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van Arm Vlaanderen. Maar de functie van dit intussen levensgrote cli-
ché was zeker voor op autonomie gestelde kunstenaars natuurlijk niet 
meer dezelfde als voor pakweg de negentiende-eeuwse flaminganten. 
Integendeel: als de ‘modernistische’ schrijvers zich al openlijk inzetten 
voor de verhe!ng van het Vlaamse volk dan leek het altijd minstens half 
ironisch bedoeld. En hun literatuur kon zoals gezegd al helemaal niet 
ten dienste staan van zoiets ‘provinciaals’ als de Vlaamse natie. In 1964 
(twee jaar na de publicatie van de roman De verwondering) stelde de 
Brusselse academicus Jean Weisgerber dat het oeuvre van Hugo Claus 
‘met de Vlaamse letterkundige traditie in wezen geen andere band [had] 
dan de taal waarin het [was] geschreven’.128 De schrijver zelf portret-
teerde hij als een ‘zwerver en kosmopoliet’ die ‘onze plaatselijke proble-
men – het eeuwige geharrewar tussen rechts en links en de aanvallen van 
nationalistische koorts die zo vaak de blik van onze politici vertroebelen – 
[…] even nietig voorkomen als Lilliput in de ogen van Gulliver.’

Voor de progressieve naoorlogse Vlaamse schrijvers was Nederland, 
en Amsterdam in het bijzonder, dus geen spiegel voor het Vlaamse volk, 
maar een persoonlijk toevluchtsoord van waaruit ze ten bewijze van 
hun eigen vrijgevochtenheid alle vormen van kleinsteedse bekrompen-
heid konden weghonen. Daarbij werden ze overigens van meet af aan, 
en bovendien almaar uitbundiger toegejuicht door een intellectuele 
bovenlaag die in Vlaanderen toonaangevende posities bekleedde in de 
media en de academische wereld (enkele typische vertegenwoordigers 
zijn hier al geciteerd, anderen zullen we nog ontmoeten in dit boek.)

Intussen bleven in Vlaanderen zekere kringen wel nog altijd roe-
pen dat het volk zich moest verhe"en door de Nederlandse taal en 
cultuur te imiteren. Zij hielden het cliché van Arm Vlaanderen dus 
eveneens zeer levendig, maar stelden het ten dienste van Bildungs-
idealen die een minder dubbelzinnige verwantschap vertoonden met 
de negentiende- en vroegtwintigste-eeuwse traditie van de Vlaamse 
Beweging. Het was August Vermeylen die als het ware met zijn laatste 
adem de oude Noord-Zuidverhouding nieuw leven zou inblazen. 
Angèle Manteau, die vastzat in haar uitgevershuis in Brussel en zich 
niet de luxe kon permitteren om in een of ander buitenland kosmopo-
litisch te gaan doen, kon haast niet anders dan in dit inmiddels nogal 
belegen verhaal mee te gaan.

Wij hebben nog geen stijl!

August Vermeylen was onverwacht gestorven op woensdag 10 janu-
ari 1945 in zijn woning te Ukkel. Tussen zijn nagelaten papieren trof 
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men het pas voltooide essay ‘De Taak’ aan, waarin de schrijver in zijn 
laatste uren nog verbeteringen had aangebracht.129 Een toepasselijker 
testament had de Vlaamse intelligentsia zich niet kunnen dromen, want 
Vermeylens laatste woorden waren gewijd aan het thema dat zijn doen 
en laten als auteur, gecoöpteerd senator, hoogleraar en universiteitsrec-
tor had beheerst: de Vlaamse Zaak. En nog symbolischer: ‘De Taak’ was 
geschreven precies vijftig jaar nadat in Van Nu en Straks het klassieke 
essay ‘Kritiek der Vlaamse Beweging’ was verschenen. De tekst was 
bedoeld als openingsmanifest voor het eerste nummer van Diogenes. 
Daar werd Vermeylens testament ook voor gebruikt, maar toen het eer-
ste nummer uiteindelijk verscheen, in april 1946, was de opzet van het 
tijdschrift zoals gezegd radicaal gewijzigd. Het nieuwe periodiek heette 
bovendien niet Diogenes, maar Nieuw Vlaams Tijdschrift. Herman Teir-
linck had de redactionele leiding ervan op zich genomen.

Begin 1945 was België bevrijd, maar de verwoesting was groot. Elders 
was de oorlog nog volop aan de gang en vanuit Duitsland afgevuurde 
middellangeafstandsraketten zaaiden nog altijd dood en verderf. De 
sfeer van Vermeylens laatste essay is door deze omstandigheden gete-
kend en houdt het midden tussen angst, vertwijfeling en hoop. Na een 
algemene toekomstbespiegeling over de wereld na de nederlaag van de 
nazi’s, richtte de schrijver zijn lantarentje op België. Ondanks de col-
laboratie, die hij ten dele leek op te vatten als een heruitgave van het 
activisme tijdens de Eerste Wereldoorlog, was hij optimistisch. Sinds 
zijn ‘Kritiek der Vlaamse Beweging’ een halve eeuw geleden was ver-
schenen, was er veel in positieve zin veranderd. ‘De democratie’ had de 
Vlamingen verder gebracht. ‘[V]an enkele bijzaken afgezien’ had het 
volk volgens Vermeylen ‘geen nieuwe “taalwetten” meer noodig’.130

