang er sprake is van sterk sturende, dictatoriale, onderdrukkende 
machten en doctrines die ‘vreemdelingen’, onzuivere elementen en het aardse (dat bijvoorbeeld 
bij De Keukeleire bestond uit ‘een natuurlijke goedheid, mildheid’) systematisch negeren of 
uitsluiten, is er geen hoop voor de naoorlogse Vlaamse samenleving. Een van de grootste 
slachtoffers van deze onderdrukkende, naar zuiverheid strevende machten is Fredine. 
 
6.14 De antieke vertelster Fredine 
 
Fredine, werkzaam als verpleegster in het gesticht waar De Rijckel zit opgesloten, wordt meteen 
in de eerste dagboekpassage geïntroduceerd. Het is Fredine die De Rijckel het schrift geeft om 
zijn eigen relaas in op te schrijven. Ook is zij degene die De Rijckel straft als hij zich niet 
gedraagt – ‘Pas op’, zei Fredine, ‘of je gaat weer de kelder in’ (Claus 1962, p. 28) – en die hem 
op de hoogte stelt van de gebeurtenissen en andere bewoners in het gesticht. De introductie is 
illustrerend voor de drievuldige rol die Fredine speelt. Ze is tegelijkertijd De Rijckels 
bondgenoot, boodschapper en ‘vijand’: als medewerkster van het gesticht is Fredine namelijk 
het verlengstuk van Korneel, waardoor ze macht kan uitoefenen over De Rijckel. Ook geeft ze 
een bepaalde structuur aan het dagenloze bestaan in het hok – ‘Fredine komt straks. Zij heeft 
haar regelmaat’ (ibid., p. 35) –, brengt ze De Rijckel eten vertelt ze hem persoonlijke verhalen. 
 Langzamerhand wordt hun relatie intiemer: ‘Zij zei dat zij de hele tijd aan mij gedacht 
had en dat ik haar enige vriend op de hele wereld was, de enige die naar haar wou luisteren en 
die er niet op uit was om je weet wel’ (ibid., p. 221). Wat dit ‘je weet wel’ precies inhoudt, wordt 
verder in het midden gelaten, evenals het akkefietje dat vlak tevoren tussen de twee heeft 
plaatsgevonden tijdens een stroomstoring. Het heeft er in ieder geval alle schijn van dat Fredine 
een tijdelijk defect aan de generatoren aangrijpt om haar macht over De Rijckel uit te breiden: 
‘Sedert de kortsluiting die ons in het donker heeft doen zitten, denkt zij dat haar alles toegelaten 
is’ (ibid., p. 221). Ze vertelt De Rijckel over een traumatische gebeurtenis uit haar jeugd: haar 
bloedeigen vader besloot, toen ze nog een meisje was, haar te laten steriliseren, zodat ze in de 
toekomst gegarandeerd ongehuwd zou blijven en voor haar zusje en drie broertjes kon 
zorgen.284 Door de ingreep is ze een soort hermafrodiet geworden; ‘iemand man noch vrouw’ 

                                                
284 Het is een typisch Clausiaans trekje om de gesteriliseerde, onvruchtbare Fredine te vernoemen naar Freya (ook 
wel Freyja, Frea of Fria), de Noordse godin van de vruchtbaarheid (cf. Vermeyden 2000, p. 63). Op een los 
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(ibid., p. 224), een androgyne. Dit uit zich eveneens in haar uiterlijke kenmerken: ‘Zij heeft geen 
vrouwenheupen, haar rug is recht en vlak’ (p. 84); ‘Haar lichaam is zonder één zwelling. De 
heupen zoveel smaller dan haar schouders’ (p. 85); ‘Zij wrijft met haar vingers over haar kin, 
alsof daar een baard zou staan’ (p. 86). Als De Rijckel eenmaal de waarheid achter haar 
androgyne verschijning kent, noemt hij haar een ding ‘dat hij harig als een aap zag, dat sprak 
in herbergiersstem’ (p. 224).285  
 

6.14.1 ‘Willytje en ze bom’ 

Fredine komt voor het eerst uitgebreid aan het woord in het hoofdstuk ‘Wie leest mijn schrift 
straks?’, de tweede dagboekpassage. Nadat ze De Rijckel zijn koude maaltijd en verschaald bier 
heeft voorgezet, begint ze te vertellen over over haar geliefde neefje Willytje.  
 
Analyse 22 

                                                
aantekeningenvel noteerde Claus de etymologische herkomst van Fredines naam: ‘Fria / Frieda / Freda / 
Fredine’. Daaronder schreef hij nog: ‘is het niet die steriel is!!’. 
285 Op pagina 83 wordt er al een indirecte link gelegd tussen Fredine en een aap: [Fredine] ‘Wat schrijf je, echt 
zeggen nu.’ [De Rijckel] ‘Dat je zegt dat ik dit niet opschrijf.’ [Fredine]: ‘Je houdt mij voor de aap.’ 

 
D1        p. 83 
 
 
 
 
 
 
 
 
         | p. 84 

 
‘Willytje spreekt al heel goed, weet je dat? Het is ongelooflijk voor ne jongen van maar 
zo oud. Hij zegt al: bom.’ 
‘Bom?’ 
‘Ja, hij kan “papa” zeggen en “mama” en “boeboe”, en gisteravond, maar ja, ze zitten 
d’r genoeg achter, zijn Ma laat hem geen sekonde gerust, de hele tijd spreken ze d’r 
tegen en altijd in het Schoon-Vlaams, en gisteravond, almeteens, zegt hij: “Bom”.’ En 
kontent dat ze waren!’ 
‘Kunnen zij dat kind niet iets anders leren?’ 
‘Waarom? Dat kind kent toch maar ze vader en ze moeder en ze bom?’ 
‘Zijn bom?’ 
‘Maar neen, geen bom gelijk een bom. Oha, dat moet ik vertellen straks, zij gaan zich 
ziek lachen. O, o, je dacht dat Willytje wilde zeggen: bom, gelijk een bom die kan 
ontploffen? Maar neen. Bom, Boma, Bomama, jij rare. Of zeggen ze dat niet in je 
streek in Holland? Hé, wat zeggen ze dan tegen een bomama, voor een grootmoeder?’ 
‘Oma.’ 
‘Watte?’ 
‘Oma.’ 
‘Zij zijn zot.’ 

 
M2      p. 55 
 
 

 
“Willytje spreekt al heel goed, weet je. Het is ongelooflijk voor ne jongen die maar zo 
oud is. Hij zegt al: bom.” 
“Bom?” 
“Ja, hij kan ‘papa’ zeggen en mama en gisteravond, maar ze zitten er natuurlijk genoeg 
achter, zijn Ma laat hem geen seconde gerust, de hele tijd babbelt ze dr-tegen en altijd 
in het schoon-Vlaams. En gisteravond almeteens, zo zei-t-ie: Bom. En kontent da-ze 
waren” 
“Kunnen ze dat kind niet iets anders leren?” 
“Waarom? Dat kind kent toch maar ze vader en ze moeder en ze bom?” 
“Zijn bom?” 
“Maar neen, geen bom lijk een bom, o hoho, dat moet ik vertellen straks, zij gaan zich 
ziek lachen. Boma, Bomama, gij rare. Of zeggen ze dat niet bij u misschien, in uw 
streek in Holland? Hè, wat zeggen ze dan in de plaats? 
“Oma” 
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Fredine hanteert een spreektalig en dialectisch beïnvloed register. De zinsstructuur wordt 
voortdurend onderbroken door spontaan ingelaste uitweidingen en er is sprake van 
spreektaalspelling (‘d’r’, ‘ze vader en ze moeder en ze bom’, ‘watte’), dialectische verbuigingen 
(‘ne jongen’) en interjecties (‘ja’, ‘maar ja’, ‘maar neen’, ‘hé’), waaronder twee onomatopeeën: 
‘oha’, en ‘o, o’. Ook het lexicon is onmiskenbaar ‘Vlaams’, met woorden als ‘bom’ (van 
bonmama), ‘gerust (laten)’, ‘kontent’, ‘almeteens’ en ‘zot’. Inhoudelijk is het interessant dat ze de 
term ‘schoon-Vlaams’ gebruikt, waarmee ze waarschijnlijk wil aangeven dat haar zus en zwager 
Willytje niet in het dialect, maar in het Nederlands opvoeden. Aangezien Willytje net geleerd 
heeft (het gallicistische) ‘bom’ te zeggen tegen zijn grootmoeder, zal het ‘schoon-Vlaams’ van 
Willytjes gezin in de praktijk neerkomen op een schoon-Vlaams dat dicht in de buurt komt van 
de huidige Vlaamse tussentaal, die onder andere gekenmerkt wordt door Franse invloeden. 

Met het oog op de genese is het opvallend dat in M2 de spreektaligheid sterker is aangezet 
dan in M1:  

 
zo’ne jongen ® ne jongen 
van die leeftijd ® van maar zo oud 
met rust ® gerust 
ertegen ® dr-tegen 
nu gisteravond ® gisteravond almeteens 
dat ze ® da-ze 
zijn vader en moeder, zijn bom ® ze vader en ze moeder en ze bom 
 

Het dialectische taalregister leidt in deze scène tot een misverstand doordat De Rijckel, die niet 
bekend is met ‘bom’ als afgeleide van ‘bomama’, onmiddellijk denkt aan een explosief. Deze 
door homonymie veroorzaakte verwarring verwijst opnieuw naar een prominent motief uit De 
verwondering: taal kan – afhankelijk van de context, de spreker(s) en de luisteraar(s) – op 
verschillende manieren geïnterpreteerd worden en op die wijze subtiel partijen creëren, 
medestanders en tegenstanders, afhankelijk van de vraag welke registers je beheerst en welke 
(verborgen) betekenissen je kent (cf. Lemmens 2016, p. 65). Verder haakt het fragment aan bij 
de oorlogsmetaforiek die woekert in de taal van De Rijckel (cf. Klein 2003, p. 13). Op het eerste 
oog lijkt het dan ook niet verrassend dat de leraar, die het heeft over ‘vijandelijk volk’ (Claus 
1962, p. 8), ‘vaders met flesgroene vizieren’ (ibid., p. 8) en een speelplaats om ‘te schaatsen, te 
fusilleren, blindeman te spelen’ (ibid., p. 57), direct aan een explosief denkt bij het horen van 

“Watte?” 
“Oma” 
“Zij zijn zot” 

 
M1    2A, p. 2 

 
“Willytje spreekt al heel goed, weet je. Hij Het is ongelooflijk voor zo’ne jongen van 
die leeftijd, hij zegt al: bom.” “Bom?” Ja, hij zegt al ma en papa en nu gisteravond, 
maar ze zitten er natuurlijk genoeg achter, zijn ma laat hem geen sekonde met rust, 
de hele tijd babbelt ze ertegen en dikwijls in het schoon Vlaams. En nu gisteravond 
zei-t-ie: Bom. En kontent dat ze waren!” “Waarom zo’n woord, konden dat kind niet 
iets anders lezen leren?” – “Waarom? Het is toch ’t naaste wat dat kind heeft na zijn 
vader en moeder, zijn bom.” – “Zijn bom?” – “Maar neen, geen bom lijk van een 
bom, o ho ho ho, dat moet ik vertellen, ze gaan zich ziek lachen, boma, bonmama, 
gij, rare. Zeggen ze dat dan niet in Holland misschien? Hè. Wat zeggen ze dan?” – 
“Oma” – “Watte?” “Oma” – “Zij zijn zot” zegt zij  
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‘bom’.286 Anderzijds is het opmerkelijk dat zich bij De Rijckel, die opgegroeid is in het West-
Vlaamse Roeselare (ibid., p. 183), zelfs binnen het kader van het ‘familie’-discours, een militaire 
interpretatie opdringt.  

Verder valt het op dat Fredine vaak woorden gebruikt die je zou kunnen rekenen tot 
een ‘waanzin’-discours. Zo zegt ze dat haar familieleden zich ‘ziek gaan lachen’, noemt ze De 
Rijckel een ‘rare’ en vindt ze Nederlanders ‘zot’. Door de context waarin het gesprek zich 
afspeelt – de ‘cel’ van De Rijckel – krijgen deze woorden een wrange bijsmaak. Bovendien 
roepen ze reminiscenties op aan de zot lachende nonkel Henri, een verhaal dat overigens als 
gevolg van het homoniem ‘beer’ begon. 
 

6.14.2 ‘Gij zijt zot, zegt de dokteur’ 

In het vierde deel komt Fredine opnieuw uitgebreid aan bod. Tijdens een elektriciteitsstoring, 
die het hele gesticht in het donker hult, komt ze binnen en begint ze te klagen over Korneel:  
 

‘Zij zijn aan het repareren. Korneel peinst dat het de centrale is!’ 
‘Ah. 
‘Ja. En hij zegt: Ga ook eens kijken. Maar zie van hier dat ik daar mijn broek aan vaag.287 Hij 
moest een keer weten dat ik hier zit.’ (Claus 1962, p. 181) 

 
Dit verschilt nog aanzienlijk met de passage uit M1: 
 

“Zij Korneel is xxx ’t aan ’t repareren, maar hij peinst dat het de centralen is” 
“Ah” 
“Ja” – En ’k heb gezeid dat ik zou gaan kijken buiten maar pppfftsch ik zit hier, hij moest het 
een keer weten” 
“Wat zou xx hij zeggen?” – “Wat zou-d-ie-doene, liever. Ie is capable van mij te slaan. Maar ’k 
zou mij niet laten doen.. (M1, 4A, p. 1) 
 

In vergelijking met D1 is het taalregister een stuk dialectischer: het wordt gekenmerkt door 
spreektaalspelling, dialectische verbuigingen (‘centralen’, ‘gezeid’), gallicismen (‘capable’), de 
onomatopee ‘pppfftsch’ en het dialectische persoonlijk voornaamwoord ‘ie’, dat terugkomt in 
de enclise ‘wat zou-d-ie-doene’.  
 Vervolgens begint Fredine vanuit de duisternis te vertellen en De Rijckel te strelen. Als 
ze voelt dat hij glimlacht, vraagt ze hem waarom hij lacht, waarop De Rijckel antwoordt dat hij 
nog helemaal niet haar achternaam weet. ‘Van de Sompel’, zegt Fredine, een achternaam die 
ze al sinds M1 (4A, p. 1) draagt. Deze achternaam mag betekenisvol heten: ‘sompelen’ en het 
ermee verwante ‘sompen’ betekent namelijk ‘door de modder waden’, ‘moeizaam lopen’ en ook 
wel ‘struikelen’ (Van Dale). Fredine heeft windsels om haar been vanwege een verstoorde 
bloedsomloop (Claus 1962, p. 83) en loopt dus vermoedelijk moeizaam. Bovendien beschrijft 
De Rijckel haar voortdurend als een slons, ‘het gore mens’ (ibid., p. 220) en ziet ze er volgens 
hem laveloos uit in haar witte pak dat altijd onder de ‘vet-en-roetplekken’ zit (ibid., p. 82). 
                                                
286 De Potter wijst met betrekking tot Claus’ roman Omtrent Deedee (1963) op eenzelfde opvallende oorlogsmetaforiek: 
‘Het avondmaal is een “krachtproef” (81). Natalie bestempelt de strubbelingen voor de mis als “voorpostgevechten” 
(22), “de familie in het salon is in twee kampen verdeeld, die tegenover elkaar zitten in de gebloemde zetels” (54). [...] 
Albert beschouwt de “handige, gladde Claude” als een “vijand” (93) (De Potter 2017, p. 106-107).  
287 In de eerste druk (en alle andere drukken) staat ‘waag’ in plaats van ‘vaag’. Ongetwijfeld is dit toe te schrijven 
aan een (foute) ingreep door corrector Rohde, die ‘vaag’ waarschijnlijk niet herkende als de dialectische vorm van 
‘vegen’ en er ‘waag’ van maakte. Pas in de kritische editie van 2018 werd dit hersteld (Claus 2018b, p. 201). 
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Fredine wordt dus in verband gebracht met onreinheid, met een vieze en halfslachtige 
substantie als modder (geen water, geen zand). Vervolgens begint Fredine te vertellen over de 
miskraam van haar zus, naaister van beroep. Na al drie kinderen op de wereld gezet te hebben 
is ze weer in verwachting. Ze merkt dat er iets niet klopt en neemt ‘Fredineke’ in vertrouwen: 

 
En, zegt zij tegen mij: Fredineke, zegt zij, dat kind – dat was haar laatste – dat zit dood in mij. 
Peinsde gij dat serieus? zeg ik. Ik weet het zeker, zegt zij. Kom mee naar de dokteur. En wij 
gingen er samen naar toe. Gij zijt zot, zegt de dokteur. En vier weken daarachter, zegt ze tegen 
mij: Fredineke, ge moet mee. En wij gingen weer naar hem. Maar allee, zegt de dokteur, ik weet 
het toch zeker wel beter dan gij en ik zeg u dat er niets mankeert; aan u noch aan het kind. – ’k 
Ben ’t zeker, begint ze te roepen. Maar neen, roept ie nog veel harder. Wel, zegt ie, het is het 
laatste dat ik doe, kom maar mee. X-stralen. En twee dagen later, als de fotoplaten getrokken 
waren, jaja, het was zo laat, je had zijn aangezicht moeten zien. Ja, madame, zegt hij, g’hebt 
gelijk, het zit dood in u. Wat denk je daarvan? Zij was kontent natuurlijk. Maar ook niet kontent, 
enfin, zij wist niet wat dat ze daarvan moest peinzen. En het is afgekomen met een spuitje en ik 
geef u te raden, het had geen armen en geen benen. Ja. Met dat ze hele dagen achter die 
naaimachine zat natuurlijk, haar armen en haar benen verroerden het meeste. Dat heeft er niets 
mee te maken zei de dokteur, maar dat zie je van hier... (Claus 1962, p. 186) 

 
Het relaas, opnieuw gesteld in een sterk spreektalig en dialectisch register, herinnert aan de 
gruwelverhalen over nonkel Henri en Jante. Ook Fredine gaat voorbij aan de tragische inhoud: 
ze lijkt zelfs plezier te hebben in het vertellen. Dit in tegenstelling tot De Rijckel, die zich afwendt 
van de ‘antieke vertelster’. ‘Stil. Hou op’, smeekt hij haar in gedachten. Het zal echter nog erger 
worden. In het slotdeel onthult Fredine namelijk haar eigen traumatische verhaal, dat de leraar 
in tranen achterlaat. Hoewel hij beweert dat de tranen een reactie zijn op het feit dat hij niet 
goed tegen vrouwenstemmen, tegen huilende katten kan, geeft hij in M1 nog toe dat hij 
misschien ook niet tegen haar en haar verhaal kan, ‘maar dat kon ik niet zeggen’ (M1, 5A, p. 1). 
Wat is precies het verhaal dat de leraar zo raakt? 
 

