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Vlaanderen is te rijk voor grote literatuur.
  – Godfried Lannoo (2001)1

In dienst van Amsterdamse pooiers

In 2001 heeft de uitgeverij historicus Ludo 
Simons de geschiedenis van het boekenvak in 
Vlaanderen in een aardige Daniel Defoe-pastiche 
gegoten. Helemaal in tegenstelling tot het leven 
van het beroemde romanpersonage Moll Flan-
ders, dat in rijkdom en vroomheid eindigt, sterft 
Simons’ verhaal uit met een valse noot:

The Fortunes and Misfortunes of Book Pub-
lishing in Flanders, which was born in Aalst, 
and during a quinquecentennial life of con-
tinued variety, besides its childhood, was one 
hundred years a Queen, fifty years a Princess, 
one and a half centuries a Cinderella, three-
score years a Sleeping Beauty, was woken up 
by a Prince Charming called Hendrik Con-
science, then lived honest but poor for one 
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century, and at last nearly died a Whore in the service of Amster-
dam pimps.2

Angèle Manteau heeft een belangrijke rol gespeeld in de laatste epi-
sode van deze saga. Zevenentwintig jaar lang, van 1938 tot 1965, stond 
zij aan het hoofd van een zelfstandige, in Nederlandstalige literatuur 
gespecialiseerde uitgeverij. Na de oprichting van de firma’s Lannoo, de 
Standaard Boekhandel en De Sikkel leek de uitbreiding van Manteaus  
importboekhandel met een uitgeverijafdeling een nieuw bewijs van de 
renaissance van het Vlaamse boek in de jaren 1930. De oorlog, die een 
uitzonderlijk gunstige conjunctuur in het leven riep, versterkte nog de 
euforie die zich van boekverkopers en uitgevers meester had gemaakt. 
Door de grote leeslust van de bevolking en de uitschakeling van de 
concurrentie uit Nederland konden fenomenale winsten worden ge-
boekt met op grote schaal geproduceerde, spotgoedkope volksuit gaven. 
De Vlaamse uitgeverijen gingen zelfs zo floreren dat enkele vooraan-
staande Vlaamse schrijvers die voor de oorlog een beroep hadden ge-
daan op Nederlandse uitgevers, maar wat graag hun werk weer in 
Vlaanderen uitbrachten. Veel keus hadden ze dan ook niet. Angèle 
Manteau deed bijvoorbeeld gouden zaken met boeken van Gerard Wal-
schap en Willem Elsschot.

In tegenstelling tot de alom gekoesterde hoop luidde het einde van 
de oorlog niet de definitieve doorbraak van het Vlaamse boek in. Integen-
deel zelfs, er volgde een ronduit dramatische instorting van de markt en 
tijdens een jarenlange malaise verpieterde de sector. De anticlimax kon 
niet groter zijn: enkele firma’s gingen failliet, De Sikkel en De Neder-
landsche Boekhandel keerden de literatuur geleidelijk de rug toe. 
Angèle Manteau doorstond de naoorlogse crisis uiteindelijk zonder haar 
literaire ambities op te hoeven geven, maar echt herstellen van de geïncas-
seerde klappen deed haar zaak in de jaren daarop niet. Ze werd onop-
houdelijk geplaagd door financiële moeilijkheden en de eindjes moes-
ten soms op de meest bizarre wijze aan elkaar worden geknoopt. 