August Vermeylen meende dat er ook op cultureel gebied vooruit-
gang was geboekt, maar het Europese niveau, waar hij al zo lang van 
droomde, had Vlaanderen nog niet bereikt. Nog steeds was er sprake 
van ‘een achterstand’ en nog steeds weet de gewezen senator die aan 
‘den nasleep van historische omstandigheden’. Beotië was een gepas-
seerd station, maar we zijn er nog niet, scheen Vermeylen te willen zeg-
gen: ‘wij zijn sterk, zeer sterk, maar, waarom het verzwijgen, nog niet 
sterk genoeg om overal meester te zijn in ons eigen huis […] [W]ij heb-
ben nu onze universiteit, wij hebben onze academiën, wij hebben onze 
wijdvermaarde kunst en onze imponerende literatuur, maar onze cul-
tuur is nog niet wat ze zijn moet. Zij moet verdiept worden.’ 

De oplossing van het probleem was nog altijd conform het oude 
refrein. De Vlaming moest in de leer gaan bij de Nederlander, die veel 
minder onder vreemde overheersing had geleden en op het vlak van taal 
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en cultuur nog altijd een voorsprong had: ‘Er valt voor ons nog veel van 
onze Noorderbroeders te leren! Want wij hebben nog geen stijl, geen 
levensstijl!’

Het denkschema van de achterstand bleef na Vermeylens overlijden 
intact en zijn opvatting over de manier waarop de Vlaming zich hoorde 
te verhe!en werd al evenmin echt ter discussie gesteld. Het ideaal van 
Vlaams-Nederlandse samenwerking bleek na de Tweede Wereldoorlog 
zelfs niets van zijn aantrekkingskracht te hebben ingeboet. Meer dan 
ooit was de blik van een wellicht niet ontzettend groot, maar niettemin 
vrij invloedrijk deel van de culturele elite in Vlaanderen noordwaarts 
gericht. Dat gold voor de redactie van het Nieuw Vlaams Tijdschrift, maar 
ook voor veel dagbladjournalisten, radio- en televisiemakers, weten-
schappers, hoogleraren, schrijvers en uitgevers. De meeste voorstanders 
van meer ‘culturele integratie’ namen nadrukkelijk afstand van het poli-
tieke ‘Groot-Neerlandisme’ dat in de tussenoorlogse jaren door de 
Nederlandse geschiedkundigen Frederik Gerretson en Pieter Geyl van 
een historisch fundament was voorzien.131 Die historische ideeën waren 
door het Verdinaso en het VNV gretig vermengd met etnisch-nationalis-
tische noties als stamverwantschap en bloedbanden en ze waren daar-
door na de oorlog in een kwalijke geur komen te staan. Van een poli-
tieke aansluiting van Vlaanderen bij Nederland kon in de nasleep van 
de Tweede Wereldoorlog helemaal geen sprake zijn. Ook de eis voor 
meer politieke autonomie scheen even verstomd. Zelfs postuum zette 
Vermeylen nog de toon: ‘De tijd is er niet naar, om grondgebied te ver-
snipperen, en federalisme ware eerst te rechtvaardigen als het op groote 
schaal toegepast werd. Wij zullen het met de Walen wel vinden.’132

Pragmatici hadden nog meer redenen om het met de Walen wel te 
vinden. Het statuut van Vlaanderen was hoogst ondui delijk. De regio 
kon zonder regering of o"ciële vertegenwoordigers op het internatio-
nale toneel geen rol opeisen.133 Kon men zich in het buitenland bij het 
begrip Vlaanderen maar weinig voorstellen, dan lag dat in Nederland 
natuurlijk anders. Het beeld dat daar in de onmiddellijke naoorlogse 
periode van Vlaanderen en de Vlaamse Beweging leefde, was echter bij-
zonder negatief. Ook in dit opzicht bleek de collaboratie het flamingan-
tisme een slechte dienst te hebben bewezen.134 Vlamingen die meer 
samenwerking wensten met hun ‘broeders’ in het noorden konden hun 
idealen alleen maar waarmaken via de Belgische overheid. 

De Nederlandse en Belgische regeringen hadden tijdens de oorlog 
in Lon den economische en monetaire afspraken gemaakt, waarvan de 
belangrijkste terechtkwamen in het eveneens met het Groothertogdom 
Luxemburg gesloten Benelux-verdrag. Dit akkoord moest leiden tot 
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een duurzame economische unie, maar repte met geen woord over kunst, 
wetenschap en onderwijs.135 Die thema’s werden behandeld in een apart 
Belgisch-Nederlands Cultureel Akkoord, waarover de Nederlandse onder-
 wijsminister Gerrit Bolkestein en de Belgische staatssecretaris Julius 
Hoste jr. eveneens al tijdens de oorlogsjaren hadden onderhandeld.136 
De definitieve tekst werd in het najaar van 1945 opgesteld door Julien 
Kuypers, de toenmalige secretaris-generaal van het ministerie van 
Onderwijs. De plechtige ondertekening vond plaats op 16 mei 1946 in 
Den Haag.137