6.14.3 ‘Je moet daarom niet schremen’ 

Het bijzondere is dat Fredines verhaal in de indirecte rede wordt verteld: De Rijckel schrijft hoe 
Fredine zich heel goed herinnerde ‘dat zij met haar zwarte, wollen, lange kousen en haar roze 
strik aan naar de vespers was geweest die zondag en thuiskwam met haar gebedenboek met de 
vergulde snee en de doodsprentjes in de ene hand en in de andere haar gedraaide kaars voor 
haar aanstaande eerste kommunie’ (Claus 1962, p. 222). Dan ontwaart ze opeens een 
vreemdeling bij de haard, die tegen haar vader zegt dat Fredine eigenlijk al te oud is en dat het 
misschien niet zal pakken. De vreemde blijkt Lange Wanten te zijn, die in het dorp de 
bedenkelijke reputatie geniet van ‘kundige zwijnenkeler, hondentemmer, stroper, en die in 
sommige hoeven van de streek geroepen werd wanneer er een klein meisje behandeld moest 
worden, meestal het oudste meisje van een vruchtbaar of als vruchtbaar te verwachten gezin’. 
Fredine vertelt, bij monde van De Rijckel, dat Wanten iets binnen in haar had weggedrukt, ‘dat 
begreep zij, en toen zij, rond haar twintigste, meer en meer in de spiegel van Vaders slaapkamer 
naar haar grove heupen, haar brede schouders, haar getaande huid en naar het dons, neen, 
neen, naar het háár op haar kin en boven haar lippen, staarde, langer en langer staarde rond 
haar twintigste jaar, vervloekte zij de man en zijn handen, en terwijl de spieren op haar 
voorarmen duidelijk zichtbaar, haar kin en haar wangen blauw van het scheren werden, 
verzorgde zij handig en sterk als een man (als iemand die geen man ooit zou willen “pakken”, 
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iemand man noch vrouw) de andere kinderen en bracht ze groot en begroef haar vader, die dit 
beslist had’ (ibid.).  
 Pas na deze ‘indirecte monoloog’ komt Fredine weer rechtstreeks aan het woord. Er zijn 
meerdere verklaringen denkbaar voor het gebruik van de indirecte rede. In eerdere analyses 
hebben we gezien dat bij de fragmenten die in spreektalige, dialectische, ‘volkse’ registers gesteld 
staan, vrijwel altijd sprake is van een onverschillige, hypocriete houding. Het contrast tussen de 
vertellersstem van De Rijckel en de spreektalige registers van de personages creëerde daarbij 
een ironische bijklank, wat resulteerde in een ontmaskering van de huichelachtige, wrede 
personages in kwestie. In het geval van Fredine lijkt De Rijckel dit effect koste wat kost te willen 
vermijden. Voor de eerste keer gaat alle aandacht uit naar de dramatische, ontgoochelende 
inhoud, die eens te meer duidelijk maakt tot wat voor gruwelijkheden de mens in staat is uit 
eigenbelang. De Rijckel ontdoet met andere woorden Fredines verhaal van haar eigen stem en 
particuliere lading, waardoor het een meer algemeen geldende betekenis en dramatiek krijgt. 
De Rijckel schiet in eerste instantie in een vergelijkbare reflex als de boeren, de plassende 
mannen, de ‘wij’ op de dijk: hij keert zich af van ‘het ding dat sprak’ en houdt zich voor dat 
zoiets niet gebeurt in Vlaanderen, ‘waar men op bedevaart gaat naar de IJzer’ en men leraren 
een dertiende maand uitbetaalt (ibid., p. 224). Wanneer Fredine echter, terug in haar eigen 
register, vertelt dat ze zich nooit beklaagd heeft en dat De Rijckel niet hoeft te huilen 
(‘schremen’) –, wordt De Rijckel voor het eerst echt geraakt. Huilend omhelst hij haar, ‘als een 
minnaar bijna’ (p. 239), waarop Fredine van streek raakt, naar buiten vlucht en daarbij vergeet 
de deur af te sluiten.288 Het lijkt alsof Fredines verhaal De Rijckel heeft laten ontwaken uit zijn 
verwondering: hij beseft dat er geen redding meer is als de slachtoffers van zuiverheidsmanie, 
eigenbelang en hypocrisie vrede hebben met hun lot. Hij voelt dat er geen ‘noodzaak meer was 
in zijn beklijven in zijn hok of in zijn verhaal’: hij ruimt alle papieren op, loopt door de niet-
afgesloten deur naar buiten en geeft op de dijk uit volle kracht een gil.  
 

6.14.4 Post scriptum: je moet wél schremen 

Het gillen van De Rijckel betekent de ultieme doorbreking van de talige orde (cf. Verstraeten 
2003, p. 176), die zowel in de stad – onder andere gerepresenteerd door de met een uitkijktoren 
bewapende school – als op het platteland – gesymboliseerd door het nog steeds met Crabbe 
dwepende Hekegem – telkens aanstuurt op orde, rechtlijnigheid, tucht en zuiverheid. Het is het 
‘schamoteren met de grote woorden’ dat stelselmatig een ‘wij’ versus een ‘zij’ creëert en dat 
instituten als het onderwijs, de politiek (‘de Partij’) en bijvoorbeeld de geestelijke 
gezondheidzorg in staat stelt om de mens in strakke keurslijven te dwingen. Zoals echter al vanaf 
het openingsfragment van De verwondering duidelijk wordt gemaakt, is er telkens iets dat door de 
mazen probeert te glippen, dat tracht uit een kooi te breken. Het gaat om ‘aardse’ elementen, 
om oerdriften, sensualiteit, losbandigheid. En om emotie. Pas op het moment dat men door de 
‘grote woorden’ heenprikt, de werkelijke (schaduw)zijde ervan doorziet, is het mogelijk te 
ontsnappen aan een soort embryonale, pre-verwonderlijke staat die al snel uitmondt in 
onverschilligheid, opportunisme en egoïsme. Pas wanneer men de ogen opent voor de 
(schadelijke) gevolgen van al dat geschamoteer, komt er ruimte voor mededogen, compassie en 

                                                
288 In M1 gaat het zelfs om een zoen: ‘omdat zij hem het verhaal had verteld en hij haar gezoend had, als een 
minnaar bijna’ (M1, 5A, p. 6).  
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empathie. Dit geschiedt echter niet zonder risico: aan precies dit mededogen ging Crabbe 
onherroepelijk ten onder. Het is dan ook niet verwonderlijk dat De Rijckel eindigt op de dijk, 
precies tussen de gecultiveerde, gladde stad en de ontregelende, natuurlijke krachten van de zee 
in. Zijn ogen zijn na de (al dan niet ingebeelde) helletocht naar Almout geopend. Zijn schreeuw 
wordt nog eens extra betekenisvol met het oog op het West-Vlaamse woord ‘schremen’. Het 
betekent namelijk niet alleen huilen, zoals Fredine zegt, maar ook schreeuwen, gillen (WNT). En 
dit is precies wat De Rijckel doet, met zijn gezicht naar de zee toe. 
 
6.15 Besluit: de functie van het ‘Clausiaans’ in De verwondering 
 
Zoals we in dit hoofdstuk, maar ook in het vierde deel en het ‘Intermezzo’ zagen, begon Claus 
in de aanloop naar De verwondering te beseffen dat de inzet van zijn eigen ‘Vlaamse’ taal kon 
bijdragen aan een ‘dynamisch geheel’. Samen met internationale voorbeelden als de hem goed 
vertrouwde William Shakespeare, William Faulkner, Louis-Ferdinand Céline, Raymond 
Queneau en James Joyce – van wie hij nota bene tijdens de genese Ulysses aan het (her)lezen 
was289 – deed hem dit beseffen dat het gebruik van dialect niet linea recta hoefde te resulteren 
in ‘heimatliteratuur’. Diverse romans van zijn (inter)nationale idolen toonden juist aan dat de 
inzet van streektaal bij uitstek geschikt kon zijn om complexe, experimentele, modernistische 
literatuur mee te schrijven. Dialect was met andere woorden niet strikt voorbehouden aan 
volksboeken, waar het vooral bedoeld was om couleur locale, humor of authenticiteit toe te 
voegen. Het kon ook ingezet worden op een meer fundamentele en kritische manier.  

Wat dit betreft is het interessant om nog even in te gaan op het artikel ‘De vloekende 
Vlaming’, een bijdrage van de Leuvense hoogleraar Bart Vervaeck aan het Maatstaf-
themanummer ‘De vitaliteit van de Vlaamse literatuur’. In dit stuk maakt Vervaeck een 
onderscheid tussen zogenaamde stereotiepe en kritische authenticiteit. Terwijl bij de eerste 
vorm streektaal uitsluitend dient om ‘de herkenbaarheid te verhogen door te appeleren aan de 
cliché-visie op de realiteit’ en de streektaal al snel verwordt tot een ‘sappige versiering’ (Vervaeck 
1993, p. 162), gaat het bij de tweede vorm om het ondergraven of bekritiseren van die clichés. 
In dat geval wordt de spanning tussen streektaal en standaardtaal geproblematiseerd (ibid.,         
p. 156). Volgens Vervaeck gelden Leo Pleysier en Pol Hoste als de bekendste representanten 
van de ‘kritische stroming’. Zo stelt hij dat Hoste niet zozeer de ‘klein-Vlaamse realiteit toont, 
als wel de donkere en bijna universele wereld van het geweld dat ten grondslag ligt aan de enige 
realiteit waar de mens-als-tekst toegang toe heeft: die van de taal’ (ibid., p. 158). Over Pleysier 
beweert Vervaeck dat deze op een bepaald moment in zijn carrière besefte dat clichés van de 
volkstaal niet worden ondergraven door ze te negeren, maar juist door de volkstaal het expliciet 
onderwerp van het schrijven te maken (ibid., p. 159).  

Het opmerkelijke nu is dat Vervaeck de inzet van dialect en streektaal in het proza van 
Claus (en Boon) uitdrukkelijk niet als kritische authenticiteit beschouwt: 

 
Men zou er verkeerd aan doen Pleysier en Hoste in de lijn van Claus en Boon te plaatsen. Bij 
die twee groten gebruiken de vertellers de streektaal, wat bij Pleysier en Hoste niet het geval is. 

                                                
289 Zie bijvoorbeeld de volgende aantekeningen uit het notaschrift:  

5 oktober 1960: ‘3 pagina’s van het boek geschreven en geen kleintjes. Lees tegelijkertijd: Ulysses.’ 
7 oktober 1960: ‘Steeds Ulysses’ 
10 oktober 1960: ‘Wat in Ulysses gelezen’. 
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Daardoor is er bij Claus en Boon geen expliciete breuk tussen de taal van de verteller en die van 
het personage. De kloof met de standaardtaal treedt dan ook niet op de voorgrond. De kritische 
functie van de streektaal verdwijnt naar het tweede plan. (Vervaeck 1993, p. 161)  
 

Deze uitspraak is op zijn minst merkwaardig te noemen. Alleen al met betrekking tot De 
verwondering houdt Vervaecks bewering alvast geen stand: er is wel degelijk sprake van een breuk 
tussen de standaardtaal van de verteller en de streektaal van diverse personages, waardoor het 
kritische potentieel van Claus’ dialectgebruik niet zomaar terzijde geschoven mag worden. 
Sterker nog: zowat alle karakteristieken die Vervaeck in zijn artikel verbindt aan de functie van 
kritische authenticiteit, lijken van toepassing op De verwondering. Wat Vervaeck beweert over het 
proza van Pleysier bijvoorbeeld, met betrekking tot het ondergraven van de clichés van de 
volkstaal, sluit naadloos aan op wat we bij de wij-passages of bij de discussies van de boeren 
zagen gebeuren. Het is juist in deze passages, door het opvoeren van de vox populi met al haar 
platitudes en banaliteiten, dat de ware volksaard onthuld wordt op basis van de taal. Exact hier 
toont Claus (bij monde van zijn heteroglossische verteller De Rijckel) dat de clichématige 
kleinburgerlijkheid, enggeestigheid, xenofobie en hypocrisie van het Vlaamse volk inherent 
verweven is met de volkstaal waarin alle vooroordelen als het ware ingebakken zijn.290  
 Tegelijkertijd staat de volkstaal voor eigenheid, vertrouwdheid, identiteit. Hierdoor 
contrasteert ze sterk met het onnatuurlijke, stijve, kunstmatige schoon-Vlaams, dat als een 
ultieme vorm van identiteitsverlies beschouwd kan worden. Claus besefte met andere woorden, 
net als James Joyce dat ongeveer een halve eeuw eerder had gedaan, dat hij voor De verwondering 
zijn volkstaal nodig had om een talige ruimte te scheppen waarin hij zich ‘thuis’ kon voelen, 
waarin hij met alle mogelijke nuances en dubbele bodems de identiteit van zijn eigen streek, 
land en natie kon problematiseren. Tijdens het schrijfproces zag Claus als inmiddels ervaren 
auteur in, dat hij de ‘typisch Vlaamse’ taal van Streuvels, Buysse en bijvoorbeeld Timmermans 
niet uit de weg moest gaan, maar juist moest exploiteren: het was die ‘sappige’ taal, opgeladen 
met allerlei al dan niet clichématige opvattingen over Vlaanderen en ‘het Vlaams’, die hij kon 
omvormen tot het instrument dat hij nodig had om van binnenuit de clichés uit te hollen of juist 
op te blazen tot groteske beelden. Net als Walschap en – in sterkere mate – Boon stelde het hem 
in staat om als het ware in de taal te kruipen en tegelijkertijd een kritische distantie te scheppen, 
waarmee hij telkens de illusie over een typisch Vlaamse taal of identiteit aan de kaak kon stellen.  

Het opvoeren van streektaal kan echter alleen kritisch werken, wanneer het contrasteert 
en de dialoog aangaat met andere registers. Dit is precies wat Claus in De verwondering voor het 
eerst beseft: hij brengt er – als in een caleidoscoop – allerlei taalregisters samen, en laat de 
bijhorende ideologieën, karakteriseringen, indexen en enregisterments met elkaar én met het 
wereldbeeld van De Rijckel (en zichzelf) in dialoog treden. Op die manier doet het schoon-
Vlaams van de Prefect net zoveel als het gecorrigeerde dialect van Sprange of de 
verkooppraatjes van Teddy de autohandelaar. De registers, inclusief de metatalige 
commentaren en occasionele register-shifting, verschaffen de personages een masker, dat De 
Rijckel als meesterlijke verteller naar hartenlust kan wisselen, manipuleren of wegtrekken.  

                                                
290 Evenals bij Vervaeck lijkt de kritische functie van de Vlaamse volksmond in De verwondering ook aan Dirk de 
Witte voorbij te zijn gegaan. Hij stelt althans het volgende: ‘de discrepantie tussen de banale cliché-achtige taal 
van de volksmens en het maniëristisch en uiterst “literair” karakter van Claus’ oeuvre brengt een 
contradictiewerking aan de gang waardoor de kritiek op het volkscliché wordt afgezwakt zowel als het kritiek op 
het esthetisme oproept’ (De Witte 1971, p. 1014).  
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6.16 Epiloog 
 
Een kritische noot. Uit het voorgaande rijst wellicht de suggestie dat Claus als een ware 
mastermind alle stilistische aspecten en ingrepen doorzag en de tekst tot in de kleinste details 
vormgaf. Het is een beeld dat geregeld opduikt bij stilistische studies: de schrijver als 
hyperbewuste regisseur met absolute controle over de taal. Je zou het een intentional stylistic fallacy 
kunnen noemen. Dit behoeft natuurlijk enige nuance. Zoals ik in § 3.15.1 al aanstipte, bestaat 
er namelijk een aanzienlijke kans dat er ook onbewuste stijlelementen in de tekst zijn geslopen. 
Claus is net zo goed een kind van zijn talige tijd: zijn stijlen en registers zijn uiteindelijk ook in 
een bepaalde sociale, historische, politieke context tot stand gekomen, en bevatten allicht 
aspecten, zoals dialectische invloeden of barbarismen, die er onbewust in zijn geslopen. Lang 
niet alle opmerkelijkheden of zelfs regelrechte fouten tegen het Algemeen ‘Beschaafd’ 
Nederlands in De verwondering kunnen met andere woorden teruggevoerd worden op de 
verwarde De Rijckel. Zoals uit hoofdstuk 5 al bleek, wezen diverse critici op elementen die soms 
behoorlijk botsen met wat men toentertijd verstond onder algemeen Nederlands. De Vlaamse 
criticus Clem. Bittremieux stelde bijvoorbeeld dat Claus soms ‘nodeloos on-nederlands’ schreef, 
waarbij hij formuleringen als ‘de leraars wijsvinger’ en ‘lenig vervoegde zij de twee mannen’ 
aanhaalde (Bittremieux 1962).  
 

6.16.1 Claus’ verwonderlijke Vlaams 

Nu lijkt het erop alsof de kritiek op het ‘on-Nederlands’ van Claus recentelijk alleen maar is 
toegenomen. Zoals we al zagen in het voorwoord bij dit proefschrift, laakte Erik Spinoy Claus’ 
‘hoekige, moeizame omgang met het Nederlands’: volgens hem toonde Claus zich pas echt op 
zijn gemak op de momenten dat een echo doorklinkt van zijn ‘West-Vlaamse 
moedertaal’ (Spinoy 2018). Er valt iets te zeggen voor Spinoys commentaar: met betrekking tot 
De verwondering (waar Spinoy overigens niet specifiek op doelt) lijkt de taal inderdaad pas echt te 
gaan ‘swingen’ op de momenten dat De Rijckel als verteller naar de achtergrond schuift en een 
bonte stoet aan personages in een volks, spreektalig en ronduit plat register aan het woord laat. 