Meer ademruimte kreeg de uitgeefster pas toen ze aan het einde van 
de jaren 1950 intensief ging samenwerken met Wilhelmus van Hoeve. 
In ruil voor financiële en andersoortige hulp kon de Haagse uitgever in 
1962 meerderheidsaandeelhouder worden van de nv Manteau. Eind 1964 
verkocht de bijna pensioengerechtigde Van Hoeve zijn eigen onderneming 
en de door hem beheerde fondsen aan Van Goor, een Haags uitgeefcon-
cern-in-de-maak. De bedrijfsdirecteur, Piet van Veen, zette vervolgens een 
aandelenruil op om de Vlaamse firma Manteau helemaal in zijn bezit te 
krijgen. Eind 1965 kon de transactie succes vol worden afgerond. 
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Ondanks deze ingrijpende reorganisatie behield Angèle Manteau in 
de tweede helft van de jaren 1960 nog lange tijd de controle over haar 
feitelijk tot een merknaam gereduceerde uitgeverij. Na het dertigjarige 
jubileum van haar firma, dat in de herfst van 1968 met veel luister in 
Amsterdam werd gevierd, ging ze zich echter steeds meer vragen stellen 
bij de manier waarop de zaken in Den Haag werden aangepakt. Toen 
bleek dat ze weinig invloed had op de concerndirectie en bovendien de 
zeggenschap over ‘haar’ uitgeverij niet zomaar kon heroveren, ging 
Angèle Manteau andere carrièremogelijkheden overwegen. Uit ver-
schillende aanbiedingen koos ze voor het voorstel van Elsevier, toen in 
commercieel opzicht de machtigste uit geverij in de Lage Landen. In 
december 1970, een maand voor haar zestigste verjaardag, verliet de 
‘Grande Dame’ van de Vlaamse letteren met enig tumult haar Brusselse 
kantoren aan de Nerviërslaan. Enkele maanden nog bleef ze in de Bel-
gische hoofdstad werkzaam, maar daarna kreeg ze een bureau in het 
hoofdkantoor van de firma Elsevier, in Amsterdam.

We komen van ver!

Niet weinig feiten en gebeurtenissen zijn in deze geschiedenis 
door mij al ironisch genoemd, maar Angèle Manteaus vertrek naar 
Amsterdam spant toch werkelijk de kroon. Vanaf de oprichting van 
haar uit geverij had de in een Waals provinciestadje geboren zaken-
vrouw ernaar gestreefd om een renderend maar vooral prestigieus lite-
rair fonds samen te stellen. Terwijl haar bedrijf in Vlaanderen in een 
mum van tijd een gezaghebbend instituut werd, bleef de erkenning in 
Nederland lange tijd uit, ondanks bijzondere inspanningen. Ten dele 
wreekte zich hier aanvankelijk het totale gebrek in Vlaanderen aan 
zakelijke expertise en een professionele infrastructuur. Het viel niet te 
loochenen dat het boekbedrijf er inderdaad gedurende ongeveer drie 
eeuwen een sluimerend bestaan had geleid. Toen enkele uitgevers met 
vallen en opstaan kennis van zaken kregen en er stilaan ook logistieke 
structuren en organisaties ontstonden, werd echter duidelijk dat de 
Vlaamse ‘achterstand’ meer was dan een probleem van praktische 
aard. Er leek zich in de eerste plaats een autoriteitsprobleem voor te 
doen: Vlaamse uitgevers slaagden er maar niet in om hun imprint te 
laten gelden als een kwaliteitslabel. Vele Nederlandse kenners, maar 
in de allereerste plaats toch tal van vooraanstaande Vlaamse intellec-
tuelen en kunstenaars vroegen zich steeds weer af of in het onbe-
schaafde Vlaanderen wel echte literaire boeken konden worden gepro-
duceerd.
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Dit legitimiteitsprobleem was een gevolg van een vloek die Vlaan-
deren al in de negentiende eeuw over zich had afgeroepen. Om de 
Vlaamse (of Nederlandstalig-Belgische) natie op te stoten in de vaart 
der volkeren en tegen de dominante Franstalig-Belgische cultuur weer-
baar te maken, hebben de eerste generaties flaminganten een geïdeali-
seerd beeld van Nederland in stand gehouden. Vlamingen moesten zich 
aan hun broedervolk in het Noorden spiegelen door onder meer hun 
taal, stijl en culturele gewoonten zo goed mogelijk over te nemen. Dat 
stimuleerde een verregaande imitatiedrang: het ‘zuiden’ had een achter-
stand op het ‘noorden’ die het met alle moeite van de wereld moest en 
zou goedmaken. Hoewel de Vlaamse Beweging nooit een homogeen 
blok heeft gevormd en zeker tot de Tweede Wereldoorlog onder meer 
katholieken, antiklerikalen, liberalen, socialisten, belgicisten, Groot-
Nederlanders, fascisten en communisten in haar geledingen heeft geteld, 
waren haar woordvoerders het op dit punt altijd roerend eens: de Vla-
ming kwam van ver !