Het Cultureel Akkoord bevatte in hoogst algemene bewoordingen 
afspraken over de uitwisseling van professoren, wetenschappers en lera-
ren, de toekenning van beurzen, uitwisseling van studenten en de gelijk-
waardigheid van getuigschriften. In het al eerder aangehaalde twaalfde 
artikel beloofden de verdragsluitende partijen om op het gebied van 
kunst en wetenschap de wederzijdse contacten te stimuleren. De bepa-
lingen werden bewust vaag gehouden. Op de culturele pluraliteit van 
België werd niet gealludeerd, het begrip Vlaanderen viel niet één keer. 
Ook taalkwesties werden buiten het Akkoord gehouden.138 Om de spel-
ling in Nederland en Vlaanderen te uniformeren werd een afzonderlijke 
commissie in het leven geroepen onder het voorzitterschap van Gerrit 
Bolkestein.139

Ik zie ze niet eens stáán

Om toe te zien op de uitvoering van het Cultureel Akkoord werd een 
Gemeng de Commissie opgericht die was samengesteld uit vijf Neder-
landse en vijf Belgische hoogleraren en die werd voorgezeten door de 
secretarissen-generaal van het Belgische en het Nederlandse ministerie 
van Onderwijs. Een van haar eerste projecten was een Vlaams-Neder-
landse literatuurgeschiedenis, die, en dat werd vooral aan de Vlaamse 
kant broodnodig geacht, evenwichtig zou zijn. In 1950 beloofde Julien 
Kuypers in De Nieuwe Stem dat in het ‘gemeenschappelijk uit te geven 
overzicht van onze literatuur in Noord en Zuid’ de Vlaamse letteren ‘op 
een voet van volkomen gelijkwaardigheid’ zouden worden behandeld.140 
Daarmee bedoelde hij: ‘zonder de literatuur van de Vlamingen – tot 
hun begrijpelijke ergernis – naar een apart hoekje, liefst op het einde 
van het boekdeel, te verwijzen, tegelijk met die andere uitloper, Zuid-
Afrika.’ Na veel gesteggel en menig oponthoud werd deze literatuur-
geschiedenis door de Nederlander J.C. Brandt Corstius en de Belg/
Vlaming Karel Jonckheere geschreven. Hun gezamenlijke inspanning 
verscheen in 1959 onder de titel De literatuur van de Nederlanden in de 
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moderne tijd als een co-editie van de Nederlandse uitgeverij J.M. Meu-
lenho! en de Vlaamse uitgeverij Diogenes.

Een van de eerste belangrijke initiatieven die uit het Cultureel 
Akkoord voortvloeiden, was de oprichting van de Algemene Conferen-
tie der Nederlandse Letteren. Zij moest overleggelegenheid bieden aan 
alle Nederlandse en Nederlandstalig-Belgische instellingen en personen 
die met literatuur te maken hadden: schrijvers, uitgevers, boekverkopers, 
bibliothecarissen, hoogleraren en journalisten.141 De hoop leefde dat door 
intensiever contact afspraken zouden kunnen worden gemaakt over de in- 
en uitvoer van boeken, auteursrechten en schoolboeken, en dat de weder-
zijdse belangstelling voor elkaars literatuur zou worden aangemoedigd. 

De eerste Algemene Conferentie der Nederlandse Letteren vond op  
6 en 7 oktober 1951 plaats in het Brusselse Paleis voor Schone Kunsten 
onder het voorzitterschap van Herman Teirlinck en Martinus Nijho!, 
een Belgische en een Nederlandse éminence grise dus. Er werd in drie 
afzonderlijke groepen gediscussieerd over de thema’s letterkunde, pers 
en radio, en het boekbedrijf. Het hete hangijzer in de laatste groep 
was natuurlijk het protectionistische handelsbeleid van Nederland. De 
Vlaamse afvaardiging wilde voor altijd een einde maken aan de export 
belemmerende maatregelen, die ondanks alle intergouvernementele ver-
dragen nog niet waren verdwenen. Bovendien hoopte men het imago van 
het in Vlaanderen geproduceerde boek te verbeteren, want de Neder-
landse vooroordelen hierover bleken eveneens nog lang niet uitgeroeid. 
‘[D]e Hollandse boekhandel [staat] minder afwijzend tegenover Vlaamse 
schrijvers als ze in Holland werden uitgegeven’, had Eugène De Bock in 
1951 nog in het Nieuw Vlaams Tijdschrift opgemerkt.142