De Nederlandse schrijver en dichter Huub Beurskens houdt er een vergelijkbare mening 
als Spinoy op na, maar stelt zich heel wat minder coulant op als het gaat om de invloed van het 
(West-)Vlaams. In zijn eerste bespreking van de kritische editie van De verwondering (2018) op zijn 
weblog Nonnolles schrijft hij het volgende: 

  
Een gestoorde verteller stelt een auteur voor een uitermate lastige klus. Gekte lijkt namelijk een 
vrijbrief of excuus voor onder meer oeverloosheid, bizarrerie, inconsistentie, grammaticale en 
syntactische fouten, aspecten die wellicht op nummer 19 van de Weense Berggasse tot euforie 
leiden, maar die voor een in literaire kunst geïnteresseerde lezer de lectuur al gauw tot een 
opgave maken, maar niet tot een opgave in de betekenis van vraagstuk. (Beurskens 2018a) 

 
In een volgend blogbericht gaat Beurskens specifieker in op de vele fouten die volgens hem de 
compositie van De verwondering in gevaar brengen. Het heeft hem er zelfs toe aangezet een (verre 
van volledige) ‘stijlbloempjeslezing’ te maken (Beurskens 2018b). De lijst bevat maar liefst 55 
‘fouten’, waarvan de meeste afkomstig zijn uit de vertellerstekst van De Rijckel. Lang niet alle 
voorbeelden worden voorzien van een toelichting, waardoor het hier en daar gissen blijft waar 
het volgens Beurskens precies misloopt. Opnieuw lijkt het in een groot aantal gevallen meer om 
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een smaakkwestie dan om evidente fouten te gaan. De frases ‘De jongen luisterde [...] met zijn 
gezicht op zijn voorarm’ of ‘Er was een fragment stilte’ zijn naar mijn mening bijvoorbeeld 
grammaticaal correct en veroorzaken niet direct onbegrijpelijkheid. Bij andere voorbeelden 
gaat het duidelijker om fouten tegen het Algemeen Nederlands, zoals ‘Hij verroerde niet’, 
‘vervoegde de massa’ en ‘weerhield hem daartegen’.291 Even los hiervan is het opmerkelijk dat 
Beurskens ook verschillende ‘fouten’ opsomt die afkomstig zijn uit persoonsteksten. Het eerste 
voorbeeld uit deze categorie is ‘Waarschijnlijk wat arthritis, mijn broer heeft er ook van’, 
waarbij Beurskens signaleert dat het Vlaams is en dat ‘last’ ontbreekt. Dit mag inderdaad zo 
zijn, maar Beurskens gaat hier wel voorbij aan het feit dat de frase wordt uitgesproken door een 
pastoor die er een opvallend plat register op na blijkt te houden: ‘“Miljaarde miljaar,’ riep de 
geestelijke en terwijl hij de panden van zijn gewaad bij elkaar nam, rende hij naar het portaal; 
hij smakte de voordeur open en van op de drempel slingerde hij verwensingen in dialekt over 
het kerkplein’ (Claus 1962, p. 216). Een ander voorbeeld is afkomstig uit de eerste monoloog 
van Verzele (§ 6.9.1): ‘in Eerste Divisie geraakt’ (toelichting Beurskens: ‘V[laams]: de’). 
Opnieuw kijkt Beurskens niet verder dan de fout an sich en heeft hij dus geen oog voor het feit 
dat Verzele hier zijn taalgebruik convergeert naar de dialectische, plat-Vlaamse cafépraat die 
hij heeft opgepikt. Een laatste voorbeeld is de door Beurskens aangehaalde passage ‘dat hij zich 
[...] een televisie zou aanschaffen’. De volledige zin, afkomstig uit het Almouthoofdstuk 
‘Verkenning’, luidt als volgt: ‘Hij [De Rijckel] probeerde een gesprek aan te gaan met de 
herbergier over de komende radioprogramma’s maar de man antwoordde dat hij zich 
binnenkort een televisie zou aanschaffen en beëindigde zijn zin met een wantrouwig snurkje’ 
(ibid., p. 75). In dit geval gaat het om een soort vrije indirecte rede, waarin het Vlaamse, 
spreektalige register van de herbergier versmelt met de vertelstem van De Rijckel. De vraag is 
dus: zijn dit echt fouten, of moeten we dit beschouwen als stilistisch relevante registervariatie? 
 Beurskens besluit zijn bespreking met de slotpassage uit de roman, waarbij hij de 
interessante vraag opwerpt hoe de roman zich had kunnen ontwikkelen als het juist de 
openingspassage zou zijn geweest. Vervolgens presenteert hij twee varianten van de finale: ‘de 
ene versie is die van Claus uit 1962, de andere zoals ik hem in dat geval liever Clausiaans had 
gelezen…’ (met de toevoeging: ‘Ja, het is aanmatigend’). Ik citeer hieronder alleen het gedeelte 
uit de wij-passage: 

 
Variant A (Claus) 
Soms gebeurt het dan, dat wij, wanneer wij keurig wandelen over de kade van Oostende, de 
koningin der badsteden, een man zien die ons tegenkomt, en zijn gezicht is vervaarlijk, gekweld, 
gebrandmerkt. Vaak schrijven wij dit toe aan een overmaat aan drank of vrouwen. Soms niet. 
Soms, zonder dat die man daarom vies is of ongeschoren of in lompen, herkennen wij hem niet 
als een der onzen. Als iemand eerder die in de klem zit. Dit kennen wij niet. Wij zitten in geen 
klem. Wij houden niet van viezeriken, onverantwoordelijken, eenzamen. Wij eten, terwijl wij zo 
iemand tegenkomen, verder aan ons zakje frites of verse garnalen, denkend aan de verkiezingen 
die, terecht, de sterksten onder ons, de meest gewieksten onder ons aan de macht zullen brengen, 
en dan, permettez, dan is het ergerlijk als zo’n man, midden op de kade, met zijn handen in de 
heupen, met het gezicht naar het beweeglijke water gekeerd, ineens een luide schreeuw geeft, zo 
maar zinloos en geweldig. 
 

                                                
291 Dergelijke gevallen werden meestal eruit gefilterd door de redactie van het Nieuw Vlaams Tijdschrift. Je zou je 
kunnen afvragen of dit ook in Amsterdam zou zijn gebeurd, mocht de tekst onder handen zijn genomen door een 
vaste redacteur in plaats van een freelance corrector die niet goed vertrouwd was met de Vlaamse taalvariëteit. 
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Variant B (Beurskens) 
Soms, wanneer we keurig wandelen over de kade van Oostende, de koningin der badsteden, 
komt een man ons tegemoet met een vervaarlijk, gekweld, gebrandmerkt gezicht. We kunnen 
dat makkelijk toeschrijven aan een overmaat van drank of vrouwen. Of ook niet. Hoewel hij niet 
vies, ongeschoren of slecht gekleed is, herkennen we de man niet als een van ons. We zien hem 
veeleer als iemand die in de klem zit. Wij zitten in geen klem. Wij houden niet van zonderlingen, 
van eenzamen. Wij eten, wanneer we zo iemand tegenkomen, verder van onze frieten of 
garnalen, en denken aan de verkiezingen die met recht de sterksten onder ons, de gewieksten 
aan de macht zullen brengen. Vanzelfsprekend is het dan ergerlijk als zo’n man, midden op de 
kade, met zijn handen in de zij, naar het almaar bewegende water gekeerd, opeens schreeuwt, 
zomaar, heel hard.  

 
Wanneer de varianten vanuit een min of meer taalpuristisch, ‘Beurskensiaans’ perspectief 
benaderd zouden worden, met exclusieve aandacht voor rechtlijnigheid, structuur en 
helderheid, zou menigeen vermoedelijk geneigd zijn de voorkeur aan Beurskens’ variant te 
geven, argumenterend dat deze versie een soepeler ritme heeft, grammaticaal correcter is en 
duidelijker de boodschap overbrengt. Stilistisch bekeken zou ik echter geneigd zijn Beurskens’ 
versie op te vatten als een verarming, omdat ze veel minder recht doet aan het kenmerkende 
skaz-karakter en daardoor de (ideologische) dubbelstemmigheid versluiert. Het gif is eruit, de 
ironie is minder bijtend, het masker van De Rijckel als poppenspeler komt minder duidelijk in 
zicht. En dat, permettez, kan toch niet de bedoeling zijn. 
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VII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1 Claus’ ‘beschaafd Nederlandse’ debuut 
 
Ik begon dit proefschrift met Claus’ debuutroman De Metsiers, die de toen nog jonge twintiger 
(na een mislukte uitgeefpoging bij Unica) instuurde voor de prestigieuze Leo J. Kryn-prijs. Toen 
eenmaal uitgeklaard was dat het geen plagiaat betrof, sleepte Claus de prijs binnen en werd hij 
in één keer richting sterrendom gekatapulteerd. Zowel ten noorden als ten zuiden van de 
Moerdijk was men onder de indruk van het debuut van het nieuwe Vlaamse wonderkind. Het 
wedervaren van een marginaal West-Vlaamse boerenfamilie liet veel recensenten denken aan 
‘typisch Vlaamse’ romans van onder anderen Cyriel Buysse, Herman Teirlinck, Louis Paul 
Boon en Gerard Walschap; invloeden waar Claus ook al op had gewezen toen hij in het 
studentenblaadje Ons Verbond onder pseudoniem zijn eigen debuut recenseerde. Buiten deze 
thematische overeenkomsten werd Claus’ debuut echter niet of nauwelijks in een Vlaamse 
romantraditie geplaatst. Critici wezen juist eerder op opvallende overeenkomsten met 
buitenlandse, in het bijzonder Amerikaanse literatuur. Met name het inschakelen van 
afwisselende ik-vertellers en het hanteren van de monologue intérieur riep bij menigeen het 
proza van William Faulkner in gedachten. 

Vrijwel alle critici spraken vol bewondering over het stilistische meesterschap van de 
jonge auteur. Het zou uitgroeien tot een topos in de Clauskritiek: bij vrijwel elk (proza)werk dat 
na De Metsiers verscheen, zou de stilistische vaardigheid van de auteur geprezen worden. Toch 
was er niet enkel lof voor De Metsiers. Enkele recensenten hadden, naast bedenkingen bij de naar 
plagiaat neigende navolging van Amerikaanse voorbeelden, aanmerkingen op de eentonige 
vertelstijl, die volgens hen niet overeenstemde met de aard van de personages. Er ontbrak als 
het ware een ‘stilistisch realisme’. Jan Greshoff, die overigens zijn leven lang een aversie van 
Claus zou houden, merkte op dat er geen ‘innerlijk, natuurlijk verband’ bestond tussen ‘hun 
aard en hun uitspraak’ (Greshoff 1951). Met name de onderontwikkelde en amper geschoolde 
Bennie sprak veel te ‘boekig’. Ook F. Bordewijk vond het taalgebruik van Claus, dat hij 
contrasteerde met dat van Ernest Claes, opmerkelijk. Terwijl Claes zich in de eveneens door 
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Bordewijk gerecenseerde novelle Floere, het fluwijn (1950) aan ‘de typisch Vlaamse taal, met haar 
rijkdom van sappige woorden’ hield, koos Claus voor een ‘vrijwel volkomen aanpassing aan wat 
men “algemeen beschaafd” noemt’ (Bordewijk 1951). Volgens Bordewijk was deze 
merkwaardige taalkeuze grotendeels terug te leiden naar een ‘belangrijke taalbeweging’ in 
Vlaanderen, die een nieuwe generatie Vlaamse schrijvers beïnvloedde. 
 
7.2 De culturele zending der Vlaamse literatoren 
 
Het lijkt er inderdaad op dat Claus in zijn beginjaren doordrongen was van zijn ‘culturele 
zending’ (cf. Van Loey 1945). Hij conformeerde zich, als vele andere Vlaamse auteurs die vlak 
na de Tweede Wereldoorlog debuteerden, aan de toenmalige geldende taalnormen. Overigens 
vormde dit geen breuk met de taalopvoeding die hij in zijn jeugd voor en tijdens de oorlog had 
genoten: Claus was als gezegd grootgebracht in een flamingantisch gezin. De erfenis van de 
Vlaamse Beweging, waarin het taalpurisme als het ware ingebakken zat, had een stevige stempel 
gedrukt op de opvattingen van de jonge auteur (cf. Absillis 2013a). 
 Het taalpurisme van de Vlaamse Beweging had, niet verrassend, ook diepe sporen 
nagelaten in de Vlaamse literatuur zelf. Zoals ik in het tweede hoofdstuk illustreerde, is de 
geschiedenis van de Vlaamse literatuur onlosmakelijk verbonden met de taalgeschiedenis in 
Vlaanderen. Van meet af aan dienden Vlaamse auteurs het goede voorbeeld te geven aan het 
(lezende) volk. Ze moesten niet alleen aantonen dat het Nederlands (net als het Frans) een 
waardige taal was om literatuur in te bedrijven, maar ze werden ook nog eens geacht door hun 
onberispelijke taal het Vlaamse volk te helpen verheffen. Dit leidde tot een dubbelzinnige 
houding: enerzijds werden de eerste auteurs van ‘serieuze’ literatuur op handen gedragen en 
geprezen vanwege hun moed om tegen de (Franstalige) traditie in te schrijven, anderzijds 
moesten ze het ontgelden als hun werk slordigheden of fouten tegen het Nederlands bevatte. 
De literaire kritiek nam dan ook al snel de vorm aan van strenge taalkritiek, wat er onder andere 
toe leidde dat menig auteur besloot zijn werk te (laten) zuiveren van taalfouten. Een van hen 
was Hendrik Conscience, een geliefd ‘pispaaltje’ van taalpuristische critici, die verschillende 
fragmenten van zijn magnum opus De Leeuw van Vlaenderen (1838) liet corrigeren door Ferdinand 
Snellaert (Suffeleers 1979, p. 189), een toonaangevende Gentse criticus die zijn oordeel vooral 
liet leiden door het credo ‘meesterschap over de tael’. Ook in Het wonderjaer (1843), de ‘remake’ 
van zijn debuutroman In ’t wonderjaer (1837), voerde Conscience de nodige herzieningen door, 
maar dit deed niet bepaald de kritiek op zijn ‘brabbeltael’ verstommen. Sterker nog, zijn werk 
– inclusief Het wonderjaer – moest het zwaar ontgelden in Tael- en letterkundige aenmerkingen (1856), 
een studie waarin Jan Baptist David vooral de taal van Vlaamse auteurs op de rooster legde.  

De studie van David zou, met enige vertraging, de nodige navolging krijgen van andere 
taalijveraars, die al snel de bedenkelijke bijnaam ‘taalpolitie’ kregen toebedeeld. Deze taalpolitie 
vormde een eerste serieuze voorbode van de massale, maatschappelijk breed aangestuurde 
‘hyperstandaardisering’ die zou losbreken na de Tweede Wereldoorlog. De taalijveraars wilden 
met hun prescriptieve stijlstudies niet alleen het Vlaamse volk aan de hand van concrete 
voorbeelden uit tijdschriften, krantenberichten en (vooral) literatuur voorlichting geven over 
correct taalgebruik, maar ook de in hun ogen nog onvolwassen Vlaamse letterkunde een 
steuntje in de rug geven. Een niet onbelangrijk streven hierbij was literatuur uit Vlaanderen een 
evenwaardige plek te geven naast die uit Nederland. Dit was echter geen evidente klus. Verre 
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van zelfs: de communis opinio luidde dat Vlaanderen vanuit een serieuze achterstandspositie 
aan de ‘strijd’ begon. De Vlamingen moesten niet alleen opboksen tegen de indrukwekkende 
literatuurgeschiedenis en professionele literaire infrastructuur van hun Noorderburen, maar 
ook tegen de – in ieder geval vanuit Vlaams perspectief – jaloersmakende en vanzelfsprekende 
omgang met het Nederlands, dat de ‘Hollanders’ van jongs af aan, ook in de schoolbanken, met 
de paplepel was ingegoten. Een eerste en cruciale stap om boeken van Belgische makelij even 
aantrekkelijk te maken als de Nederlandse, was het taalniveau van Vlaamse auteurs zo snel 
mogelijk op peil te krijgen. De belangrijkste bekommernis hierbij vormde het uitbannen van 
gallicismen en andere onzuiverheden die de taal van menig Vlaams auteur ontsierden. 

Dit spreekwoordelijke ‘onkruid wieden’ bleef een prioriteit, ook met de meer objectieve en 
wetenschappelijk onderbouwde taalstudies die aan het einde van de negentiende eeuw het licht 
zagen. Aan vrijwel al deze studies lag een integrationistische visie ten grondslag: onder anderen 
Hippoliet Meert en Willem de Vreese pleitten voor een zo nauw mogelijke aansluiting op het 
Nederlands zoals dat al sinds de zeventiende eeuw gestandaardiseerd was geraakt in Nederland. 
Desondanks bleven er geluiden opgaan voor een taal met behoud van zuidelijke, ‘Vlaamse’ 
invloeden, ook als het ging om literatuur. Volgens diverse taal- en letterkundigen voegde het 
gebruik van volkse elementen iets origineels en spontaans toe aan prozawerken. Deze volkse 
invloeden moesten dan wel, in het geval van serieuze, verheven literatuur, beperkt blijven tot 
de sprekerstekst van personages uit een bepaalde klasse, of een duidelijke komische functie 
vervullen. Alle andere gebruiken van volkstaal werden alleen gedoogd in ‘lagere’ genres als 
volksverhalen of almanakken, waarin dialect of platte spreektaal van oudsher voorkwam. 
 
7.3 ‘Typisch Vlaamse’ literatuur 
 
De opvatting over de gepastheid van volkstaal in serieuze literatuur was niet uniek voor de 
Vlaamse situatie: ze voerde rechtstreeks terug op het klassieke decorum-begrip. Met de 
doorbraak van het realisme en naturalisme in de tweede helft van de negentiende eeuw kwam 
het strikt begrensde gebruik van volkstaal in Vlaamse literatuur echter onder druk te staan. 
Zoals we zagen in het tweede hoofdstuk, resulteerde de overgang van de romantiek naar het 
realisme in een stroom aan volksvertellingen, waarin hardwerkende boeren en eenvoudige 
arbeiders de hoofdrol speelden. Met name de boeren zouden, in de woorden van Jean 
Weisgerber, lange tijd ‘de onbetwiste meesters van de Vlaamse roman’ blijven (Weisgerber 
1964, p. 20-21). Daarbij werd sterk ingezet op het vertellende aspect, dat herinnerde aan de 
volksboeken uit het begin van de eeuw. Het werd stilaan hét kenmerk van ‘typisch Vlaamse’ 
literatuur. Hetzelfde was het geval voor het opvoeren van volkstaal, die ook steeds vaker in de 
mond werd gelegd van (volkse) vertellers.  