Om het Vlaamse volk te ontvoogden is men dus voortdurend zijn 
‘achter stand’ gaan benadrukken, niet in de laatste plaats door gemeen-
plaatsen in te zetten zoals Ons Beotië en Arm Vlaanderen. Het para-
doxale neven e!ect van deze in eindeloos veel variaties en verschillende 
contexten herhaalde boodschap was dat de natie juist een niet onbe-
langrijk onderdeel van haar emancipatie werd ontzegd. De wijze waarop 
almaar werd gescandeerd dat de Vlaming zich moest verhe!en, verhin-
derde namelijk dat in Vlaanderen een zelfstandig cultureel gezag tot 
stand kon komen. In het bijzonder de autoriteit om ‘goede’ van ‘slechte’ 
taal en ‘waardevolle’ van ‘waardeloze’ literatuur te onderscheiden werd 
vrijwillig goeddeels aan Nederland afgestaan. 

Met de hen toebedeelde autoriteit zijn Nederlanders op diverse 
manieren omgesprongen. Als zelfverklaard woordvoerder van Hollands 
‘heusche artisten’ vond Willem Kloos aan het eind van de negentiende 
eeuw bijvoorbeeld dat Vlaanderen toch maar beter ‘een eigen, onafhan-
kelijke, oorspronkelijke kunst’ kon creëren.3 Precies omdat de Vlamingen 
teerden ‘op den literairen afval der broeders in het Noorden’, bestond 
er in Nederland volgens deze romantisch-getormenteerde, maar ver-
fijnde dichter-essayist een ‘antipathie […] tegen alles wat Vlaamsch is’.4 

De gera"neerde polemicus en essayist Lodewijk van Deyssel, Kloos’ 
collega in de redactie van het avant-gardistische blad De Nieuwe Gids, 
schepte dan weer vooral plezier in de onbeholpen pogingen tot emanci-
patie van het ‘gro!e volkje’ bezuiden Roosendaal. ‘Het is ongelooflijk, 
welk eene hoeveelheid riemen papier die lieden hebben vol-geschreven 
om te laten zien, dat zij, letterkundig, bij Holland hooren’, noteerde hij 



BESLUIT  537

in 1891 over de Vlamingen.5 ‘Muren van boekdeelen hebben zij uitgege-
ven […] om hun nationaliteit tegen Waalschen en Franschen invloed te 
beveiligen […] Het is abominabel onheusch om menschen, die zoo veel 
avances doen, niet een beetje vriendelijk te ontvangen. Maar ’t kán niet, 
’t is góds-onmogelijk. De hoofdzaak is die volkomen afwezigheid van 
eenige fijnheid, hoe en waarin ook. Dit maakt het ook ondoenlijk hun 
te beduiden wat hun ontbreekt. Je kon net zoo goed aan een boom gaan 
uitleggen hoe hij een buiging moet maken. Die menschen zijn allemaal 
goed, rein, lief, braaf, trouwhartig, edelaardig, geest-driftig (nou!) gemoe-
delijk, minzaam, licht-geroerd, medelijdend, verliefd en arbeidzaam. 
Maar ze zijn in alles even grof, en er is geen gesprek met hen te voeren.’ 

Dat er geen gesprek met dit zuidelijke broeder- en zustervolk te 
voeren was, meenden sommigen letterlijk. Wat voor een vreemdsoortig 
taaltje brabbelden de geletterden daar toch in die barre Vlaamse steppen? 
Het was geen Frans, het was ook geen Nederlands, en hoewel er duide-
lijk regionale invloeden in te bespeuren waren, kon het ook geen dialect 
meer worden genoemd. Er ontstond al in de negentiende eeuw een Bel-
gische variant van het Nederlands die toen zo’n beetje de status had van 
het Afrikaans, ook een van ver op ‘goed’ Nederlands gelijkende taal. 
Net als de bevolking van de Transvaal waren de Vlamingen, dixit de 
Nederlandse schrijver en Nieuwe Gids’er Albert Verwey, ‘gasten die men 
niet serieus neemt’.6 