Intussen gingen ook in Nederland stemmen op om de verstandhou-
ding met de Nederlandstalige Belgen te verbeteren, al was het alleen 
maar om enkele hardnekkige misverstanden de wereld uit te helpen. ‘In 
Vlaanderen schijnt men soms werkelijk te geloven dat Nederlandse uit-
gevers geheime agenten op de Nederlandse boekverkopers afsturen om 
hen te dwingen Vlaamse boeken weg te mo!elen’, berichtte Adriaan 
van der Veen eind oktober 1951 in de Nieuwe Rotterdamsche Courant.143 
Als de bron van zijn verhaal noemde hij ‘mevrouw A. Manteau, een van 
de jonge en meest vooruitstrevende uitgevers in Vlaanderen’. Mevrouw 
Manteau wilde voorts graag geloven dat Nederlandse uitgevers ‘niet 
zulke booswichten’ waren, maar dat zo’n gerucht toch kon circuleren 
toonde volgens Van der Veen ruimschoots de noodzakelijkheid aan van 
een initiatief als de Algemene Conferentie voor de Nederlandse Lette-
ren. Zelf zag hij het rooskleurig in. Als het vertrouwen maar werd her-
steld, zouden de problemen vanzelf verdwijnen.
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Als de eerste Conferentie iets duidelijk maakte, dan wel dat het nog 
massa’s energie zou vergen om het onderlinge wantrouwen weg te mas-
seren. De Belgische pers had geconstateerd dat ‘er van Vlaamse zijde 
meer belangstelling voor Nederland bestaat dan omgekeerd’.144 De 
Nederlandse journalist Michel van der Plas, een geestdriftig voorstan-
der van betere relaties tussen Noord en Zuid, schreef in Elseviers Week-
blad zelfs dat hij tussen de vergadering door ‘samenheulende Noord-
Nederlanders’ over hun Vlaamse collega’s had horen fluisteren: ‘Ik zie 
ze niet eens stáán.’145 Volgens hem was dat een flagrant voorbeeld van 
wat de Nederlandse Conferentievoorzitter Martinus Nijho! in zijn toe-
spraak ‘Hollandse hoogmoed’ had genoemd. ‘Als men zijn broeders 
“niet eens ziet stáán”, hoe kan men dan straks de afspraken, met hen 
gemaakt, met ernst waar maken?’ vroeg Van der Plas zich af.

Geen wonder dat er in Vlaanderen tegenover Nederlandse uitgevers 
en boekverkopers een grote achterdocht bleef bestaan. Men vond hen 
hooghartig en behept met vreselijke superioriteitsgevoelens, en men 
verdacht hen ervan de Vlaamse boekproductie te boycotten. Het 
gerucht over geheime agenten, dat allicht door koudeoorlogsparanoia 
was gevoed, is er een markant voorbeeld van. Veelzeggend is ook wat 
Filip De Pillecyn in 1951 in vertrouwen over de kwestie schreef aan 
Eugène De Bock: ‘Ik denk dat het een algemeen gevolgde regel is van 
de Hollandse uitgevers: zij weren ieder boek dat in Vlaanderen wordt 
uitgegeven. Daaraan doen trouwens ook de boekhandelaars mee. “Een 
boek uit Vlaanderen” zeggen zij aan hun kliënten, het is een stempel 
van minderwaardigheid. De grens die sedert 1940 tussen Noord en 
Zuid werd opgetrokken, blijft even onpasseerbaar, ditmaal door toe-
doen van de Hollanders.’146

Zoals we weten had Angèle Manteau ook ervoor al flink naar het 
‘superioriteitsgevoel’ van de Nederlanders uitgehaald. Nu echter liet 
ze toch maar doorschemeren dat de eerste Algemene Conferentie der 
Nederlandse Letteren haar optimistisch stemde. Ze hoopte dat de 
‘geeste lijke muren, opgericht door het verschil in levensbeschouwing, 
levenswijze en levensstandaard’ en in stand gehouden ‘door onvol-
doende voorlichting’ stilaan zouden afbrokkelen. De uitgeefster bleef 
er vooralsnog tegen beter weten in van overtuigd ‘dat het in Vlaanderen 
uitgegeven boek, dank zij de goede kwaliteit zowel wat de inhoud als 
het uiterlijk betreft, ook het Nederlandse publiek voor zich zal kunnen 
winnen’.147

Ondertussen was de strijd tegen Nederlandse vooroordelen wel  
al lang aan de gang. Daarom bereidde een delegatie Vlaamse uitgevers 
onder aanvoering van Maurits de Meyer een voorstel voor tegen de 



ARM VLAANDEREN REVISITED 255

tweede Algemene Conferentie der Nederlandse Letteren, die op 19 en 
20 december 1952 in het Gemeentemuseum van Den Haag werd gehou-
den. Het idee was even vernuftig als eenvoudig: als we nu eens het 
onderscheid tussen Vlaamse en Nederlandse boeken afscha!en, dan 
behoort de nadelige positie van Vlaamse uitgever meteen tot het verle-
den! Het voorstel werd besproken, maar botste klaarblijkelijk op tegen-
stand. Wat kon worden overeengekomen, was uiteindelijk maar een 
slap afkooksel van het door de Vlaamse delegatie gesuggereerde medi-
cijn: ‘In verband met de van Vlaamse zijde geuite wens in het vervolg 
van Nederlandse boeken te spreken, ook waar Vlaamse worden bedoeld, 
werd besloten, voor wat betreft boeken van wetenschappelijke aard, te 
bevorderen dat in het vervolg deze Vlaamse boeken zullen worden aan-
geduid als Nederlandstalige boeken in Vlaanderen verschenen.’148

Deze resolutie roept vragen op. Waarom kon in verband met weten-
schappelijke uitgaven niet zonder meer van ‘Nederlandse boeken’ wor-
den gesproken? Waarom moest, als ging het om wijn, de streek van 
herkomst strikt worden vermeld (‘Nederlandstalige boeken in Vlaande-
ren verschenen’)? En waarom was er van literaire uitgaven geen sprake? 
Het antwoord kan alleen maar zijn dat Nederlandse uitgevers zich bewust 
waren van de devaluerende werking van het predicaat ‘Vlaams’ en er 
geen belang bij hadden om hun concurrentievoordeel prijs te geven.