Dit ‘grensoverschrijdende’ gebruik van de volkstaal riep gemengde reacties op. Voor 
sommige critici voegde het iets oorspronkelijks en authentieks toe, dat niet bereikt kon worden 
met alleen de standaardtaal. Anderen verafschuwden het juist, omdat het afbreuk zou doen aan 
de verheffende functie van literatuur. Bovendien vreesde menig Vlaams criticus dat een 
dergelijke taal in Nederland opgevat zou kunnen worden als ‘het Vlaams’ zoals dat door alle 
Vlamingen werd gesproken en geschreven, een absoluut doembeeld voor integrationistische 
taalijveraars die streefden naar een volledige overeenstemming tussen Noord en Zuid. 
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Nu werd er doorgaans een belangrijk, zelfs cruciaal onderscheid gemaakt tussen het inschakelen 
van een zo realistisch mogelijke volkstaal en het opvoeren van een gestileerde variant. Zo werd 
het ‘ruwe dialect’ van Cyriel Buysse vaak afgezet tegen de ‘knappe kunsttaal’ van Stijn Streuvels. 
Net als Gezelle zou Streuvels erin geslaagd zijn een eigen unieke literaire taal te smeden, waarin 
invloeden uit het dialect zorgden voor een bruisend, levendig karakter. Al snel begon het 
‘Streuvels’ als een soort handelsnaam te fungeren, dat ook als referentiepunt kon dienen om het 
literaire ‘Vlaams’ van andere auteurs te beoordelen. Een belangrijke graadmeter hierbij vormde 
de mate van ‘gestileerdheid’. Alleen streek- of spreektaal die voldoende ‘opgeschoond’ en 
bewerkt was, kon op waardering rekenen. Er bestond echter een dunne scheidslijn tussen het 
opvoeren van een clichématige, platte of ‘sappige’ taal enerzijds en een vernuftige, creatieve en 
literair verantwoorde taal anderzijds, niet in de laatste plaats omdat elke criticus hier zijn of 
haar eigen ideeën over had.  

Dit onderscheid werd zowaar nog belangrijker in het interbellum, toen de ‘typisch Vlaamse’ 
literatuur stilaan een stereotype dreigde te worden. Zowel de taal als de thematiek uit 
Streuveliaans geïnspireerde volksromans werd een steeds groter cliché: Vlaanderen figureerde 
keer op keer als een folkloristisch decor met schilderachtige landschappen, klassieke vertellers 
in dorpscafés en Pallieterige schelmen. Het was dan ook hoog tijd voor een ‘update’ van de 
Vlaamse (streek)literatuur. Met het oog op de taal had de schrijver hierbij een minimale ruimte 
om binnen te manoeuvreren: nog sterker dan eerst dreigde het gevaar om door het opvoeren 
van dialect of volkstaal bestempeld te worden als streekauteur, met alle negatieve gevolgen van 
dien. Een schrijver die tijdens het interbellum voortdurend op dit dunne snijvlak opereerde, was 
Gerard Walschap. Hoewel het ‘Walschaps’ over het algemeen lovend werd ontvangen, waren 
er ook negatieve geluiden te horen. Niemand minder dan Maurice Gilliams zette Walschaps 
taal bijvoorbeeld weg als een ‘dronkemanstaaltje’ (cf. Absillis 2013b, p. 146). 

Met Walschap leek een nieuwe traditie in gang gezet te worden, waarbij invloeden uit 
de volkstaal eindelijk een volwaardige plek schenen te krijgen in serieuze literatuur. Dit was 
echter van korte duur. Op de achtergrond speelden allerlei ontwikkelingen mee die duidden op 
een steeds sterkere preoccupatie met taalzuiverheid, met name in de aanloop naar en zeker in 
de periode net na de Tweede Wereldoorlog, toen puristische opvattingen het officiële culturele 
discours in Vlaanderen als nooit tevoren domineerden. Bij literaire uitgeverijen uitte deze 
purificatiedrang zich onder meer in het inhuren van Nederlandse correctoren, die nauwgezet 
alle belgicismen en andere ‘mankementen’ uit de boeken van Vlaamse auteurs schrapten. Dit 
zorgde ervoor dat veel Vlaamse schrijvers hun taal nauwkeurig lieten bijschaven door 
Nederlanders, of hun uitgevers carte blanche gaven om linguïstische onzuiverheden weg te 
poetsen. Dit was ook het geval bij Louis Paul Boon, die zich in het begin van zijn carrière nog 
schaamde voor zijn gewestelijk gekleurde taal. Gaandeweg begon Boon echter in te zien dat hij 
zijn ‘tekortschietende idioom’ juist als een kritisch, poëticaal instrument kon inzetten (cf. Van 
Imschoot 2003), waardoor hij het ‘Boons’ steeds duidelijker ging exploiteren om extra betekenis 
toe te voegen aan zijn maatschappijkritische werk.  
 
7.4 Stilistiek als onderzoeksinstrument 
 
Zoals inmiddels duidelijk moge zijn, volgde Claus een vergelijkbaar pad. Terwijl hij zich in het 
begin van zijn carrière conformeerde aan de toen geldende puristische taalideologie, trad in de 
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aanloop naar De verwondering, toen de zogenaamde ‘hyperstandaardisering’ in Vlaanderen haar 
hoogtepunt bereikte, het besef in dat zijn eigen regionale taal hem een veel rijker instrument in 
handen gaf dan het uniforme en stijve Algemeen Beschaafd Nederlands waarvan hij zich tot 
dan toe overwegend had bediend. Niet alleen Boon en bijvoorbeeld Walschap figureerden 
hierbij als inspiratiebronnen, ook en vooral internationale idolen als William Faulkner, James 
Joyce en Louis-Ferdinand Céline deden Claus langzamerhand inzien dat het gebruik van de 
eigen volkstaal kon leiden tot een uniek idioom dat zich uitstekend liet verenigen met het 
schrijven van experimentele en prestigieuze literatuur.  
 Terwijl er aan de unieke taal van Faulkner, Joyce en Céline al talloze studies zijn gewijd, 
met Joyce’s Ghosts (Gibbons 2015) over de intrinsieke verwevenheid van Joyce’ ‘Iersheid’ met zijn 
stilistische vernieuwingen als recent voorbeeld, is er nog maar amper onderzoek verricht naar 
de functie van de taal in het proza van Vlaamse schrijvers (cf. Bultinck 2003). Alleen het ‘Boons’ 
is reeds op dergelijke wijze bestudeerd, zij het mondjesmaat. Hetzelfde geldt voor het 
‘Clausiaans’. Zoals we zagen in hoofdstuk 2, is er regelmatig gewezen op belangwekkende 
aspecten van Claus’ literaire taalgebruik, maar op enkele onderzoekssuggesties (Humbeeck 
1987 & 1989; De Geest 1999; Raat 1999; Verstraeten 2003) en aanzetten (Geerts 1986 & 1987a 
& 1987b) na is dit thema niet eerder systematisch onderzocht. Een van de belangrijkste 
oorzaken is het ontbreken van een geschikte methode. Dit hangt weer samen met het feit dat er 
in de Lage Landen nooit echt een traditie is ontwikkeld om taal in literatuur te bestuderen. De 
neerlandistiek kan weliswaar bogen op enkele stijlstudies van ‘iconen’ als Stutterheim, Hellinga 
of Westerlinck, maar ondanks hun inspanningen heeft stilistiek hier nooit vaste voet aan de 
grond weten te krijgen. Dit is opmerkelijk, niet alleen omdat de ‘interdisciplinaire onderneming’ 
internationaal gezien floreert, maar ook omdat stilistische bijdragen van bijvoorbeeld Albert 
Westerlinck hebben aangetoond dat stilistiek zich bijzonder goed leent om taalgebruik in 
literatuur te bestuderen, ook en zelfs in het bijzonder als het gaat om de unieke, 
normdoorbrekende taal van auteurs als Gezelle, Streuvels, Walschap of Boon.  
 Het grootste voor- en tegelijkertijd nadeel van stilistiek is dat de discipline zich intussen 
behoorlijk breed georiënteerd heeft. Hoewel de focus nog altijd ligt op het bestuderen van de 
samenhang tussen vorm en betekenis, zijn er inmiddels talrijke manieren om stilistiek te 
bedrijven. Er is met andere woorden geen kant-en-klare stilistische methode die op willekeurig 
elke literaire tekst kan worden losgelaten. In plaats daarvan is er een soort basisprincipe, dat 
iedere stijlonderzoeker met eigen ideeën en inzichten uit aanverwante vakgebieden aanvult. 
Het blijft dus de vraag in hoeverre de voorgestelde benaderingen generaliseerbaar zijn. Een 
ander nadeel is dat verreweg de meeste stilistische studies ofwel gericht zijn op grote 
tekstcorpora (vooral bij computationele benaderingen), ofwel vertrekken vanuit korte 
romanfragmenten of verhalen, waarbij vaak op basis van een relatieve norm getracht wordt ‘de’ 
stijl van de auteur of tekst in kwestie te bepalen. Dit gaat min of meer rechtstreeks in tegen de 
voorgestelde benadering van Mikhail Bakhtin, die juist aanstuurde op onderzoek naar de rijke 
veelstemmigheid en het dialogisme dat inherent is aan literair proza. Het is dan ook opmerkelijk 
dat Bakhtins voorgestelde ‘sociologische stilistiek’ slechts zelden in de praktijk is toegepast, 
temeer omdat zijn inzichten een stevige stempel hebben gedrukt op kritische benaderingen 
binnen de stilistiek. Er wordt bovendien regelmatig gewezen op het belang van Bakhtins 
theorieën voor literatuuronderzoek. Anbeek en Verhagen suggereerden bijvoorbeeld dat 
onderzoek naar veelstemmigheid in literatuur ‘veel zou kunnen opleveren, zowel voor taal- als 
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voor letterkunde, zowel aan inzicht in de middelen waarmee schrijvers het produceren, als aan 
inzicht in de veelzijdigheid ervan’ (Anbeek & Verhagen 2001, p. 16-17). Dirk de Geest wees 
concreet met betrekking tot Claus’ poëzie op de nood aan onderzoek naar de ‘hoogst functionele 
“polyfonie”’ (De Geest 1999, p. 17). Het feit dat er vooralsnog weinig praktische toepassingen 
van Bakhtins sociologische stilistiek zijn ontwikkeld, kan voor een deel verklaard worden door 
de sterk theoretische oriëntatie van Bakhtin. Daarbij is zijn beoogde sociologische stilistiek op 
zijn zachtst gezegd nogal ambitieus: een stilistische analyse van een roman kan volgens Bakhtin 
alleen slagen met een gedegen kennis van de socio-ideologische betekenis van elk register 
waarmee de roman in kwestie in dialoog treedt (cf. Bakhtin 1988, p. 417). 
 
7.5 De verwondering als toetssteen 
 
Met mijn analyse van De verwondering heb ik geprobeerd mede op basis van Bakhtins theorie een 
praktische methode te ontwikkelen om het proza van Claus op een ‘sociologisch stilistische’ 
wijze te bestuderen. Een belangrijke overweging hierbij was om niet op zoek te gaan naar ‘de’ 
stijl van Claus (of van De verwondering), maar na te gaan hoe alle verschillende stijlen en registers 
met elkaar én tekstexterne registers in dialoog treden, in een poging (mogelijke) achterliggende 
ideologische principes te achterhalen. Hierdoor kon ik niet alleen dieper in de roman en de taal 
duiken en rekening houden met allerlei nuances en ‘ongerijmdheden’, maar ook voortdurend 
terugkoppelen naar de sociolinguïstische context waarin de roman tot stand is gekomen.  

De verwondering bleek in meerdere opzichten een ideale casus: de roman liet zich (bij 
momenten) uitstekend door een Bakhtiniaanse bril lezen. Je zou De verwondering zelfs, met gevoel 
voor overdrijving, een schoolvoorbeeld kunnen noemen van het heteroglossie-concept. Daarbij 
leenden de wij-passages zich bijzonder goed om Bakhtins theorie over de ideologische 
dubbelstemmigheid van skaz mee te doorgronden. De stilistische analyses maakten inzichtelijk 
hoe Claus in De verwondering Algemeen Nederlands begon te combineren met uiteenlopende 
registers als Schoon-Vlaams, dialect en spreektaal, waarbij hij – (veel) sterker dan eerst – besefte 
dat elk taalregister cultureel, sociaal, politiek en ideologisch geconnoteerd is en extra betekenis 
kan genereren. De registervariatie stelde hem in staat om, al dan niet subtiel, ideologische 
opvattingen te bekritiseren of zelfs ronduit te ridiculiseren. Het gaf hem onder andere een 
middel in handen om zijn persoonlijke afkeer van concepten als uniformiteit en zuiverheid 
artistiek te vertalen. Hij legde het door zuiverheidsmanie gedreven Schoon-Vlaams niet alleen 
in de mond van de met reinheid en controle geobsedeerde Prefect, maar ook in die van zijn 
getroubleerde hoofdpersonage. Het is niet toevallig dat het onnatuurlijke, geforceerde Schoon-
Vlaams een verlammende uitwerking heeft op De Rijckel. Ook voor Claus zelf begon het ABN 
steeds sterker als een (creatieve) beknotting te voelen. Hij zag in dat hij een veel breder palet 
nodig had om tot een effectieve analyse van – of afrekening met – het naoorlogse Vlaanderen 
te komen. Het markeerde het begin van de zoektocht naar zijn eigen stem; naar zijn eigen 
Claustaal die hij in latere werken steeds beter zou leren beheersen en tot een van de waardige 
hoofdrolspelers in zijn oeuvre zou maken.   
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7.6 De verdere evolutie van het Clausiaans 
 
De hamvraag is nu hoe Claus deze Claustaal in latere werken zou laten renderen. Welke functie 
vervult de registervariatie in bijvoorbeeld Het verdriet van België (1983), Belladonna (1994) of De 
geruchten (1996)? Keren dezelfde elementen en mechanismen terug, of is er bij elk werk sprake 
van een nieuwe variant van de Claustaal? Tot welke analyse van Vlaanderen (of het Vlaams) 
leidt de inzet van ‘typisch Vlaamse’ taalregisters? Welke stereotyperingen worden hiermee 
bevestigd of juist ontkracht? En is het mogelijk om de taal op eenzelfde manier als De verwondering 
te onderzoeken?  

Uiteraard kan ik, binnen het bestek van dit afsluitende hoofdstuk, niet uitgebreid ingaan 
op deze kwesties. Ik wil wel, bij wijze van epiloog, wat hypotheses en suggesties naar voren 
schuiven, te beginnen met de roman die nog geen halfjaar na De verwondering in de schappen lag: 
Omtrent Deedee. 

 
7.6.1 De ‘verwonderlijk economische’ stijl uit Omtrent Deedee 

In Omtrent Deedee (1963) wonen we het jaarlijkse treffen bij van de familie Heylen, die in het 
fictieve West-Vlaamse dorp Memmel bij elkaar komt om de sterfdag van Moeder te herdenken. 
Na de plechtige herdenkingsdienst in de kerk leiden verschillende wrijvingen tussen de 
familieleden, hun partners en de aanwezige priester Deedee ertoe dat de daaropvolgende 
samenkomst in de pastorij langzamerhand ontaardt in een erotisch getint bacchanaal, met 
desastreuze gevolgen. In eerste instantie was het de bedoeling dat Omtrent Deedee nog vóór De 
verwondering zou verschijnen, maar uiteindelijk werd de roman in april 1963 op de markt 
gebracht. Hiervan werd handig gebruikgemaakt in de blurbtekst van de eerste editie:  
 

Naar aanleiding van de complexe roman De Verwondering schreef Elseviers Weekblad: ‘Hugo Claus 
is ongetwijfeld de belangrijkste schrijver van de naoorlogse generatie’; met het meer eenvoudige en 
realistische Omtrent Deedee versterkt Hugo Claus met glans deze reputatie.292  

 
Er kleefde echter ook een nadeel aan de snelle verschijningsdatum van Omtrent Deedee: de 
publicatie kwam enigszins in de schaduw te staan van het megasucces van De verwondering           
(cf. De Potter 2017, p. 87-88). Desondanks verschenen diverse kritieken, waarin de roman 
wisselend werd ontvangen. Menig criticus wees op parallellen met De Metsiers: zowel inhoudelijk 
als vormelijk sprongen de gelijkenissen met Claus’ debuutroman in het oog (ibid., p. 54). 
Bovendien brachten verschillende recensenten Omtrent Deedee in verband met typisch Vlaamse 
streekliteratuur: met name het ‘pallieterige’ herdenkingsfeest, met de leutige maskerades, het 
schransen en het drinken, riep reminiscenties op aan Timmermans’ bestseller. Ook de andere 
usual suspects Claes, Buysse en Streuvels passeerden de revue (ibid., p. 83). Het kan een 
terugkerend refrein in de Clausreceptie genoemd worden: zodra Claus een roman in 
Vlaanderen situeerde, werden in de recensies haast onvermijdelijk parallellen getrokken naar 
de traditie van de Vlaamse streekliteratuur. 