Ook in Vlaanderen actieve taalkundigen vonden dat de letterkundi-
gen er zich een erbarmelijk taaltje aandeden. Willem De Vreese, een uitge-
weken Nederlander die aan de Gentse Rijksuniversiteit verbonden was, 
vatte de ‘Zuidnederlandsche’ letterkunde van 1830 tot 1900 samen als 
‘eene doorlopende cacographie’.7 Hippoliet Meert, die in 1895 het Alge-
meen Nederlands Verbond stichtte, noteerde dat geen enkele Vlaamse 
schrijver ‘onberispelijk’ schreef.8 Na deze taalzuiveraars hebben ook 
anderen getracht het vele ‘onkruid’ tussen de ‘tarwe’ te wieden, allereerst 
de zeer in het bijzonder verfoeide gallicismen. Met wisselend succes.

Het is voorts belangrijk om te noteren dat de maniakaal aan een 
Nederlandstalige cultuur gehechte Vlamingen niet alleen op hun donder 
kregen in Nederland. Vlamingen kregen sporadisch een applausje 
(‘goed zo, bijna zonder foutjes’) en voor sommige Nederlanders bezat het 
beeld van Arm Vlaanderen zelfs een bijzondere bekoorlijkheid.9 Maar 
verre weg de meeste Nederlanders bleken uiteindelijk redelijk onverschil-
lig en wisten zich maar weinig raad met de hen toewaaiende romantische 
sentimenten van broederschap. Kenmerkend voor Vlaanderen is dan weer 
dat men er in de eerste plaats de neerbuigende reacties van De Nieuwe 
Gids’ers heeft onthouden. De verklaring ligt voor de hand: ze bevesti-



538 BESLUIT

gen het denkbeeld dat het ‘ontwikkelingsgebied’ dringend beschaving 
behoefde. 

Vanaf het begin van de twintigste eeuw zouden mondjesmaat 
Vlaamse schrijvers worden toegelaten tot de Nederlandse literaire 
wereld. Zo werd de belangrijkste medewerkers aan Van Nu en Straks de 
kans geboden om hun werk in Nederland uit te geven. Terwijl een 
selecte groep van schrijvers zo in één klap veel aanzien vergaarde, werd 
het tezelfdertijd nog moeilijker om vanuit Vlaanderen enig prestige op 
te bouwen. Om te beginnen ontstond namelijk de opvatting dat een 
echt goede Vlaamse schrijver vroeg of laat met een Nederlandse uitgever 
kon samenwerken, en dat al de anderen dus wel halve of hele knoeiers 
moesten zijn. Daar bovenop kwam nog de af en toe deels terechte, maar 
veel vaker overdreven of zelfs volkomen onterechte beschuldiging dat 
Vlaanderen systematisch faalde het talent van zijn goede schrijvers te 
erkennen. Tegen deze beeldvorming waren de Vlaamse ondernemers 
die in de eerste helft van de twintigste eeuw met een uitgeverij begon-
nen, niet opgewassen.

Toch had het er tijdens de oorlog even naar uitgezien alsof het 
Nederlandse monopolie op literaire kwaliteit zou kunnen worden door-
broken, maar de naoorlogse crisis, die door Nederlands handelsprotec-
tionisme in de hand werd gewerkt, maakte aan deze verwachtingen een 
bruusk einde. Angèle Manteau kon erover meepraten. Zij zag rond 
1950 in minder dan geen tijd diverse beloftevolle jonge auteurs uit haar 
fonds naar het noorden uitwijken. In het geval van Piet van Aken, 
Hubert Lampo en Louis Paul Boon was dat een direct gevolg van de 
desastreuze toestand van haar bedrijf eind jaren 1940. Beroofd van 
financiële middelen kon ze deze drie auteurs, die bij haar tijdens de 
bezetting hun literaire debuut hadden gemaakt, geen toekomst meer 
bieden. 

Tot overmaat van ramp verloor Angèle Manteau even later ook 
Hugo Claus. Het literaire wonderkind stond zijn tweede roman De honds-
dagen af aan de Amsterdamse uitgeverij De Bezige Bij. In dit geval was 
van miskenning al helemaal geen sprake. Angèle Manteau geloofde rots-
vast in de waarde van de West-Vlaamse drukkerszoon en had kosten 
noch moeite gespaard om zijn romandebuut in Vlaanderen en Nederland 
te promoten. Het gaat niet te ver om te stellen dat Hugo Claus mede 
door Manteaus goede zorgen door Nederlandse uitgevers met onweer-
staanbare aanzoeken werd bestookt.