Vlaamse uitgevers moesten dus een andere manier vinden om toe-
gang te krijgen tot de Nederlandse markt. Op de Conferentie van 1952 
werd al een beetje duidelijk voor welke oplossing zou worden gekozen. 
Inzake wetenschappelijke publicaties hadden de Vlaamse uitgevers 
namelijk beloofd dat ze erop zouden toekijken dat die zoveel mogelijk 
‘in zuiver Nederlands’ zouden worden geschreven. Een andere afspraak, 
die gold voor alle in Vlaanderen geproduceerde boeken, was dat zou 
worden gestreefd ‘naar een uitvoering, die voldoet aan de eisen, die in 
dit opzicht in Nederland door het publiek worden gesteld’. Anders 
gezegd, het Vlaamse boek moest zo veel mogelijk conform de Neder-
landse smaak zijn. Op zich was dit inzicht niet nieuw. Vlaamse uitge-
vers met enige ambitie hadden altijd al in mindere of meerdere mate 
rekening gehouden met de eisen van de Nederlandse markt. Na 1950 
zou de vernederlandsing van zowel de vorm als de taal van het Vlaamse 
boek echter op ongeziene schaal worden georganiseerd.

Van nu af aan spreken wij beschaafd Nederlands

De strategie van vernederlandsing werd niet door alle uitgevers en 
niet voor alle uitgaven op hetzelfde tijdstip toegepast, maar het lijkt er 
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toch op dat ze na de Tweede Wereldoorlog in de meeste Vlaamse uitge-
verijen en in de meest uiteenlopende genres is beproefd. Een bekend 
feit is dat Willy Vandersteen zijn populaire stripverhalen over Suske en 
Wiske in de jaren 1960 systematisch heeft laten vernederlandsen. Daar-
voor was dat nog niet zo vanzelfsprekend geweest. In De tamtamklopper 
(1953) distantieerde Lambik zich uitdrukkelijk van het Algemeen 
Beschaafd Nederlands dat hij een teken van snobisme vond. Als Jerom, 
in de eerste albums nog een uitermate onbeschaafd soort oermens, naar 
de betekenis van het woord ‘pa’ vraagt, reageert Lambik: ‘Pa is een 
vader in het “A.B.N. bourgeoisse”.’149 Tien jaar later echter bekeerde 
tante Sidonie zichzelf, en meteen de hele cast van de strip, tot deze 
bourgeoistaal. In een van de eerste stroken van De Nerveuze Nerviërs 
(1963) kondigt ze uit het niets aan: ‘Lambik, van nu af aan spreken wij 
beschaafd Nederlands en daarom wil ik voortaan Sidonia heten.’150 

De taal in de strips van Vandersteen was de voorbije jaren al geëvo-
lueerd in de richting van de standaardtaal, maar nu werd ze radicaal 
vernederlandst. Naast de naamswijziging van Sidonie in Sidonia bete-
kende dat onder meer de verdwijning van de voornaamwoorden ‘ge’ 
en ‘gij’.151 Deze beslissing berustte deels op commerciële overwegingen. 
De Standaard Boekhandel, die de strips in albumvorm publiceerde, 
was begin jaren 1950 begonnen met een aparte reeks van Suske en Wiske 
voor de Nederlandse markt. Sommige tekeningen en culturele referen-
ties van de oorspronkelijke verhalen werden gewijzigd en de taal van de 
personages sloot meer aan bij het Noord-Nederlands.152 Twee aparte 
reeksen onderhouden bleek echter te geldverslindend. De keuze om de 
Vlaamse versie op te geven lag voor de hand omdat er ook immateriële 
belangen op het spel stonden. Vandersteen kreeg naar eigen zeggen een 
heleboel aanmerkingen op de dialectisch gekleurde taal van zijn strip-
helden. Onderwijzers wezen hem op het kwaad dat dit onder zijn jonge 
lezers zou aanrichten. In 1982 zei de tekenaar daarover: ‘We leven in 
een land waar we nog moeten strijden voor het ABN. Ik ben voor die 
argumenten bezweken.’153

Vandersteen leefde inderdaad in een tijd en een streek waarin fel 
gestreden werd voor een ‘beschaafde’ omgangstaal. De ‘taalachter-
stand’ van Vlaanderen, die door velen werd beschouwd als ultiem teken 
van Vlaanderens geestelijke armoede, werd ook na de Tweede Wereld-
oorlog nog erg groot gevonden. De verwachting van de taalzuiveraars 
Hippoliet Meert en Willem de Vreese dat het Zuid-Nederlandse onkruid 
in één generatie zou zijn gewied, was niet uitgekomen. In 1957 consta-
teerde de Nederlandse taalkundige en medesamensteller van het Groene 
Boekje, C.B. van Haeringen, zelfs een taalgrens benoorden de Antwerpse 
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Kempen: ‘In Turnhout begint iets dat we zouden kunnen bestempelen 
als Belgisch beschaafd Nederlands, een Nederlands dat misschien zelfs 
minder gewestelijke residuen vertoont dan dat van Tilburg en in zoverre 
als beter moet gelden, maar dat kennelijk uit een andere bron wordt 
gevoed. Er is geen continuïteit tussen de beschaafde omgangstaal benoor-
den en bezuiden de grens.’154