Een ander inmiddels bekend refrein was de lof voor de stijl van Claus. Julien 
Weverbergh prees bijvoorbeeld in het socialistische dagblad Vooruit het feit dat Claus zo ‘gierig 

                                                
292 Op de bewaard gebleven productiekaart van Omtrent Deedee staat verder niets vermeld over deze blurbtekst. 
Wellicht was de tekst dus van Claus’ eigen hand, of schakelde De Bezige Bij een interne kracht in. 
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is op zijn woordschat’: Claus maakt slechts zelden een ‘slippertje met woorden en zinnen omdat 
“het zo mooi” klinkt of voornaam staat’ (Weverbergh 1963b). Verderop heeft Weverbergh het 
nog over de ‘ontluisde eenvoudige taal’. Ook Jan Spierdijk, kunstcriticus van De Telegraaf, 
waardeert de sobere stijl van Omtrent Deedee. Met betrekking tot de vertelstructuur, waarbij 
(enigszins vergelijkbaar met De Metsiers) telkens vanuit een ander personage wordt gefocaliseerd, 
merkt Spierdijk op dat Claus het moeilijke procedé knap heeft gehanteerd, ‘met, na de 
overlading en overdaad van “De Verwondering”, verwonderlijk economische middelen’ 
(Spierdijk 1963). Jan Walravens spreekt in het Utrechts Nieuwsblad zijn waardering uit voor het 
‘schitterend geschreven boek van de veelzijdigste onder de Vlaamse auteurs’ (Walravens 
1963b). De Nederlandse criticus Hans Warren, die net als in zijn bespreking van De verwondering 
concludeert dat Claus de Vlaamse romantraditie naar een hoger niveau heeft getild, stelt dat 
de ‘toch nog tamelijk jonge schrijver’ een verbluffende kennis van het métier heeft: ‘het lijkt wel 
alsof hij alles kan, want hij beheerst zowel het cerebrale als het sentimentele register’ (Warren 
1963). De Vlaamse schrijver, dichter en medeoprichter van het literaire tijdschrift Yang Jan 
Emiel Daele herkent in Omtrent Deedee de typische stijl die hij van Claus gewend is: ‘direkt en 
koel, af en toe poëtisch, nerveus, met levendige dialogen, vol humor en ironie, vaak symbolisch. 
Kortom, een knappe techniek’ (J.E.D. 1963, p. 43). M.L. Nijdam, die De verwondering nog had 
geprezen om Claus’ ‘bijzondere taalvirtuositeit’, is eveneens onder de indruk. In het 
Nederlandse rooms-katholieke opinieblad De Linie wijst hij op de snelle verteltrant en de scherpe 
uitbeelding van Claus. Voorts staat Nijdam stil bij de sarcastische, schampere toon die het 
grootste deel van Omtrent Deedee (met uitzondering van de laatste twee hoofdstukken) kenmerkt: 

 
Omdat, gedeeltelijk op sarcastische toon, het masker gelicht wordt van de Vlaamse mens, van 
wie in de literatuur – men denke aan Timmermans en Ernest Claes – een op bepaalde wijze 
gekleurd beeld bestaat, zou men deze dramatische handeling als een “nare komedie” kunnen 
kenschetsen. [...] Omtrent Deedee maakt de indruk een snijdende karikatuur van een bepaald 
type Vlaamse roman te zijn. (Nijdam 1963) 
 

Nijdam geeft hier een intrigerende interpretatie, die om meerdere redenen doet denken aan De 
verwondering. De vraag is nu hoe de sarcastische toon precies gestalte krijgt in Omtrent Deedee, en 
in welke mate sprake is van overeenkomsten of juist verschillen met De verwondering. Bovendien 
is het interessant om na te gaan in hoeverre Claus voor deze kritische ontmaskering van ‘de 
Vlaamse mens’ gebruikmaakt van ‘typisch Vlaamse’ taalregisters. Met betrekking tot dit aspect 
wil ik nog kort stilstaan bij een laatste recensie van de Vlaamse criticus Leo Geerts. Hoewel 
Geerts’ bespreking aan een compleet ander werk is gewijd – namelijk de sociolinguïstische studie 
Bilingualism and Primary Education van John Macmanara – maakt hij in het Vlaamse opinieblad 
De Nieuwe een saillante opmerking over de taal in Omtrent Deedee. Volgens Geerts vertoont de 
door Macnamara bestudeerde tweetaligheid in Ierland diverse parallellen met de taalsituatie in 
België, waar zowel het Frans als het Nederlands te lijden heeft onder een zogenaamd ‘balance 
effect’. Er zijn echter enkele Belgen die ontsnappen aan dit betreurenswaardige effect, onder 
wie een ‘taalkreatieve kunstenaar’ als Claus:  
 

Claus leeft al sinds zijn prille jeugd in oppositie tegen de hier bestaande sociologische situatie; 
zijn mening over het « apenland » is bekend. Bovendien is zijn kontakt met de « spraakmakende 
gemeente » sterker dan die met het Vlaamse lezerspubliek. Zijn horizon omsluit zowel de 
Freudiaanse naturalisten in de V.S.A. als de (internationale) Bezige-Bijenkorf. Kontakt met de 
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volkstaal blijkt in ieder boek. Ik neem een zin uit « Omtrent Deedee »: « Antoine en Lotte 
hebben een nieuwe tv-antenne, zij kunnen nu Holland nemen. Schone toneelstukken, maar veel 
te snel gesproken, en in het Hollands » (13). Deze zin is syntaktisch fout; ook een woord als            
« schoon » beantwoordt niet aan de norm van de « spraakmakende gemeente ». Maar deze zin 
past volkomen in de romanstruktuur, klinkt natuurlijk voor de « Hollander » en dankt zijn eigen 
karakter aan de inspiratie vanuit de volkstaal. Een dergelijke taalsyntese, een dergelijke 
kreativiteit dankt meer aan de sociologische situatie van Hugo Claus dan aan een of ander 
mystiek « taalvermogen ». De luxe om dergelijke kreatieve volkstaalelementen op te nemen, 
durven wij ons eigenlijk nooit permitteren. Wij verwachten het heil van talloze verbeterboekjes. 
(Geerts 1967) 

 
Volgens Geerts is dus ook in Omtrent Deedee de invloed van de Vlaamse volkstaal nadrukkelijk 
aanwezig. Dit lijkt niet geheel overeen te stemmen met de andere recensies, waarin eerder de 
aandacht werd gevestigd op de ‘sobere’ stijl van de roman. In wat volgt zal ik enkele fragmenten 
uit Omtrent Deedee analyseren, in een poging meer grip te krijgen op het taalgebruik en de 
mogelijke functie daarvan. Het spreekt voor zich dat ik hiermee slechts nieuwe 
onderzoekssporen wil uitzetten, die in de toekomst verdere verdieping verdienen. 
 

7.6.2 ‘Deedee houdt er niet aan’ 

Ik begin met een fragment uit het openingshoofdstuk, dat gefocaliseerd wordt vanuit Natalie, 
de zwaarlijvige dienstmeid en gezelschapsdame die inwoont bij priester ‘Deedee’ (afgeleid van 
‘dienstdoende’ pastoor). In dit eerste hoofdstuk lezen we hoe de familieleden een voor een 
binnendruppelen in de pastorij, waar de familiebijeenkomst traditiegetrouw plaatsvindt. Zoals 
ik al kort aanstipte, wordt elk hoofdstuk vanuit een ander personage gefocaliseerd, waarbij het 
verhaal consequent verteld wordt door een overkoepelende vertelinstantie. Hierdoor versmelt 
de neutrale vertelstem voortdurend met de gedachten of de uitspraken van de personages, wat 
ook het geval is bij het fragment van Natalie: 
 

Natalie zwaait met haar rechterhand al vóór zij iemand ziet en hijgend neemt zij de bocht in de 
trap, schuift verder en ziet haar familie met Lutje de meid bezig met hoeden en jassen in de hal. 
Zij zijn er allemaal, zij moeten met elkaar afgesproken hebben in Roeselare, Jeanne met haar 
Giaco en Albert en Antoine en zijn Lotte en ook dat kreng, die hete, dat méns, Madame Tilly. 
Waarom moet die er toch altijd bij? Zij is toch niet van de familie! Om te helpen? Godochgod, 
voor wat zij uitvoert! Meer last dan hulp! Maar Deedee heeft haar zo graag in huis omdat zij 
zo’n spring-in-’t-veld is, een pretmaker. Daarom mag zij meekomen. Maar als het aan Natalie 
lag, zette die kwal geen voet over de drempel. Pret of geen pret. (Claus 1963, p. 8) 

 
Vanaf de tweede zin is er in feite sprake van een vrije indirecte rede, waarbij de gedachten van 
Natalie het langzamerhand overnemen van de vertelstem. Zoals het fragment illustreert, zijn 
Natalies gedachten in een spreektalig register weergegeven, dat onder andere gemarkeerd wordt 
door pseudo-herhalingen (‘dat kreng, die hete, dat méns’), elliptische zinnen, retorische vragen 
en interjecties als ‘Godochgod’. De aanduiding ‘hete’ vormt een eerste indicatie dat Natalie er 
een ‘Vlaams’, spreektalig register op nahoudt. Dit vermoeden wordt nog eens versterkt door het 
eerstvolgende fragment waarin Natalie wat langer aan het woord is. Hier vernemen we hoe ze 
haar familieleden op de hoogte brengt van een recente operatie aan haar linkervoet: 
 

‘Zegt de dokter tegen mij: ‘Madame,’ zegt hij. ‘Pardon,’ zeg ik, ‘Mademoiselle alstublieft’ – ‘Wel, 
Mademoiselle,’ zegt hij, een specialist, een serieus mens, al wat van jaren, ‘wel, ge moet het 
begrijpen, met dat gewicht van u, moet, willen of niet, uw hele lichaam op uw voeten drukken, 
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en uw voeten, ge hebt er maar twee, die kunnen dat gewicht niet houden’. […] ‘Wel, opereer 
dan maar,’ zei ik, ‘als dat de wil van Onze Heer is.’ Maar niets teruggekregen van de Ziekenkas 
natuurlijk, ik ben er geen lid van, Deedee houdt er niet aan.’ (Claus 1963, p. 11-12) 

 
Het fragment bevat, met name op lexicaal vlak, verschillende ‘typisch Vlaamse’ elementen. Het 
gaat dan bijvoorbeeld om de formuleringen ‘een serieus mens’, ‘al wat van jaren’ en ‘Deedee 
houdt er niet aan’, een gallicistische uitdrukking die we al tegenkwamen in de NVT-
voorpublicatie van De Metsiers (in de Manteau-versie werd het gallicisme weggepoetst; § 1.5).  
 Meteen na Natalies berichtgeving volgen de verslagen van de andere familieleden, 
opnieuw gesteld in een vertelvorm die dicht in de buurt komt van een vrije indirecte rede: 
 

Daarna zijn zij op reis gegaan, Deedee en zij. Heeft de familie de ansichtkaarten gekregen uit 
Griekenland? Ja, zeker. Welbedankt, Natalie. Ja, Griekenland is in de mode. Het is ook de 
moeite, met al die klassieke puinen en al. En ook heel oudheidkundig. En je rust er heerlijk uit. 

Bij Giaco en Jeanne is gebeurd dat zij last hebben gekregen met de huurders van hun 
huis in de Oudenaardse Steenweg, kwestie van het dak, en zij, als eigenaars, zijn vanzelfsprekend 
weer eens de sigaar. 

Albert heeft in de gevangenis gezeten omdat hij – zogezegd – een politieagent in zijn 
kuit heeft gebeten. Wat technisch al onmogelijk is, zegt Albert, en de familie beaamt, want de 
politieagent is de linksbuiten van S.G. Harelbeke, en die voetballers hebben kuiten van graniet. 
Bijt er eens in, je breekt er al je tanden op. (Claus 1963, p. 12-13) 

 
Hier stuiten we op de sarcastische toon waar Nijdam al op wees in zijn bespreking. Het doet 
denken aan de wij-passages uit De verwondering: doordat de verteller de controle houdt, kan hij 
naar hartenlust parafraseren en (al dan niet subtiel) de boodschap manipuleren, waardoor de 
familie Heylen in dit geval afgeschilderd worden als niet al te gesofisticeerd (‘al die klassieke 
puinen en al’), vrij louche (‘last krijgen met’ en ‘de sigaar zijn’ terwijl je als verhuurder  
verantwoordelijk bent voor iets structureels als problemen met het dak) en sluw (een misdrijf 
ontkennen door een figuurlijke uitdrukking letterlijk te nemen).  
 Bovendien valt het opmerkelijke gebruik van de aanduiding ‘de familie’ op, die steevast 
als collectief opgevoerd wordt (‘heeft de familie de ansichtkaarten gekregen?’; ‘de familie beaamt’). 
Het keert voortdurend terug in de roman: 
 

p. 13: ‘Jullie zijn weer over mij bezig geweest,’ zegt Claude. ‘Wie? Wij? Waarom?’ zegt de 
familie. 
 

p. 18: ‘Aha,’ ‘Eindelijk,’ ‘Ah,’ ‘Daar is hij,’ roept, murmelt, ronkt de familie Heylen en Deedee 
komt in de beste kamer. 
 

p. 19: ‘Bravo,’ zegt Deedee. ‘Wel, wel, wel.’ ‘Ja,’ zegt de familie. ‘Ja, ja.’ 
 

p. 45: De familie snuift en stoot goedkeurend geknor uit. ‘Ah, ahaha, mmm, dat belooft, ja wat 
zeg je nu? konijn, neen, reebok, ghorr, milledju, ja,’ [...]. 

 
In het hoofdstuk dat vanuit Jeanne Heylen wordt gefocaliseerd, vestigt de verteller expliciet de 
aandacht op de ‘gemeenplaatsen, vol vanzelfsprekende logge en luchtige nonsens’ van de 
familie, waarna een illustratieve samenvatting volgt: 
 
 ‘Ja.’ 
 ‘Jaja.’ 
 ‘Wat dacht je!’ 
 ‘Het is allemaal dat niet.’ 
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 ‘Maarre.’ 
 ‘Wat ik wilde zeggen.’ 
 ‘Ik wou het net zeggen.’ 

 [...] en als zij antwoorden, de Heylens, herhalen zij gewoon de schoolse termen van zijn 
[Deedees] betoog en voegen er ‘ja, juist, jaja’ bij. (Claus 1963, p. 53) 

 
Op diverse manieren wordt zo duidelijk gemaakt dat de Heylens eigenlijk helemaal niks zeggen: 
ze beroepen zich voortdurend op platitudes en dooddoeners. Zelfs wanneer de ‘buitenstaanders’ 
Deedee, Giacomo (de Italiaanse ‘vreemdeling’ van Jeanne) en de bastaard Claude tijdelijk de 
ruimte hebben verlaten en er geconcludeerd wordt dat ‘men nu ten minste [kan] praten’, wordt 
er niets essentieels gezegd: 
 
 ‘Wat zeg je, Lotte?’ 
 ‘Dat Moeder gelukkig niet geleden heeft.’ 
 ‘Het is lang geleden. Acht jaar, dat telt.’ 
 ‘Zij was nogal gekrompen de laatste tijd. Vooral in haar gezicht.’ 
 ‘Dat kwam omdat haar tanden...’ 
 ‘Ja, dan komen de kin en de neus dichter bij mekaar.’ 
 ‘Zij zeggen wel maagkanker, longkanker, maar toch...’ 
 ‘En Moedertje, die niet één sigaret gerookt heeft in heel haar leven.’ (Claus 1963, p. 76) 
 
De Heylens spreken hun echte gevoelens alleen in gedachten uit, of op momenten dat ze 
(bijvoorbeeld onder invloed van de rijkelijk vloeiende drank) ongecontroleerd iets laten 
ontglippen. De dingen die echt gezegd moeten worden blijven zo onderhuids sluimeren, of 
worden slechts sporadisch tussen de regels door gecommuniceerd, al dan niet in de vorm van 
achterbaks geroddel. Dit blijkt onder andere naar het einde van de roman toe, wanneer de sfeer 
steeds uitbundiger wordt en iedereen langzamerhand beseft dat de jaarlijkse bijeenkomst een 
heel andere kant opgaat dan gebruikelijk. Het gaat concreet om het moment dat de Heylens 
elkaar opjutten om een spelletje strippoker te spelen, waarbij iedereen – half lachend, half 
serieus – de morele grenzen aftast en oppert om door te pokeren tot de ultieme fase:  
 

‘Alles,’ roept de familie maar zwijgt onmiddellijk daarna. Iedereen wil goed aanduiden dat het 
een grap is, een test om te zien wat de ánderen durven wagen; onze woorden zijn feller, feller 
dan onze gedachten. (Claus 1963, p. 103)293 

 
Het is veelbetekenend dat er plotseling geswitcht wordt naar een wij-perspectief: het markeert 
nog sterker de hypocrisie van de Heylens die de verteller hier middels een vrije indirecte rede 
blootlegt (een toepasselijke term in dit geval). Het is zonneklaar dat de woorden van de Heylens 
op dit moment exact even ‘fel’ zijn als hun gedachten: hoewel iedereen pretendeert slechts bij 
wijze van grap op het vulgaire spel aan te dringen, hoopt iedereen stiekem dat de anderen 
akkoord gaan. 
 Zoals ik al eerder stelde, doet een en ander denken aan de wij-passages uit De verwondering. 
Wederom wordt de hypocrisie van de doorsnee Vlaamse middenstander onthuld, een effect dat 
onder meer tot stand komt door de confrontatie van de afstandelijke, ironische toon van de 
vertelinstantie en het banale, ‘lege’ geklets van de kleinburgers in kwestie. In tegenstelling tot de 
‘wij’ uit De verwondering hoeven de Heylens echter amper rechtstreeks aan het woord te komen: 

                                                
293 Let hier trouwens op de infinitiefvorm ‘durven wagen’, als gezegd een typisch kenmerk van Zuid-Nederlands 
taalgebruik.  
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alleen al door het parafraseren van hun gemeenplaatsen komt hun ware aard snel aan de 
oppervlakte. In dat opzicht kan de taal van Omtrent Deedee – inderdaad – een stuk ‘economischer’ 
genoemd worden dan die uit De verwondering. Dit geldt eveneens voor het gebruik van de 
volkstaal. Hoewel het fragment van Natalie al uitwees dat er geregeld ‘Vlaamse’ elementen 
voorkomen, gaat het meestal om een subtiel aangezet ‘tussentalig’ register, dat in tegenstelling 
tot bijvoorbeeld de monologen van Arthur de sigarettenverkoper of de boeren uit de herberg 
veel minder de aandacht op zichzelf vestigt. Er zijn slechts hier en daar momenten waarin het 
tussentalige register wat nadrukkelijker op de voorgrond treedt. Het gaat dan meestal om 
vergelijkbare passages als het besproken Natalie-fragment, waarin de vertelstem 
langzamerhand overstemd wordt door de gedachtestroom van een familielid. Dit is ook het 
geval in het hoofdstuk dat gefocaliseerd wordt vanuit Albert, de lollige broer van Natalie: 
 

het zijn de anderen dit keer. Zij zijn het die mislopen. Allemaal, de ene is niet beter dan de 
andere, als er misère komt is het iedereen zijn schuld. Voilà. Ook de mijne, maar niet van mij 
alleen, van het hele regiment, Natalie die hier met haar kont in de boter is gevallen, de clown 
Antoine met zijn lullige Lotte, en Jeanne de Précieuze, de Hoge en haar Middellandse Zeefiguur, 
en Tilly bijgenaamd de Hete Colette en Deedee die niet onder de mensen leeft maar onder een 
afstandelijk paars kazuifel, en zeker, dedju zeker, de prijsvogel van hen allemaal, het Kind dat 
Taatje opgelopen heeft in Engeland als verpleegster, Claude Heylen, die niet eens recht heeft 
op de familienaam tenzij wettelijk. (Claus 1963, p. 92)  

 
Net als bij Natalie treedt het tussentalige register alleen op de voorgrond op de momenten dat 
de Heylens, die er heel wat lagere driften op na blijken te houden dan ze laten uitschijnen, hun 
ware gedachten de vrije loop laten. Deze gedachten zijn overigens in veel gevallen terug te 
leiden naar sentimenten als afgunst, leedvermaak, xenofobie of ronduit racisme. 