De nieuwe brain drain naar Amsterdam zou al heel gauw en tot van-
daag voor diverse intellectuelen en kunstenaars in Vlaanderen het bewijs 
vormen dat ‘de natie’, zeer in tegenstelling tot Nederland, nog altijd te 
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onverdraagzaam, te bekrompen, te weinig welbespraakt en te onbe-
schaafd was om literaire kwaliteit van folklorisme te kunnen onder-
scheiden. Typisch is hoe de jonge Johan Anthierens al in 1959 de ver-
meende miskenning van Hugo Claus breed uitmat in het weekblad 
Humo: ‘[H]et is nooit leuk […] te moeten vaststellen, hoe weinig belang-
stelling Vlaanderen heeft voor een Vlaming van internatio nale klasse, 
die dan ook gedwongen wordt erkenning en sukses in het buitenland te 
halen.’10 

Typisch is ook wat Marc Reynebeau in 1988 in de essaybundel Apollo’s 
klacht noteerde: ‘Telkens wanneer er zich opnieuw een vernieuwende of 
avant-gardistische stroming aandiende, liet de [Vlaamse] lezer het afweten 
en moesten Nederlandse uitgevers zich over die stromingen ontfermen.’11 
Even typisch is ook deze niet door enige kennis van zaken gehinderde 
bewering van Geert van Istendael: ‘Dat bijna héél onze Vlaamse litera-
tuur alleen maar werd uitgegeven dankzij Hollandse uitgevers, weten 
we dat eigenlijk wel? Geen Claus, geen Boon, geen Elsschot zonder De 
Bezige Bij, De Arbeiderspers en Van Kampen. Achter mij in de boeken-
kast staat het Verzameld werk van Van de Woestijne – dankzij de goede 
zorgen van C.A.J. van Dishoeck uit Bussum.’12 En nogmaals, om het af te 
leren, Geert van Istendael: ‘Nederland heeft onze Vlaamse letteren gered. 
Felix Timmermans kon Pallieter alleen maar uitgeven vanuit Amsterdam. 
Elsschot, Boon, Claus, ze hebben Vlaanderen ontvoogd vanuit Neder-
land. Ga de hele rij maar af.’13

Net als aan het einde van de negentiende eeuw konden Nederlandse 
uitgevers, schrijvers en critici door de aan hen gratis en voor niets afge-
stane zeggenschap in de jaren 1950 en 1960 behoorlijk aanmatigend uit 
de hoek komen. De in dit boek bijeengebrachte blijken van pedanterie 
– ‘Enfin, ik hoef het niet uit te geven’, ‘te verward, zelfs voor een Vlaming’, 
‘buitengewoon charmant’, ‘Gooi er eens een vat lambiek tegenaan!’ … – 
vormen slechts een kleine bloemlezing. Het kan echter niet genoeg 
worden benadrukt dat de vloek van Arm Vlaanderen niet ontsproten 
is uit Hollandse arrogantie. Het zijn de Vlaamse schrijvers zelf die 
Vlaanderens geestelijke armoede haast hebben gekoesterd en zo de 
ontwikkeling van een binnenlands literair gezag verhinderden. Een 
nogal divers samengestelde bovenlaag heeft deze machtsverhouding 
bewust en onbewust keer op keer gereproduceerd. Van sommige 
Nederlandse uitgevers kan voor het overige worden gezegd dat ze het 
Vlaamse culturele minderwaardigheidscomplex wel handig hebben 
uitgebaat.