Deze boodschap stemde velen onbehaaglijk. Het ‘geslacht’ waarvan 
Meert en De Vreese hadden gehoopt dat het zich op Algemeen Beschaaf de 
wijze zou uitdrukken, was zijn midlifecrisis al voorbij en kennelijk had-
den zelfs de nog jongere ‘geslachten’ de standaardtaal niet onder de 
knie gekregen. Meer dan ooit ging men in allerlei maatschappelijke sec-
toren driftig promotie voeren voor het Algemeen Beschaafd Neder-
lands. Zo gingen de meeste kranten in de loop van de jaren 1950 met 
een taalrubriek van start. Jan Grauls hield vanaf 16 maart 1959 in De 
Standaard de onkruidmetafoor van Hippoliet Meert levendig in het 
rubriekje ‘Taaltuin’. Hij werd na een kort intermezzo door Herman 
Oosterwijk in februari 1961 opgevolgd door de naar België uitgeweken 
Nederlander Maarten van Nierop, wiens wenken ook in boekvorm ver-
schenen (onder meer De taal waarmee wij leven, 1962; De taal als tuin en 
wildernis, 1965).155 

Veel werd voorts verwacht van het nieuwe medium televisie, dat een 
bereik en een audiovisuele interactiviteit mogelijk maakte waarvan Meert 
en De Vreese alleen maar hadden kunnen dromen. Met de jaren werden 
verscheidene formules getest die de taal van de Vlaming moesten bij-
werken, onder meer Quiz der Nederlandse taal, Teletaalles en Hier spreekt 
men Nederlands. In het laatste programma voerden Annie van Avermaet 
en Alfons Fraeters ludieke toneeltjes op die door de Leuvense hoogle-
raar Joos Florquin van taalkundig advies werden voorzien. Er werden 
tussen 1962 en 1971 meer dan duizend afleveringen van uitgezonden.156

Ook buiten de media waren de initiatieven talrijk. In 1948 werd de 
Vereniging voor Beschaafde Omgangstaal heropgericht. Vanaf 1951 gaf 
ze bij De Sikkel Nu nog uit, een tijdschrift ‘ter bevordering van het A.B. 
in Zuid-Nederland’. Rond die tijd werden ook de eerste ABN-kernen in 
het leven geroepen, waarin studenten en scholieren zich verenigden om 
zich in te zetten voor de promotie van de standaardtaal. Illustratief voor 
de werking van deze verenigingen is dat ze enquêtes organiseerden om 
te bepalen welke Vlaamse schrijver ‘het zuiverste ABN’ hanteerde. 

Op schrijvers moet die hele sfeer van purisme behoorlijk hebben 
gedrukt. Zelfs de zo op zijn zelfstandigheid staande kunstenaar Hugo 
Claus, die in wedstrijden van de ABN-kernen overigens al wel eens tot 
‘winnaar’ werd uitgeroepen,157 kwam er later rond voor uit dat hij zich 
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in de jaren 1950 nog heeft geschaamd voor zijn taal: ‘Je moest Noord-
Nederlands schrijven. Het was niet toegestaan, of in ieder geval not done 
het anders te doen.’158

Het heeft er alle schijn van dat die druk ook in Nederland aanzien-
lijk was. Nadat Simon Vinkenoog de roman De hondsdagen had gelezen, 
gaf hij Claus volgend advies: ‘Aangenomen dat het boek in Holland 
wordt uitgegeven, en allereerst een hollands lezerspubliek heeft, dat 
literair waarschijnlijk superieur is aan het vlaamse idem, anderzijds aan-
genomen dat je boek in Brugge en Oostende speelt en specifiek-Vlaams 
is van gedachtengang en compositie, weet ik niet of je Vlaams of Hol-
lands schrijft. Aangenomen echter dat het algemeen-beschaafd voor 
beide lan den geldt raad ik je aan verschillende dingen te veranderen, 
zoals het gebruik van de uitdrukking: Ten andere (En outre! In het 
Hollands bovendien) dat volgens Corneille evenmin vlaams is en mij 
een gallicisme lijkt, in elk geval geen nederlands.’159 In 1950 had de 
redactie van het Nederlandse tijdschrift Kroniek van Kunst en Kultuur 
ook al eens verzen van Claus geweigerd met de mededeling ‘te verward, 
zelfs voor een Vlaming’.160

De in de Lage Landen na de Tweede Wereldoorlog dominante taal-
opvattingen schiepen zeker in Vlaanderen een klimaat waarin uitgevers 
werden geacht om te Vlaams klinkende teksten te vernederlandsen. Het 
getuigde van goede smaak, van opvoedkundige verantwoordelijkheid 
en zin voor beschaving. De meeste firma’s namen Nederlandse redac-
teurs in dienst, of deden in ieder geval geregeld een beroep op hen. De 
firma Lannoo rekruteerde in 1952 de net genoemde Maarten van Nierop. 
(Van Nierop zou later worden weggekocht door De Standaard Boek-
handel.) De Clauwaert betaalde de taalkundige Jan Grauls om manus-
cripten te corrigeren.161 