De rijke registervariatie uit De verwondering, die uiteenliep van het platste dialect tot het 
beschaafdste schoon-Vlaams, heeft in Omtrent Deedee met andere woorden plaatsgemaakt voor 
een meer uniform, algemeen Vlaams, dat beter aansluit op de prototypische Vlaamse 
kleinburgerlijke familie die het moet ontgelden in Claus’ vijfde roman.   
 

7.6.3 De comeback van het Clausiaans: Het verlangen 

Na Omtrent Deedee duurde het een hele poos voordat Claus opnieuw Vlaanderen opzocht in zijn 
romans. Dit gold overigens niet voor zijn toneelwerk. Zo maakte hij in 1965 een toneelspel over 
de Vlaamse volksheld Tijl Uilenspiegel, bewerkte hij een jaar later Hendrik Conscienses roman 
Het Goudland (1879) en schreef hij in 1969 Vrijdag, het eerste toneelstuk waarin hij aan de slag 
ging met een ‘gekunsteld’ Vlaams. In tegenstelling tot De verwondering (en in mindere mate Omtrent 
Deedee) bleef dit niet beperkt tot enkele monologen en dialogen van bijfiguren, maar gold het als 
het ‘hoofdregister’ van het stuk. Aanvankelijk had Claus Vrijdag zelfs volledig in het West-
Vlaams geschreven, maar bij nader inzien besloot hij dat een ‘bastaardtaal’, een soort gulden 
middenweg tussen plat West-Vlaams en Standaardnederlands, meer recht zou doen aan zijn 
stuk (cf. Bibeb 1969). In een interview met Piet Sterckx beschreef hij het herwerkingsproces als 
volgt: ‘Ik heb het stuk herschreven in het Nederlands, met behoud van Vlaamse woorden, 
zinswendingen, intonatie. Men kan het een nieuwe Vlaamse toneeltaal noemen. Het is het 
beproeven waard’ (Sterckx 1969).  

Vanaf het nadrukkelijke taalexperiment uit Vrijdag begon het ‘Vlaams’ van Claus pas echt 
de aandacht te trekken van critici (cf. Geerts 1986, p. 23). Bovendien markeerde het toneelstuk 
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het begin van diverse (taal)poëticale uitspraken van Claus, die het gebruik van de streektaal in 
zijn werk (zij het soms paradoxaal) in toenemende mate begon te verdedigen. Zo stelde hij, vlak 
na de première van Vrijdag: ‘Ik ben, zoals Homerus en Faulkner, een regionaal schrijver en 
gebruik als zodanig mijn eigen streektaal’ (Huurdeman 1969). Toch zou hij in zijn proza deze 
streektaal voorlopig laten voor wat zij was. Zijn verhuizing naar Amsterdam in maart 1970, 
deels voortkomend uit zijn affaire met de Nederlandse actrice Kitty Courbois, speelde hierin 
wellicht een rol. In 1972 verscheen de zich voornamelijk op een fictief mediterraans eiland 
afspelende roman Schaamte (1972), waarin Vlaanderen (en bijgevolg de Vlaamse taal) amper een 
rol van betekenis speelde. Hetzelfde gold voor de in Nederland gesitueerde Het jaar van de kreeft 
(1972), gebaseerd op de inmiddels beëindigde affaire met Courbois, en de experimentele en 
tamelijk hallucinante roman Jessica! (1977). Pas in Het verlangen zocht Claus voor het eerst weer 
het contact met zijn vertrouwde Vlaamse taal op. Het is wellicht niet toevallig dat de roman 
uitkwam in de prille periode na zijn terugkeer naar Gent, dezelfde stad waar hij vóór de 
publicatie van De verwondering na vele (buitenlandse) omzwervingen belandde.  
 

7.6.4 ‘Een onmogelijk wansmakelijk onnatuurlijk gedrocht’  
 

De reus Jaak en de halfbloed Michel vertrekken naar Las Vegas. Twee Vlamingen die in de 
broeiende provinciale wereld van Gent elkaars gevoelens leerden aftasten in café de Eenhoorn. Zij 
zijn ‘spelers’, spelers met geld, met emoties, met mensenlevens. De reis naar Amerika – de neon-
planeet, waar het waarlijk riskante spel wordt gespeeld – is voor Jaak een vlucht uit het ontredderde 
leven met zijn desolate vrouw en tragische dochter. Meegesleept door de sluwe Michel wordt 
Amerika voor Jaak een onderdompeling in de hel. 

 
Met deze flaptekst stuurde De Bezige Bij in april 1978 Het verlangen de wereld in. Het 
‘prikkeltekstje’ beschrijft het verhaal in een notendop en schuift meteen enkele belangrijke 
motieven naar voren. Inhoudelijk vallen al direct wat overeenkomsten met De verwondering op. 
Wederom gaat het om een ‘helletocht’ naar een locatie die als een soort uitvergrote, groteske 
spiegel fungeert van de vertrouwde omgeving. Bovendien is er opnieuw sprake van een ietwat 
sukkelige ‘held’ die meegetroond wordt door een sluwe metgezel. En ook deze held wacht aan 
het einde een ontnuchterende ervaring, die hem voor het eerst het ware, lelijke gezicht van de 
wereld toont. Voeg daarbij het element van de kroeg, waar net als in De verwondering voortdurend 
sterke verhalen de ronde doen, en de geestelijk ‘beschadigde’ dochter van Jaak die uiteindelijk 
in een gesticht moet worden opgenomen, en de parallellen worden zichtbaar. 

In het ruim twintigtal besprekingen dat over Het verlangen verscheen – net als bij Omtrent 
Deedee een betrekkelijk kleiner aantal dan bij De verwondering – uitten veel critici hun waardering 
voor de wijze waarop Claus de pikante avonturen van Jaak en Michel en de losbandige sfeer in 
café de Eenhoorn onder woorden had gebracht. Ze kwamen echter lastiger tot een oordeel over 
de avonturen zelf. Waar sommige recensenten beweerden dat Claus een platvloers verhaal had 
geschreven zonder duidelijke boodschap of samenhang, vonden anderen weliswaar de 
gebeurtenissen immoreel, maar oordeelden ze positief over de kwaliteit van het boek.294 
Daarnaast doken er opvallend veel oordelen op over de vertelstructuur en de gebruikte taal in 
de roman.  

                                                
294 De receptie van Het verlangen, voornamelijk met betrekking tot de morele, ethische oordelen over het boek, komt 
uitvoerig aan bod in Sintobin (2009). 
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Menig recensent vond het lastig de exacte vertelstructuur van de roman te doorgronden: net als 
in De Metsiers, De verwondering en Omtrent Deedee treden in Het verlangen wisselende vertelinstanties 
op. Zo opent de roman met een hoofdstuk in café de Eenhoorn, waarin een anonieme ik-
verteller zich rechtstreeks tot een zekere ‘Meneer’ wendt en het begin van de avontuurlijke reis 
naar Las Vegas uit de doeken doet. In het tweede hoofdstuk maakt deze verteller plaats voor 
een auctoriële vertelinstantie die de gebeurtenissen vanuit het perspectief van Michel beschrijft; 
in het derde hoofdstuk wisselt het perspectief naar Jaak. Vervolgens neemt de ik-verteller uit de 
Eenhoorn weer het woord, en zo gaat het de hele roman verder.  

Het is met name de mysterieuze ik-verteller die de nodige commentaren ontlokte. Zo 
schreef de al eerdergenoemde Vlaamse recensent Leo Geerts: ‘Maar wie is de man die in naam 
van het café en het idioom van de kroegen mag en kan spreken?’ (Geerts 1978a). Ook de 
Nederlandse recensent Everhard Huizing kon maar moeilijk de vinger op de kwestie leggen: 
 

De verteller blijft anoniem maar is lang niet altijd dezelfde. Hij noemt zich meestal ‘wij’ en is dan 
een soort collectief, namelijk het groepje mannen dat het speelcafé ‘De Eenhoorn’ te Gent bezoekt. 
Maar soms is de verteller ook een ‘ik’, of kennelijk een ander, een van de hoofdfiguren, en enkele 
malen stond het Claus mogelijk ook niet zo duidelijk meer voor ogen wie er nu aan het woord was, 
zoals bijvoorbeeld op pagina 102. Dit maakt de zaak nogal verward (Huizing 1978) 

 
De bewuste pagina 102 is afkomstig uit het tiende hoofdstuk, waarin de gebeurtenissen 
voornamelijk vanuit het perspectief van Jaak verteld worden. Het kapittel begint op de ochtend 
na de eerste nacht in Los Angeles, waar Jaak en Michel enkele dagen verblijven voor ze hun 
reis voortzetten naar Las Vegas, de feitelijke bestemming van hun trip. Door een misverstand 
maken ze die dag geen excursie naar Disneyland, maar blijken ze de bus genomen te hebben 
naar Universal Studios. Daar aangekomen lezen we hoe Jaak doodsangsten uitstaat in de 
attracties waarin scenario’s uit rampenfilms tot leven worden gebracht. Op pagina 102 wordt 
er direct vanuit Jaak gefocaliseerd, die tijdens de rit door een nagebootste jungle opeens aan 
zijn mentaal gehandicapte dochter Didi moet denken:  
 

De vervloekte tram schuift dan in een jungle waar dinosaurussen zich verheffen uit het drijfzand 
waarin aapmensen naar de dieperik worden gezogen. Vanachter een struik van groen zeepsop 
verheft een grizzlybeer zich en zwaait verbaasd met zijn voorpoten. Langs een rij palen bekroond 
met doodskoppen, sommige schedels zijn drie keer zo groot als die van Didi. Uitgemergelde 
wolfshonden blaffen in onderaardse krochten naar brallende zeerovers die zich wentelen in bergen 
goud en juwelen, bewaakt door geraamten met gerafelde uniformen. (Claus 1978, p. 102) 

 
De verwarring van Huizing is vermoedelijk te verklaren door de plotselinge vermelding van 
Didi, die – vanuit een structuralistisch denkraam geredeneerd – niet behoort tot het domein 
van de auctoriële vertelinstantie. Blijkbaar werd het procedé met wisselende focalisaties niet 
door iedereen doorzien, wat bij sommige critici tot wrevel leidde.  

Een thema dat nog veel meer commentaar genereerde, was de taal. Vrijwel iedere 
criticus velde een oordeel over het opvallend Vlaamse taalgebruik in Het verlangen, dat direct 
vanaf de openingszin de aandacht trekt: 

 
Waarom de Eenhoorn al om halftien ’s ochtends bijna vol zit? Het is zeker niet voor de charmes 
van Marta, de bazin of omdat Patrick, haar man, zo innemend, komisch of vrijgevig zou zijn. 
Vergeet dat maar, het zijn twee pezewevers, amen en uit. (Claus 1978, p. 5) 
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Opvallend is dat er in de boekbesprekingen nogal uiteenlopende termen werden gebruikt om 
deze taal te typeren: ‘Westvlaams’, ‘schoon Vlaams’, ‘typisch Vlaams’, ‘Gents’, ‘rijk, Vlaams 
gekleurd Nederlands’, ... Enkele critici citeerden de hierboven aangehaalde beginregels om te 
illustreren waar dit ‘Vlaams’ volgens hen precies op neerkwam. Hierdoor werd in sommige 
besprekingen de illusie gewekt dat zelfs de hele roman in een Vlaams register was gesteld: ‘De 
nieuwe roman van Hugo Claus, Het verlangen, is geheel “in het Schoon Vlaams” geschreven’ 
(Van Deel 1978).295  
 In de literaire kritieken lijkt de nationaliteit van de recensenten niet doorslaggevend te 
zijn: zowel Nederlanders (verantwoordelijk voor iets minder dan driekwart van de 
besprekingen) als Vlamingen beoordeelden het register van de verteller uit de Eenhoorn als 
‘Vlaams’. Als we kijken naar de Nederlandse besprekingen, valt op dat er wisselend wordt 
gereageerd op dit Vlaams. Van de zestien Nederlanders die expliciet ingaan op het taalgebruik, 
beoordeelt exact de helft dit als positief. Een kleine bloemlezing: 
 

In tegenstelling tot al die Vlaamse auteurs die juist moeite doen of laten doen om hun taal zo 
Nederlands mogelijk te maken, vertelt Claus zijn nieuwe verhaal in een prachtig en vooral 
meeslepend Westvlaams, dat herinnert aan werk van Teirlinck, Streuvels en Boon. (Van Deel 1978) 
 
Zoals steeds is zijn sterkste punt zijn rijke taalgebruik: in dit boek is een beschaafde versie van 
het Vlaams met een rake toepassing van tal van spreekwoorden en gemeenplaatsen. Het door 
Claus bewerkte dialect is in het volkse gokkersmilieu volkomen op zijn plaats. (Salverda 1978) 
 
In deze roman is het begin en het slot geschreven in een Vlaams, Brugges-Kortrijks [sic] dialect. Het 
is even wennen, maar het roept wel een sfeer op. De manier waarop Claus dit dialect gebruikt om 
het interieur en de gasten van een café te beschrijven is bewonderingswaardig. (Anoniem 1978a) 

 
Enkele jaren later spreekt de Nederlandse auteur A.F.Th. van der Heijden eveneens zijn 
waardering uit voor de unieke kunsttaal van Claus: ‘Met zijn eigenzinnige stilering van Vlaams 
kroeg- en speelholbargoens steekt Claus Céline, die hetzelfde deed met Parijs’ argot, naar de 
kroon’ (Van der Heijden 1994). Ook Van der Heijden is kortom van mening dat de kunstmatig 
bewerkte dialectische taal van Claus iets origineels en oorspronkelijks toevoegt aan de roman – 
een loftuiting die reminiscenties oproept aan de oordelen over de literaire taal van onder 
anderen Streuvels.  
 Nu kon niet iedereen waardering opbrengen voor het unieke ‘kunst-Vlaams’ van Claus. 
Zo snapt de Nederlandse criticus Ab Visser niet waarom Claus – net als Boon – de voorkeur 
geeft aan ‘Westvlaams brabbeldialect’ in plaats van ‘A.B. Nederlands’: ‘Ik heb geen bezwaar 
tegen Vlaamse uitdrukkingen en eventueel dialogen, mits ze functioneel zijn en binnen de 
perken der verstaanbaarheid blijven. Maar dat is lang niet altijd het geval’ (Visser 1978).296 Een 
anonieme recensent van het Brabants Nieuwsblad houdt er een vergelijkbare mening op na: ‘Het 
is beneden de waardigheid van een schrijver van bijvoorbeeld “De koele minnaar” om de 
Vlaamse sfeer te bereiken met behulp van dialectisch gekleurde uitdrukkingen en woorden’ 
(Anoniem 1978b). De Vlaamse recensent Nicole Verschoore, die op 29 april 1978 de eerste 

                                                
295 Hier wordt ‘Schoon Vlaams’ zeer vermoedelijk in de betekenis van Vlaamse tussentaal gebruikt. 
296 Naast Boon (vier keer genoemd) wordt de taal uit Het verlangen in verband gebracht met Gerard Walschap (twee 
mentions), Felix Timmermans (ook twee), Herman Teirlinck, Stijn Streuvels, Ernest Claes, Marnix Gijsen, Karel 
van de Woestijne, Hubert Lampo en de toneelschrijver Gaston Martens. 
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recensie over Het verlangen schreef, veroordeelde misschien nog wel het scherpst het gebruik van 
Vlaams: 

 
Hugo Claus schrijft weer Vlaams in zijn jongste roman « Het verlangen ». Daar wordt de lezer 
inderdaad aangesproken door iemand die in een speelcafé zit en zegt « de hond is zat » (niet 
dronken of lazarus), die het heeft over « pezewevers », « lijk dat » en dus « hij wiebelde lijk of dat 
hij de vallende ziekte had ». Verder ook nog: « De skai-stoelen laten scheten als ge verzit ». Laatste 
staaltje bewijst dat taalgebruik en « psyche » of binnenwereld nauw samengaan, en de lezer begrijpt 
dat Claus weer eens niet heeft weerstaan aan Vlaamse schilderachtigheid. Claus heeft 
waarschijnlijk dit boek geschreven omdat hij na jaren Nederland nu te Gent woont en lokale 
effecten in Nederland kan verkopen. Zo zegt Jaak aan een blonde Engelse « Madame, pas op of ik 
ga u een keer tegen mijn gilet trekken ». In het Gents klinkt het beter (pas op of ’k trek ui tege mijne 
gilee). Gekuist-Vlaams-op-papier is een onmogelijk wansmakelijk onnatuurlijk gedrocht. Jammer 
dat Claus voor zo’n geval cafépraat gebruikt. (N.V. 1978) 

 
Hier stuiten we precies op de gemengde oordelen waar ik in het begin van deze conclusie al op 
wees: de grens tussen een clichématig, ‘sappig’ provincialistisch taaltje en een knap bewerkt, 
gestileerd Vlaams bleek ook in 1978 nog (flinter)dun te zijn. Hoewel het bijdragen aan de couleur 
locale voor sommigen al voldoende Claus’ taalkeuze legitimeerde, was dit voor anderen een te 
‘gemakkelijk’ middel en moest de taal een essentiëlere functie vervullen. Wat deze exacte functie 
dan precies moest zijn, lieten echter vrijwel alle critici in het midden. Alleen Leo Geerts ging 
wat dieper op de kwestie in. Volgens hem blijft de cafépraat uit het begin en einde van de roman 
weliswaar constant, maar komt het register pas in de finale ‘in zijn schrikwekkende onechtheid’ 
over: ‘De klassenloze solidariteit is slechts schijn naar buiten toe; binnenin verbergt deze taal 
meer dan ze openbaart, overschreeuwt ze haar eigen eenzaamheid’ (Geerts 1978a).  
 In een bespreking voor het maandblad Streven werkt Geerts dit punt verder uit. Volgens 
hem is Claus’ taalgebruik ‘altijd al een heel eigenzinnig mengsel geweest van zijn oorspronkelijk 
dialect en het algemeen Nederlands van de intellectuele elite’, iets wat al naar voren kwam in 
zijn bespreking van Omtrent Deedee: 
 

Doorgaans – ook in Het Verlangen – verhoogt de originaliteit van het dialect de verbale kracht, 
terwijl de verstaanbaarheid er nauwelijks onder lijdt. In het eerste deel (5-56), waar niet Claus 
zelf, maar een naamloze verteller uit het café aan het woord is, leidt dat tot opzettelijke, zij het 
typische en onvermijdelijke afwijkingen zoals ‘lijk of dat’ in plaats van ‘alsof’ [...]. Meestal echter 
slaagt Claus er wel in, een schriftuur te verlenen aan de volkstaal. (Geerts 1978b, p. 975-976) 

 
Volgens Geerts wijst Claus de intellectuelentaal af en maakt hij gebruik van de volkstaal om 
toegang te krijgen tot de bewustzijnswereld van de hoofdpersonages, die uit lagere regionen van 
de maatschappij komen. Hij concludeert dat het Claus min of meer gelukt is toegang te vinden 
tot het taalgebruik van het café. Dit is opmerkelijk, omdat Geerts in zijn eerste bespreking nog 
wees op de ‘onechtheid’ van het register. Blijkbaar drukt de ik-verteller uit de Eenhoorn zich 
tegelijkertijd authentiek en kunstmatig uit. Op dit laatste aspect wil ik wat uitvoeriger ingaan, 
omdat met name deze paradox een belangrijke stempel lijkt te hebben gedrukt op het predicaat 
‘Clausiaans’. 
 