De bijna dwangmatige associatie tussen Vlaanderen en allerlei vor-
men van geestelijke nooddruft bleef na de Tweede Wereldoorlog in het 
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bijzonder de geloofwaardigheid van Vlaamse uitgevers ondermijnen, 
zelfs die van de ‘vrijzinnig-progressieve’ Angèle Manteau. Onder andere 
door haar volslagen uit de hand gelopen conflict met de jonge Hugo 
Claus raakte de uitgeefster ervan overtuigd dat haar literaire fonds boven 
de Moerdijk pas zou meetellen als ze het aan de heersende Nederlandse 
normen en kwaliteitseisen zou aanpassen. Daarom begon ze haar uitga-
ven vanaf het begin van de jaren 1950 systematisch te vernederlandsen. 
Ze huurde de diensten van Nederlanders om manuscripten te beoor-
delen en te verbeteren, en liet haar boeken vormgeven door gerenom-
meerde Nederlandse typografen en drukken bij Nederlandse firma’s. 

Ten slotte bedacht Angèle Manteau publicitaire strategieën om het 
‘Vlaamse stigma’ van haar producten te verwijderen. Zo heeft ze haar 
beleid consequent voorgesteld als een poging om een brug te slaan tus-
sen Noord en Zuid. Ze schaarde zich achter de politiek van culturele 
integratie zoals die destijds vorm kreeg in het Nederlands-Belgische 
Cultureel Verdrag (1946) en bepleit werd op de Algemene Conferenties 
der Nederlandse Letteren die van 1951 tot de oprichting van de Taalunie 
jaarlijks werden georganiseerd. In de praktijk bleek Manteaus idee van 
culturele integratie neer te komen op een vorm van assimilatie, waarbij 
al wat te veel naar Vlaanderen geurde, werd gedesinfecteerd en met een 
Nederlands parfum besprenkeld.

We zijn er bijna

Het redactiebeleid van de firma Manteau is niet onbesproken geble-
ven. Jeroen Brouwers, die in de jaren 1960 redacteur Theo Oegema met 
zijn eigen ogen aan het werk kon zien en ook zelf hoe langer hoe meer 
linguïstisch polijstwerk kreeg op te knappen, zou de Vlaamse letteren in 
de jaren 1970 zelfs in twee essays verwerpen als volledig ‘vervalst’.14 Zijn 
polemieken galmden lang na en spelen tot vandaag een niet te onder-
schatten rol in Vlaamse debatten over taal en taalverloedering.15 Brou-
wers werd door Geert van Istendael zelfs uitgeroepen tot een pionier in 
de strijd tegen wat deze ex-journalist en schrijver ‘Verkavelingsvlaams’ 
heeft gedoopt.16 

Toch kan moeilijk worden beweerd dat de Vlaamse letteren werden 
vervalst. Omstreeks het begin van de jaren 1950 hadden de overheid en 
de media een taalopvoedingsactie op gang gebracht, met als doel de 
Vlaming eens en voor altijd ‘beschaafd’ te leren spreken en schrijven, 
waardoor voor de zoveelste keer diens culturele achterlijkheid o!cieel 
werd vastgelegd. In dit klimaat werden uitgevers geacht om te Vlaams 
klinkende teksten te vernederlandsen. Daar werd helemaal niet heime-
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lijk of achterbaks over gedaan. Het getuigde gewoon van goede smaak, 
van opvoedkundige verantwoordelijkheid en van zin voor beschaving. 

Wat voorts Van Istendaels eresaluut aan Brouwers betreft: een pio-
nier was de polemist natuurlijk niet toen hij constateerde dat in Vlaan-
deren een ‘wangedrochtelijk schaduwtaaltje’ ‘als onkruid’ stond te woe-
keren en dat de Vlaming ‘te bedonderd’ was om dat ‘uit te roeien’.17 Op 
zulke uitspraken, denigrerende beeldspraak en bevoogdende toon 
incluis, was die Vlaming sinds taalhoveniers als Willem De Vreese en 
Hippoliet Meert inmiddels al zo vaak getrakteerd dat hij er bijna faal-
angst aan overhield.  Overigens was het ook al niet bijzonder genuan-
ceerd om op te merken dat de Vlaming ‘te bedonderd’ was om zich 
‘beschaafd’ te leren uitdrukken. Veel dichter bij de waarheid komt de 
bewering dat een Vlaamse culturele bovenlaag al meer dan een eeuw 
bijna niets anders had gedaan dan juist de wild om haar heen opschie-
tende distels, netels en paardenbloemen pogen te verdelgen. 