De drang om te vernederlandsen was soms groot. Toen De Arbei-
derspers, een Brusselse uitgeverij verbonden met de katholieke vakbe-
weging, in 1951 in de Reinaertreeks een herdruk bracht van De leeuw van 
Vlaanderen, werd de tekst eerst ingrijpend bewerkt. Dat hield niet alleen 
in dat ‘de overweldigende tranenvloed die van de eerste tot de laatste 
bladzijde ononderbroken doorheen gans het boek stroomt’ werd ‘inge-
dijkt’, maar ook dat de taal werd gemoderniseerd en ‘de menigvuldige 
gallicismen’ werden gewied.162 Zo bleek dus eens te meer dat aan de taal 
van Conscience wel degelijk veel te verbeteren viel. 

Hendrik Conscience was wederom niet de enige die onder de oude 
erfzonde gebukt ging. Toen De Sikkel zich na de oorlog samen met de 
Nederlandse uitgevers Geert van Oorschot en Bert Bakker waagde aan 
de uitgave van het Verzameld Werk van Paul van Ostaijen, werd besloten 
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om in het proza van de schrijver ‘de vele barbarismen’ te verwijderen.163 
De Nederlandse tekstbezorger Gerrit Borgers legde uit dat Van Ostaijen 
dit ‘taalparticularisme’ niet had nagestreefd, maar dat het een ongeluk-
kig nevene!ect was van ‘een Vlaams sprekende omgeving, een gedeel-
telijk Franstalige opleiding en een Duitse ballingschapstijd’. Of Van 
Ostaijen zich met alle ‘verbeteringen’ in zijn werk zou hebben verzoend, 
staat toch te bezien. ‘Om het kort te situeren: de toestand is zwijnematig 
slecht in Europa’, luidt de aanhef van zijn in 1925 verschenen groteske 
De trust der vaderlandsliefde. Bespeurde Borgers in dat ‘zwijnematig slecht’ 
de sporen van een Duitse ballingschap? Hij veranderde Van Ostaijens 
frase in ‘eenvoudig ellendig slecht’.164

Alles wat uit België kwam dat deugde niet

Angèle Manteau heeft er nooit een geheim van gemaakt dat ook zij 
Nederlanders in dienst nam om de teksten te laten verbeteren die haar 
uitgeverij op de markt bracht. In 1964 zei ze: ‘De doorsneekwaliteit van 
de literaire manuscripten die een uitgeverskantoor dagelijks binnen-
komen, is in Vlaanderen, althans sedert een tiental jaren, aanzienlijk 
verbeterd. Toch blijft het een noodzaak elk manu script dat voor publi-
catie aanvaard wordt, grondig door een lector met gedegen taalkennis te 
laten nakijken. Met dat doel zijn althans aan enkele Vlaamse uitgeve-
rijen Noord-Nederlandse lectoren verbonden en ik zou haast durven 
beweren dat aan dit redactionele werk bij enkele Vlaamse uitgevers 
meer tijd, geld en zorgen besteed worden dan op de kantoren van som-
mige van hun Nederlandse collega’s.’165

In Sto!er en blik brengt Jeroen Brouwers deze redactiepolitiek in ver-
band met de geldzucht waarvan hij zijn gewezen werk- en uitgeefster in 
dat boek doorlopend beschuldigt – ‘Alles voor de poen!’166 Onge twijfeld 
had Angèle Manteau commerciële motieven. Net als andere Vlaamse 
uitgevers hoopte de zakenvrouw dat haar fonds boven de Moerdijk een 
groter debiet zou vinden als het qua taal en vormgeving aangepast werd 
aan de Nederlandse smaak. Maar als poen werkelijk haar enige besogne 
was, dan had Angèle Manteau beter een ander beroep gekozen of de 
literatuur vaarwel gezegd, zoals De Nederlandsche Boekhandel en De 
Sikkel in de jaren 1950. (De Sikkel zocht na het pensioen van Eugène 
De Bock haar heil op de schoolboekenmarkt, terwijl De Nederlandsche 
Boekhandel zich ging toeleggen op grote vertaalprojecten en weten-
schappelijke uitgaven.) Een dergelijke heroriëntatie heeft Manteau niet 
overwogen, al nam ze haar toevlucht tot prentenboeken om een solide 
basis te hebben voor haar gehele fonds. 
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Behalve een succesvolle zakenvrouw wilde Angèle Manteau een 
belang rijke literaire uitgever zijn. Daarom was het voor haar van belang 
dat lezers en critici in Nederland haar fonds ernstig zouden nemen. En 
precies daar liep het fout: de boeken van Manteau werden te weinig 
au sérieux genomen. ‘We hadden een vreselijk vooroordeel bij de Neder-
landse boekhandel’, blikte Bep Eenhoorn terug op die periode.167 ‘Alles 
wat uit België kwam dat deugde niet. De auteurs deugden niet, want die 
spraken geen behoorlijk Nederlands, schreven geen behoorlijk Neder-
lands en de uitgaven deugden niet want die waren slecht gedrukt. En de 
omslagen deugden niet.’ Om het decenniaoude imagoprobleem van het 
Vlaamse boek op te lossen, besloot Manteau om haar fonds radicaal te 
vernederlandsen. Bep Eenhoorn: ‘Op een gegeven moment hebben we 
alles veranderd, onder druk van de verkoop in Nederland hebben 
we gezegd: goed, we gaan in Nederland drukken, we nemen Nederlandse 
tekenaars voor de omslagen en we nemen een Nederlandse papierhan-
delaar en Nederlandse binders […] en de boeken worden gecorrigeerd 
door een Nederlandse, dat was ik dan, naderhand waren er anderen.’