7.6.5 ‘Wie wordt er niet gaarne gezien, in de Eenhoorn?’  

Wat betreft de ik-verteller merkt de Nederlandse criticus, schrijver en dichter Wam de Moor 
op dat deze geënt lijkt te zijn op ‘de Vlaamse verteller in de kring, zoals die in de eerste helft 
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van onze eeuw in talloze verhalen is te vinden’ (De Moor 1978). Deze beschrijving roept 
reminiscenties op aan het eerder geïntroduceerde principe van skaz. Als we nogmaals het 
openingsfragment uit de roman erbij pakken, maar nu uitgebreider, doet inderdaad het een en 
ander denken aan deze verteltechniek: 

 
Waarom de Eenhoorn al om halftien ’s ochtends bijna vol zit? Het is zeker niet voor de charmes 
van Marta, de bazin of omdat Patrick, haar man, zo innemend, komisch of vrijgevig zou zijn. 
Vergeet dat maar, het zijn twee pezewevers, amen en uit. Het is uitsluitend de schuld van wijlen 
Rikkebot. Vóór de tijd van Rikkebot was dat ondenkbaar. Soms zat er om elf uur ’s morgens 
nog geen hond in de Eenhoorn, behalve dan natuurlijk Meneer Jules, de teckel van Patrick, een 
kaal stinkend ding dat te luizelui was om zijn kop te verroeren als de bel ging en een 
handelsreiziger binnenkwam, maar wel baste en hoestte en wiebelde lijk of dat hij de vallende 
ziekte had als hij het woordje ‘Stout’ hoorde. Worthington Stout was zijn lievelingsbier. Wij 
hebben die teckel méér zat gezien dan zijn sullige baas, Patrick. (Claus 1978, p. 5) 
 

Net als in de wij-passages uit De verwondering stuiten we op een verteller die alle aandacht op zijn 
verhaal én zijn manier van vertellen vestigt. Er wordt de illusie gewekt dat het een orale 
vertelling betreft, waarbij de lezer rechtstreeks wordt aangesproken. Verderop treedt dit nog 
sterker op de voorgrond: ‘Eigenlijk, Meneer, zijn wij absoluut niet verplicht om in de Eenhoorn 
samen te komen’ (ibid., p. 6; mijn cursivering). Ook is er sprake van verschillende dialectismen 
en belgicismen. Naast ‘zat’, ‘pezewevers’ en ‘lijk of dat’ gaat het dan bijvoorbeeld om ‘luizelui’, 
een bijwoord dat overigens al voorkomt bij Streuvels (cf. Lemeire 1970, p. 355). Alleen al in dit 
betrekkelijk korte openingsfragment gaat het verder om twee woordspelingen: er wordt niet 
alleen gedold met de ambiguïteit van het woord ‘stout’, maar ook met de letterlijke en figuurlijke 
betekenis van het spreekwoord ‘er was geen hond’. Dit voegt, veel sterker dan in De verwondering, 
de nodige humor toe aan de vertelling. Hoewel er in Claus’ roman uit 1962 bij wijlen sprake is 
van een komische noot (bijvoorbeeld in het fragment waarin de ‘wij’ vertelt hoe menigeen bij 
het richten van ‘de buis’ naar de agent dubbel beboet wordt omdat achter de agent het 
monument voor de gesneuvelden ligt), zou het te ver voeren om De verwondering te bestempelen 
als een komisch vertelde roman. Pas in Het verlangen lijkt Claus voor het eerst volop de 
humoristische mogelijkheden van Vlaamse spreektalige registers te exploiteren. Niet zelden is 
dit het gevolg van homoniemen of dubbelzinnige betekenissen met een scabreuze ondertoon. 
Regelmatig wordt de platheid geëxpliciteerd door een metatalig commentaar, zo ook in het 
volgende fragment: 
 

Zo is Rikkebot voyageur geworden, of om het schoner in memoriam te zeggen: 
vertegenwoordiger. In Bic’s. Of lijk dat hij het noemde, in balpennen. Er is daar niet weinig mee 
gelachen in de Eenhoorn. Bal-pennen. Enfin, ge kent dat, Meneer, spelers zijn juist lijk kinderen. 
Als ’t maar over vuile manieren gaat. (Claus 1978, p. 10) 

 
Een van de sterkste skaz-markers is de wij-vorm, die hier op een vergelijkbare manier lijkt te 
fungeren als in De verwondering. Ook in Het verlangen betreft het een collectief dat als een soort 
klassiek (en tegelijkertijd geperverteerd) koor commentaar geeft op de gebeurtenissen. Zoals Leo 
Geerts al aangaf in zijn recensie, creëert de wij-vorm in eerste instantie de illusie van een hecht 
geheel, van een intieme gemeenschap die elkaar door dik en dun steunt: 
 

Trouwens, wie wordt er niet gaarne gezien, in de Eenhoorn? Wij zijn soms lastig voor elkaar en er 
zijn erbij die we in den donker aan frieten zouden snijden als ’t kon, maar toch, we zien elkaar gaarne. 
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Ge moet al een serieuze smeerlap zijn, willen we u niet aan onze tafels toelaten. Nu spreek ik 
natuurlijk over de habitués. Wie onaangemeld binnenstapt, wie we niet kennen, mag rekenen op 
onze totale, onvoorwaardelijke verachting. Wie niet speelt zien wij niet staan. (Claus 1978, p. 13) 

 
Dit collectief blijkt aan het eind van de roman, vergelijkbaar met de Heylens uit Omtrent Deedee, 
echter als los zand aan elkaar te plakken. Er zijn ten koste van enkele habitués zeer smerige 
spelletjes gespeeld. Zo komt Jaak erachter dat zijn twintigjarige dochter Didi, die door een tot 
dan toe onbekend voorval naar de geestelijke staat van een zesjarig kind is teruggevallen, het 
slachtoffer is geworden van een gearrangeerde liefdesrelatie. Markske, met wie de 
stapelverliefde Didi een relatie had, werd achter de rug van Didi (en Jaak) om als ‘seksslaaf’ 
verkocht aan de homoseksuele rijkaard Salomé. De spindoctor achter dit schandaal: de 
gokverslaafde Rikkebot, die nota bene Jaak had aangenomen als assistent om zijn Bic’s zo snel 
mogelijk aan de man te brengen. De dramatische onthulling wordt alleen nog maar 
onthutsender wanneer blijkt dat zowat iedereen in de Eenhoorn allang op de hoogte was van 
de affaire, maar dat niemand zich moreel verplicht voelde Jaak of zijn echtgenote Dina op de 
hoogte te stellen. Het zogenaamde ‘collectief’ blijkt een louche, hypocriete en op eigengewin 
beluste bende te zijn: spelen, drinken en roddelen kunnen de Eenhoorn-habitués als de beste, 
maar zodra er serieuze of minder koosjere zaken aan de orde zijn, trekken ze er zo rap mogelijk 
hun handen van af. 
 

7.6.6 ‘Westvlaamse boerentaal’ of ‘kunst-Vlaams’? 

De parallellen met De verwondering worden stilaan nog duidelijker. Wederom zet Claus het 
‘Clausiaans’ in als kritisch instrument om de Vlaamse goegemeente te ontmaskeren en haar met 
de neus op haar eigen hypocrisie te drukken. In vergelijking met De verwondering is dit Clausiaans 
echter wel behoorlijk opgeschroefd: het doet tegelijkertijd authentieker én kunstmatiger aan. 
Deze paradox treedt eveneens naar voren in diverse uitspraken die Claus zelf deed na de 
verschijning van Het verlangen. Zo beweerde hij in een interview van september 1978 dat zijn 
roman in een ‘Westvlaamse boerentaal’ was gesteld: ‘Ik had voor “Het Verlangen” een volks 
koor nodig dat cafétaal gebruikte. Ik schrijf evengoed een beschaafd hysterische taal als het 
Vlaamse Vlaams’ (Van Herreweghen 1978). Drie jaar later zegt hij echter dat hij een 
‘kunstmatig soort Vlaams’ heeft gebruikt, ‘een gemaniëreerde taal die bij een bepaald Vlaams 
dialect aansluit’ (Heyting 1982). Bij een andere gelegenheid, waarbij hij overigens al refereert 
aan zijn aanstaande roman Het verdriet van België, geeft hij juist weer de indruk authentiek Vlaams 
te hebben geschreven: 
 

Het is waar [...] dat ik nog nooit zo duidelijk een boek in het Vlaams geschreven heb, met Vlaamse 
uitdrukkingen en Vlaamse zinswendingen. Dat komt omdat ik al een paar jaar bezig ben aan een 
groot boek, een Vlaams boek, en Het Verlangen is een probeersel in de stijl van dat grote boek. Ik 
wilde voor mezelf uitmaken of die taal levensvatbaar is op papier. Over het resultaat ben ik zeer 
tevreden en dat bevestigt dat ik verder kan gaan aan mijn grote boek. (De Ley 1980, p. 198) 
 

Hoewel er in de aangehaalde citaten uit Het verlangen hier en daar wat dialectische invloeden te 
bespeuren zijn, komt de taal uit de roman niet bepaald in de buurt van de ‘Westvlaamse 
boerentaal’ waar Claus in zijn eerste uitspraak op doelde. De typering ‘kunstmatig soort 
Vlaams’ lijkt een stuk adequater. Ondanks de kunstmatigheid – waar ik zo nog op terugkom – 
treden er tegelijkertijd elementen op die tegenwoordig als kenmerkend worden beschouwd voor 
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Vlaamse ‘tussentaal’, iets wat we ook al (weliswaar minder prominent) zagen in De verwondering 
en Omtrent Deedee. Uiteraard is voorzichtigheid gepast, omdat tussentaal als fenomeen nog niet 
bestond toen Claus deze romans schreef, maar als we onderstaand fragment ter illustratie erbij 
nemen, springen diverse gelijkenissen met de Vlaamse tussentaal in het oog (cf. Lemmens 2014). 
Het fragment is – wederom – afkomstig uit het openingshoofdstuk, waarin de eerder 
geïntroduceerde skaz-verteller een voor een de gok- en dranklustige caféhabitués uit de 
Eenhoorn introduceert, onder wie Verbist: 
 

Rond halfelf komt Verbist, de schoolmeester binnen. Voordat hij zijn pint in zijn hand heeft is 
hij al aan het woord. Tussen haakjes, ge moet niet denken, Meneer, dat Verbist, dat 
roodbaardig, bijziende zwalpei in zijn jeans de opvoeding van onze onschuldige kinderen 
verzorgt, nee, zelfs ons stadsbestuur dat de ene kwakkel na de andere schiet is zo onnozel niet, 
nee, wij noemen Verbist een schoolmeester omdat hij een uurtje of twee in de week les in tekenen 
geeft in de Akademie en omdat hij soms zijn eigen vergeet en tegen ons bezig is als tegen zijn 
klas. [...] Rond halfelf is Verbist al met ’t grof geschut bezig. Zijn rosse baard, lijk van een die 
zijn kinderen heeft opgegeten, wipt over en weer. “Wat dat wij hier missen in dit land, is de 
geest, de geest!” (Claus 1978, p. 7-8) 

 
Onder andere het expletief ‘dat’ (‘Wat dat wij hier missen’), de ge-vorm (‘ge moet niet denken’) 
en het reflexivum op ‘eigen’ (‘omdat hij soms zijn eigen vergeet’) zijn typische kenmerken van 
Vlaamse tussentaal. Ook andere markers op het gebied van het lexicon – ‘pint’, ‘zwalpei’ en ‘lijk’ 
– wekken de suggestie dat Claus hier een soort Vlaamse tussentaal avant la lettre op papier heeft 
vormgegeven.297  
 Nu treedt deze ‘tussentaal’ in Het verlangen niet alleen op in de hoofdstukken die zich 
afspelen in de Eenhoorn, maar ook in de kapittels waarin de auctoriële vertelinstantie het woord 
voert. Het gaat hierbij zowel om directe uitspraken van bijvoorbeeld Jaak of zijn vrouw Dina, 
als om vaak subtiel aangezette gevallen van register-shifting. Een eerste voorbeeld is afkomstig 
uit het tweede hoofdstuk (gefocaliseerd vanuit Michel), waarin de moeder van Michel opeens 
naar een tussentalig en sterk spreektalig register overschakelt op het moment dat ze zich opwindt 
over Michels stiefvader Jan: 
 

Als hij maar niet peinst dat ik hier in de keuken ga zitten wachten tot hij thuiskomt, hij kan best 
zelf zijn kabeljauw opwarmen. Van zodra we klaar zijn met eten zet ik mij in de salon. Goed 
weten. Want hij is weer lastig, ge hebt er geen gedacht van. (Claus 1978, p. 32) 

 
Deze zinnen contrasteren opvallend met voorgaande zinnen, waarin de moeder zich in een 
standaardtalig register tot Michel richt (‘Je kijkt zo kwaad, heb je veel verloren?’; ‘Wil je 
helemaal geen saus?’). In dit geval gaat het om emotionele register-shifting: na de uitbarsting 
drukt ze zich namelijk weer uit in Algemeen Nederlands.   
 Een geraffineerdere vorm van register-shifting komen we tegen in het derde hoofdstuk, 
waar de in het Algemeen Nederlands gestelde vertellersstem geleidelijk versmelt met het 
tussentalige register van Jaak. De scène speelt zich af in het huis van Jaak, waar Dina in een 
gesprek verwikkeld is met de onderpastoor (die geregeld langskomt om de gesteldheid van Didi 
te bespreken): 

                                                
297 De associatie van een ‘rosse’ baard met het opeten van kinderen (een intertekstuele knipoog naar de mythe van 
de Griekse god Kronos) kwam ook al voor in De verwondering: ‘“Dokter, zeg ik, uwe baard is rood.” – “En dan?” 
zegt ie. “Het lijkt ofdat je je jongen hebt opgegeten,” zeg ik.’ (Claus 1962, p. 137). 
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Jaak gaat naar de wc met het Zondagsnieuws. Die twee zullen het nu hebben over het onwrikbaar 
geloof dat je moet hebben, over positieve ingesteldheid, over het transcendentale. Jaak heeft “het 
transcendentale” wel dertig keer achter mekaar moeten zeggen voor het in zijn mond ging liggen, 
hij zal het ooit in de Eenhoorn plaatsen, tegen Verbist, die zich een bult zal schrikken, maar de 
gelegenheid heeft zich nog niet voorgedaan, nog nooit, want Jaak is niet helemaal zeker van wat 
het voorstelt, dat woord, het is iets dat je als gewone mens in het gewone leven gewoonlijk niet 
meemaakt als je je gezond verstand gebruikt, het is iets dat zich meer boven en buiten onze wereld 
afspeelt, en daarom klampt Dina zich zo vast aan deze padvinder van een priester die dergelijke 
woorden hanteert zoals wij “hartenaas” of “dat toerneetje is voor mij, Patrick,” zouden zeggen en 
waarom mag Dina haar eigen daar niet aan optrekken? (Claus 1978, p. 41) 
 

Het is niet helemaal zeker waar de overgang precies plaatsvindt, maar gelet op de 
registervariatie lijken vanaf de derde zin de gedachten en daarmee het register van Jaak door te 
sijpelen in de vertellerstekst. Jaaks register komt op verschillende punten overeen met het 
register van de skaz-verteller. Bovendien blijkt dat hij zich (althans hier nog) onderdeel voelt van 
de groep uit de Eenhoorn: ook hij spreekt in de wij-vorm en gebruikt typische ‘café-
uitdrukkingen’. Het feit dat het om een soort stream of consciousness gaat wordt nog eens benadrukt 
door de lengte van de derde zin, waarin de ene na de andere bijzin aan elkaar geregen wordt. 
Het is overigens niet toevallig dat Claus Jaak juist op het toilet, waar andere ‘stromen’ op gang 
komen, laat nadenken over de ijle praatjes van een geestelijke: de tegenstelling tussen het 
lichamelijke en het transcendentale heeft hier een humoristisch en tegelijkertijd ontwrichtend 
effect.  
 Dit gebruik van een soort vrije indirecte rede herinnert aan de eerder besproken 
passages uit Omtrent Deedee, waarin eveneens de neutrale, standaardtalige vertelstem geleidelijk 
samenvloeide met het tussentalige register van het personage vanuit wie gefocaliseerd werd. Het 
tussentalige karakter is echter, zoals inmiddels duidelijk moge zijn, in Het verlangen veel sterker 
aangezet, en neigt bij momenten – zeker in het geval van de ik-verteller uit de Eenhoorn – haast 
naar een parodie. Dit blijkt nog het sterkst uit de slotpassage, waar Leo Geerts al op wees in zijn 
eerste recensie:  
 

Waar dat Jaak naar verhuisd is? Naar een gemeente in Limburg. Om dichter bij zijn dochter te 
zijn die daar in een gesticht zit. Want tijdens zijn voyage in Amerika schijnt ze ineens veel 
verslechterd te zijn, zijn dochter. [...] Toch is het raar dat Jaak ons niet eens “au revoir” is komen 
zeggen. Wij gaan er wel geen traan om laten, maar ’t doet toch raar als gij in ’t vuur van het spel 
uw eigen vergeet en naar Patrick de baas roept: “Drie pilsjes”, en “Jaak, wat drinkt ge voor mij?” 
en hij staat daar niet, onze reus bij de toonbank. Tiens, ’t hagelt buiten. Wij zitten hier toch 
schoon warm en droog, hé, Meneer? Wat dat er buiten gebeurt, daar hebben wij geen affaires 
mee. (Claus 1978, p. 255) 

 
Wederom vallen diverse tussentalige aspecten op, zoals het expletief ‘dat’, het reflexivum op 
‘eigen’ en het gebruik van talloze gallicismen en rechtstreeks uit het Frans ontleende woorden. 
Deze ‘typisch Vlaamse’ elementen zijn hier echter zo nadrukkelijk aanwezig, dat het register 
kunstmatig, haast over the top aanvoelt. In de zesde zin bijvoorbeeld wordt de tamelijk geforceerd 
aandoende gallicistische constructie ‘’t doet toch raar’ onmiddellijk gevolgd door de gij-vorm 
en het reflexivum ‘uw eigen’. Claus lijkt hier, veel sterker dan in Omtrent Deedee, in te willen zetten 
op een evident ‘geregistreerd’ (enregistered) ‘Vlaams’. Zoals hij op inhoudelijk vlak allerlei 
elementen uit de ‘typisch Vlaamse’ literatuur selecteerde (boerenfamilies, traditionele vertellers 
met bijbehorende sterke verhalen, staminees, priesters, etc.) om ze vervolgens te perverteren en 
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bekritiseren, leek hij met Het verlangen de juiste prototypische ‘Vlaamse’ taal gevonden te hebben 
om hetzelfde effect mee te bereiken. Hiermee stuiten we op de ‘kern’ van het Clausiaans. 
 