Wat de vormgeving van de boeken betreft kan dit moment redelijk 
precies worden gedateerd. In 1951 werden alle literaire uitgaven van 
Manteau gedrukt in Deventer bij de firma De IJsel. In de jaren daarna 
werkte ze behalve met De IJsel ook samen met Mouton in Den Haag en 
Joh. Enschedé in Haarlem. Vanzelfsprekend was dat niet, want deze 
prestigieuze bedrijven werkten allesbehalve goedkoop. Niet alleen liet 
Manteau haar literaire uitgaven in Nederland drukken,168 ook ging ze 
hoe langer hoe meer gebruikmaken van de diensten van Nederlandse 
omslagontwerpers en typografen. Begin jaren 1950 deed ze een beroep 
op de al genoemde Jan Vermeulen, Querido’s huistypograaf Theo Kur-
pershoek en Jeannette Kossmann, de toenmalige echtgenote van de schrij-
ver Alfred Kossmann en in die tijd actief voor Querido en De Arbeiders-
pers.169

Al in de jaren 1940 werden ten kantore van de firma Manteau tek-
sten nagelezen en gecorrigeerd.170 Tussen neus en lippen door heeft de 
uitgeefster wel eens opgemerkt dat de Nederlander Theo Broekhuizen 
August Vermeylens roman Twee vrienden corrigeerde en dat diens land-
genoten Nico Rost en Anita Prins vergelijkbare arbeid hebben ver-
richt.171 Toch zijn tal van teksten die tijdens en kort na de oorlog werden 
uitgegeven, zoals het werk van Valère Depauw, Minus van Looi, Louis 
Paul Boon, Hubert Lampo en Piet van Aken, in een onmiskenbaar 
Vlaams idioom gesteld. We weten dat Raymond Herreman De voorstad 
groeit van Louis Paul Boon onder handen heeft genomen.172 Herreman 
had in 1941 echter nog openlijk te verstaan gegeven een ‘hekel’ te heb-
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ben ‘aan de puristen, die b.v. van een Vlaamsch schrijver een taal 
eischen, die niet afwijkt van deze der Nederlandse auteurs’.173 ‘Zuiver 
schrijven’ betekende voor hem niet hetzelfde als een compromisloze 
aanpassing aan wat boven de Moerdijk de norm was. De taal ‘die Van 
Dale met den vinger en met “Zuidnederlandsch” nawijst’ hoefde niet 
zomaar te worden geweerd. De Nederlandse standaardtaal was volgens 
Herreman voor Vlaamse auteurs ‘een Zondagsch kleed’ waarin ze ‘stram’ 
liepen.

Die meer rekkelijke houding werd na de oorlog nauwelijks nog geto-
lereerd. Voor de firma Manteau zou de ‘culturele integratie’ zeker vanaf 
de jaren 1950 neerkomen op een vorm van radicale assimilatie, waarbij 
al wat te Vlaams leek werd weggepoetst. Elisabeth Eenhoorn was de 
eerste die zich stelselmatig met de verbetering van Vlaamse teksten heeft 
beziggehouden. Over haar werkwijze vertelde ze het volgende: ‘Omdat 
we een klein afzetgebied hadden, moesten we aan Nederland verkopen. 
De Nederlandse boekhandel was echter moeilijk want die wilde geen 
Vlaams. Toen heb ik dus in al die manuscripten de gallicismen er uitge-
haald. Maar de mooie Vlaamse dingen liet ik staan. Ik zat niet verder in 
hun proza te schrappen, alleen de gallicismen. Ik zal maar zeggen: “ik 
houd eraan”. Dat is voor een Nederlander onbegrijpelijk, dat is lelijk en 
haalde ik eruit.’174

Terwijl ze van haar Vlaamse boeken haast Nederlandse producten 
maakte, bleef Angèle Manteau wel met een nijpend probleem zitten. Ze 
had nog altijd geen goede oplossing voor de distributie van haar fonds 
in Nederland. Een filiaal in Nederland openen was financieel niet haal-
baar, co-edities met een Nederlandse partner waren te weinig interes-
sant. Zeker nu haar fonds meer en meer op de Nederlandse smaak werd 
afgestemd, moest het toch mogelijk zijn om een betrouwbare firma te 
vinden die het tegen aantrekkelijke voorwaarden aan de Nederlandse 
man en vrouw wilde brengen?