7.7 ‘Ik schrijf een eigen Claus-taal’ 
 
Zoals St John Butler al stelde, komt het opvoeren van een bepaald dialect of een taalvariëteit in 
literatuur vaak neer op ‘the crudest form of stereotyping’: door het opvoeren van 
stereotyperingen kan een auteur optimaal profiteren van en spelen met de associaties en 
connotaties die aan de dialecten of variëteiten in kwestie verbonden zijn (cf. St John Butler 1999, 
p. 174). In de aanloop naar zijn magnum opus kwam Claus steeds dichter in de buurt van de 
typisch Vlaamse ‘stem’ die hij nodig had om tot een geslaagde analyse van (het verdriet van) 
Vlaanderen te komen. Nog veel sterker dan bij De verwondering besefte Claus dat de 
stereotyperingen over Vlaanderen en het Vlaams de ideale input vormden voor zijn roman, 
waarin hij deze vooroordelen zowel kon bevestigen als ondermijnen. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat hij – verder bouwend op uitspraken over zijn toneelstuk Vrijdag – in de periode 
rond Het verlangen nog nadrukkelijker de inzet van zijn eigen (volks)taal begon te verdedigen.  

Zoals we al zagen in het voorwoord bij dit proefschrift, vormde onder andere de ‘aanval’ 
van Willem Frederik Hermans een belangrijke aanleiding voor Claus’ toenemende oppositie. 
Claus bekritiseerde openlijk Hermans’ arrogante commentaar en gaf aan dat zijn ‘Nederlands 
met een Vlaamse inslag’ een rijkere taal opleverde, waarin hij bovendien allerlei nuances kon 
uitdrukken. ‘Ik schrijf mijn eigen taal, de taal die ik maak’, besloot hij kordaat (Bibeb 1978). 
Toch was daarmee niet bepaald de kous af: Claus zou nog regelmatig, al dan niet direct, op zijn 
opmerkelijke ‘Vlaams’ worden aangesproken. Hij zou dan ook zijn taal blijven verdedigen, in 
uiteenlopende variaties, waarbij hij ‘mijn eigen taal’ langzamerhand preciseerde als ‘een eigen 
Claus-taal’ (cf. Dull 1980). Hiermee gaf hij (al dan niet bewust) de literaire taal uit zijn ‘Vlaamse’ 
romans de status van een handelsmerk, dat in de literaire kritiek – net als het ‘Gezelles’, het 
‘Streuvels’ of het ‘Boons’ – als duidelijk referentiepunt begon te fungeren. 

Het is precies dit ‘Clausiaans’ dat hij in Het verdriet van België ten volle zou laten renderen. 
Meer dan twee decennia na De verwondering had de Meester eindelijk het perfecte palet gevonden 
om zijn grote boek over Vlaanderen, in al zijn schakeringen en kleuren, mee te schilderen. Claus 
zou in zijn magnum opus letterlijk en figuurlijk alle registers opentrekken en onbevangen de 
dialoog aangaan met de vele stemmen die Vlaanderen rijk is. 
 
7.8 Besluit 
 
In dit proefschrift zagen we hoe de Claus-taal voorzichtig vorm kreeg, en na De verwondering 
steeds duidelijkere contouren begon aan te nemen. We volgden Claus’ intrigerende zoektocht 
naar een eigen stem; naar zijn linguïstische en stilistische ‘graal’ om – in het kielzog van onder 
anderen James Joyce – een talige ruimte te scheppen waarin hij de Vlaamse identiteit in optima 
forma kon analyseren en problematiseren door de hybriditeit van ‘het Vlaams’ te benutten. Juist 
Claus’ dubbelzinnige houding ten aanzien van zijn ‘vaderland’ en zijn ‘moedertaal’ – in beide 
gevallen problematische concepten – leidde tot de genese van zijn unieke taal, die vanaf Het 
verlangen als een signatuur van het ‘Clausiaanse universum’ begon te fungeren. Tegelijkertijd 
vormde Claus’ verhaal een exempel van het dilemma waar talloze Vlaamse auteurs voor én na 
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hem mee worstelden (en wellicht nog steeds mee worstelen). We zagen voortdurend patronen 
terugkeren die niet zelden rechtstreeks terugvoerden naar het prille begin van de moderne 
Vlaamse letterkunde. Van Conscience tot Claus: elke Vlaamse auteur werd op een bepaald 
punt geconfronteerd met vaak cruciale keuzes over zijn of haar literaire taal. Ook Claus plaatste 
zich nadrukkelijk in een talige Vlaamse traditie, waarin hij uiteindelijk een eigen plek wist te 
veroveren. Hierdoor kon de Claus-taal weer als inspiratie dienen voor toekomstige auteurs, die 
op hun beurt hun positie moeten bepalen ten aanzien van het (literaire) Vlaams. Op die manier 
vormt mijn onderzoek naar de Claus-taal een belangrijk puzzelstuk in de geschiedenis van het 
Vlaams in de Vlaamse literatuur; een verhaal dat hopelijk snel zijn eigen vervolg krijgt                 
(cf. Bultinck 2003).  
 



 

 

 

 
 
 
 

BIJLAGEN 



 

 

 
 
 
 
 
  



BIJLAGEN 
 

 369 

Bijlage 1 | Varianten tussen NVT- en Manteau-versie De Metsiers 
 

Nieuw Vlaams Tijdschrift Manteau 

1219: Ana kwam hem vervoegen 7: Ana kwam zich bij hem voegen 

1220: En dan Bennie beginnen zoeken 8: En dan Bennie beginnen te zoeken 

1221: uitdrukking in Bennie’s gezicht 11: uitdrukking op Bennie’s gezicht 

1225: Het is niet te vroeg om te beginnen werken 18: Het is niet te vroeg om te beginnen te werken 

1225: is hij merkelijk luier geworden 18: is hij aanmerkelijk luier geworden 

1226: en te beginnen strijken 19: en te gaan strijken 

1226: sprong hij als gek van de hooitas 20: sprong hij als een gek van de hooitas 

1226: Was Metsiers teruggekomen, ik stootte hem de riek 

          door het lijf 

20: Was Metsiers teruggekomen, dan had ik hem de riek 

      door het lijf gestoken 

1226: Als wij van de tas klommen 20: Toen wij van de tas klommen 

1227: dingen waar wij ons toch nooit aan verwachten 22: dingen die wij toch nooit verwachten 

1228: om er verder over te zinspelen 23: om er verder op te zinspelen 

1232: Ben je van iemand gezonden? 32: Ben je door iemand gezonden? 

1232: Ja, zeg ik, van mijn... 32: “Ja,” zeg ik, “door mijn –” 

1232: Hij heeft er geen zaken mee 32: Hij heeft er niets mee te maken 

1232: waarmede moeit hij zich 32: waarmee bemoeit hij zich 

1233: Madame Sassen ontsteekt een sigaret 34: Madame Sassen steekt een sigaret op 

1238: als ze dood was 43: toen ze dood was 

1238: Je mag hem beginnen losmaken 43: Je mag hem beginnen los te maken 

1240: En als ik hier kom 45: En toen ik hier kwam 

1240: toen wij van zijn zuster begonnen 46: toen wij over zijn zuster begonnen 

1240: komt niet nader 46: kom niet nader 

1240: hij wil recht 47: hij wil opstaan 

1240: De Vette wordt bang van mij 47: De Vette wordt bang voor mij 

1241: de regen [...] streelt in mijn haar 49: de regen [...] stroelt in mijn haar 

1243: Waarom ga je dan naar je huis niet? 52: Waarom ga je dan niet naar je huis? 

1243: de regen heeft opgehouden 52: de regen is opgehouden 

1244: Een brede kin, met een gleuf midden 53: Een brede kin, met een gleuf in ’t midden 

1245: toen wij vanmorgen naar de stad doorgingen 55: toen wij vanmorgen naar de stad gingen 

1245: Ik ben er een en twintig, hij negentien 55: Ik ben een en twintig, hij negentien 

1245: gaan wandelen, op de boulevards 55: gaan wandelen, langs de boulevards 

1246: het pavillon [cf. p. 1252, 17, 31, 32] 58: het paviljoen [cf. p. 68, 121, 122, 148, 149] 

1246: De regen is weer harder geworden 58: Het regent weer harder 
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1248: In het doorgaan naar de stad 61: In het gaan naar de stad 

1248: het pavillonnetje [cf. p. 6, 31] 61: het paviljoentje [cf. p. 101, 148] 

1251: een mens, die iedereen gerust liet 66-67: een mens, die iedereen met rust liet 

1251: Als ik je daareven zei 67: Toen ik je daareven zei 

1251: dat je naar hem niet meer kunt toegaan 67: dat je naar hem niet meer kan toegaan 

1258: omdat hij bang was van mij 80: omdat hij bang was voor mij 

1260: als je wegging 84: toen je wegging 

1260: als jullie aan het tramhuis gekomen zijn 84: toen je aan het tramhuis kwam 

1261: Zij zal weer beginnen lachen 87: Zij zal weer beginnen te lachen 

1263: Je waart dronken [...] en je waart ook 89: Je was dronken [...] en je was ook 

1264: ik en haar zullen plots weg zijn 92: ik en zij zullen plots weg zijn 

5: Ik zal Carter meedoen als oppasser 99: Ik zal Carter meenemen als oppasser 

7: als je wil [...] wanneer je maar wil 104: als je wilt [...] wanneer je maar wilt 

11: maar gij moet mij de ligging [...] aangeven 111: maar u moet mij de ligging [...] aangeven 

12: Waarom zijt gij naar hier niet gekomen 111: Waarom zijt ge naar hier niet gekomen 

12: de kamers te kunnen afkijken 111: de kamers te kunnen bekijken 

12: ik zal de kamers niet afkijken 111: ik zal de kamers niet bekijken 

12: Wilt mij juist maar de ligging aanduiden 111: Wil mij juist maar de ligging aanduiden 

14: ik kan niet denken waarom zij 115: ik kan niet begrijpen waarom zij 

17: dat ik het haar nooit mocht verteld hebben 122: dat ik het haar ooit verteld heb 

18: zoals het in de tijd goed was 122: zoals het in der tijd goed was 

18: ik heb geen andere man gekend als de Vette 123: ik heb geen andere man gekend dan de Vette 

18: het leven zachtjes uit uw lichaam laten vloeien 123: het leven zachtjes uit mijn lichaam laten vloeien 

19: dat hij iedereen gerust laat 125: dat hij iedereen met rust laat 

19: Je mag al beginnen biechten 125: Je mag al beginnen te biechten 

19: dat je bij Miet geweest zijt 125-126: dat je bij Miet geweest bent 

20: die jaloers is van Ana 126-127: die jaloers is op Ana 

20: Ik was dezelfde niet aan vijftig dan aan vijf en twintig 128: Ik was dezelfde niet met vijftig jaar als met vijf en twintig 

21: die mij aan de oude Smelders deed lijken 128: die mij op de oude Smelders doet lijken 

22: dat is toch goed van hem, van plezier te maken met mij 131: dat is toch goed van hem, plezier te maken met mij 

22: Het gaat goed tussen hen en ik 131: Het gaat goed tussen hen en mij 

24: zijn kop [...] geslagen heeft, tot hij kapotkraakte 134: zijn kop [...] geslagen heeft, tot hij kapotraakte 

24: beloven van niet meer bij Franse Miet te gaan 136: beloven niet meer bij Franse Miet te gaan 

26: Hij kende niets van kunst af 139: Hij wist niets van kunst af 

27: zij lacht als een hysterie 141: zij lacht als een hysterische 

30: Waarom zwijgt hij dat nu niet? 146: Waarom zwijgt hij daar nu niet over? 

32: Je ziet er zelf geen klaar in 150: Je ziet het zelf niet klaar in 
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32: Ik zou het voor u willen oplossen 150: Ik zou het voor je willen oplossen 

34: die naar de buiten wilde gaan wonen 154: die op de buiten wilde gaan wonen 

37: ik zweer het je 160: ik zweer je 

39: Hij houdt er aan de leider te zijn 163: Hij is er op gesteld de leider te zijn 

39: alsof het riet slechts onze adem wedergeeft 163: alsof het riet slechts onze adem weergeeft 

40: heeft nog niets gezegd sedert wij wegkwamen 164: heeft nog niets gezegd sedert wij weggingen 

40: Als ik mij wil neerhurken 165: Als ik wil neerhurken 

41: na zijn zeventien jaar 167: na zijn zeventiende jaar 

41: Ik schuif op handen en voeten dichter 167: Ik schuif op handen en voeten dichterbij 

44: En morgenmiddag moet ik bij Mevrouw Sassen 174: En morgenmiddag moet ik naar Mevrouw Sassen 
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Bijlage 2 | Beschrijving bronnenmateriaal De verwondering 
 
 
‘Notaschrift’  Groot ruitjesschrift met de titel ‘Nota’s voor “Het Oponthoud”’ (Letterenhuis, 

C 2756/17). Van augustus 1960 tot en met de zomer van 1961 noteerde Claus 
in dit schrift citaten, schema’s, aantekeningen en invallen. Al die tijd fungeerde 
‘Het Oponthoud’ als werktitel van zijn roman. Pas in november 1961 gaf Claus 
zijn roman de titel De verwondering mee. 
 

‘Plannen’  De map ‘Het oponthoud. Plannen en schema’s’ (Letterenhuis, C 2756/18) 
bevat drie handgeschreven pagina’s met korte aantekeningen en schema’s voor 
de opzet van de roman, gelardeerd met droedels. Een van de pagina’s is een 
groot schema dat een belangrijk hulpmiddel zou vormen tijdens het schrijven 
aan het eerste manuscript. 

 
‘Aanzetten’ De map ‘De verwondering. Diverse aanzetten en al dan niet gebruikte fragmenten’ 

(Letterenhuis, C 2756/19) bevat twintig handgeschreven pagina’s, bestaande uit 
zeer vroege aanzetten van het begin van het verhaal (de zogenaamde ‘Roodwijn-
fragmenten’), vier pagina’s met losse aantekeningen en diverse aanzetten of 
voorstudies van scènes die al dan niet in de roman beland zijn.  

 
M1 Eerste, nog titelloze manuscript van De verwondering (Letterenhuis, C 2756/20). 

Het document bestaat uit 97 enkelvoudig beschreven bladzijden en is op de 
laatste pagina gedagtekend ‘Poros, 21 mei 1961’. 

 
M2 Tweede, eveneens titelloze manuscript van De verwondering (Letterenhuis,               

C 2756/22). Het document bestaat uit 169 enkelvoudig beschreven pagina’s. 
Het is niet gedateerd, maar stamt vermoedelijk uit het najaar van 1961.  

 
Typoscript Acht pagina’s typoscript met de titel ‘De dienstdoende directeur van Winterhulp 

verliest zijn haar’ (Letterenhuis, C 2756/21). Het betreft vier pagina’s origineel 
met handgeschreven correcties en dezelfde vier pagina’s in kopie. 

 
 
Naast deze bronnen over De verwondering bevat het Clausarchief de volgende algemenere stukken 
die informatie aanreiken over de totstandkoming van de roman: 
 
‘Vroegste manuscripten’  De map ‘Vroegste manuscripten’ (Letterenhuis, C 2756/45) bevat 

tientallen documenten die ruwweg gedateerd zijn tussen 1945 en 1952. 
Het gaat onder andere om vroege aanzetten van romans, scenario’s en 
voorstudies van gedichten. Voor De verwondering zijn specifiek het 
fragment ‘De leraar Duits’ (1 getypt velletje) en de bewaarde 
voorschetsen van de roman Oponthoud in Kahareh298 van belang.  

 
‘Dagboeken en agenda’s’  Diverse dagboeken en agenda’s van Claus (Letterenhuis, C 2756/159). 

Hoewel de verzameling niet compleet is, zijn er de volgende boekjes uit 
de geneseperiode van De verwondering bewaard gebleven: 

 - Agenda 1958 
 - Dagboek 1958-1959, bestaande uit: 

- januari: losbladig 
                                                
298 Het gaat om het eerste hoofdstuk van Oponthoud in Kahareh, dat bestaat uit achttien handgeschreven pagina’s en 
drie getypte pagina’s van het tweede hoofdstuk. Verder is er nog een handgeschreven pagina met een samenvatting 
van de eerste twee hoofdstukken (cf. Wildemeersch 2015, p. 46). 
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- ‘Expojaar’ (geniet), 8 oktober 1958 – 27 februari 1959 
- los blad van 24 november 1959 

- Agenda 1960 
 - Dagboek 1960-1961, bestaande uit: 

- Cahier 1: 8 juni 1960 – 7 september 1960 
- Cahier 2: 8 september 1960 – 6 februari 1961 
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