Van een gevecht tegen de bierkaai gesproken: nog in 2009 consta-
teerde Mia Doornaert in De Standaard, en niet voor het eerst, dat vele 
Vlamingen ‘nog altijd niet in staat zijn Nederlands te spreken, of die 
taal op zijn “best” af en toe uit de kast halen als een stijf, oncomfortabel 
zittend zondagspak’.18 Dat frustreerde haar buitengewoon; de journaliste 
had het zelfs over ‘een aanfluiting van ons veelgeroemde maatschappij-
model’. Behekst door de vloek van Arm Vlaanderen verwijt de zelfver-
klaarde volksverhe!er Doornaert de Vlaming zijn vis-noch-vleesachtige 
‘tussentaaltje’. Ze betwist zo eigenlijk diens publieke recht van spreken, 
want naar een ongearticuleerde primitieveling hoeft men niet te luisteren, 
terwijl ze in één moeite door haar eigen recht van spreken veiligstelt.

Een nog krachtiger e!ect heeft een scheldwoord als ‘Verkavelings-
vlaams’, dat in Vlaanderen, en dat tekent de toestand wederom, kritiek-
loos is overgenomen door de media, het onderwijs, de politiek en niet 
zelden ook door de taalwetenschap zelf.19 Het gevolg van zoveel zelfver-
achting is tegengesteld aan wat zelfverklaarde volksverhe!ers toch als 
streefdoel belijden. De moedertaalsprekers van het Verkavelingsvlaams 
gaan zich immers niet massaal tot een andere, meer ‘beschaafde’ 
omgangstaal bekeren, maar zich juist beschaamd en onzeker voelen. Of 
om de door Doornaert benutte beeldspraak over te nemen: als het Stan-
daardnederlands de Vlaming knelt als een zondagspak dan is dat omdat 
dat pak uit smetvrees al meer dan honderd jaar op 90° wordt gewassen. 
En zo blijft het altijd weer vechten tegen de bierkaai, inderdaad.

Omdat ze zich bijna altijd moesten meten met talige en literaire 
normen uit Nederland waren Vlaamse uitgevers veroordeeld tot een 
achtervolging zonder einde. De schrijvende Vlaming en zijn in Vlaande-
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ren gevestigde uitgever kwamen van ver, waren er steeds bijna, maar 
toch nooit helemaal. Van alle Vlaamse uitgevers heeft Angèle Manteau 
mettertijd het meest van de ‘achterstand’ kunnen afdoen, maar zelfs in 
haar geval bleef ‘bijna’ nog ver van helemaal. Meer dan dertig jaar al 
was ze bezig aan haar inhaalrace toen Jeroen Brouwers in 1969 over zijn 
toenmalige werk- en uitgeefster schreef: ‘Ik houd wel van haar, ze is 
moedig, is vaak belazerd, wordt onophoudelijk belasterd, steeds door 
haar vroegere auteurs […] ze beseft dat ze niet au sérieux genomen 
wordt in “de vakkringen”, men verzwijgt haar en mo!elt haar weg, ze 
strijdt ertegen om voor een uitgeefstertje van Vlaamse folkloristische 
dingen versleten te worden, enzovoort enzovoort. Het wordt tijd dat zij 
erkend, d.i. naar waarde geschat gaat worden.’20 

Hoewel deze analyse van de positie van Angèle Manteau op dat 
ogenblik zonder meer tre!end is, behoeft ze nog een beetje nuance. Zo 
kan immers worden geconstateerd dat de Brusselse uitgeefster juist in 
de tweede helft van de jaren 1960 al met al nog een aardige ‘remonte’ 
inzette. Dat had ze behalve aan haar deskundigheid en de financiële 
steun van het Van Goor-concern, te danken aan het team dat ze rondom 
zich had samengesteld. Met Theo Oegema van der Wal, Jos Vandeloo, 
Julien Weverbergh en Jeroen Brouwers zelf beschikte ze over schran-
dere en bekwame medewerkers die elkaar inzake kennis, vaardigheden 
en relaties mooi bleken aan te vullen. Het symbool van de wederopstan-
ding van het Brusselse uitgevershuis was de Vijfde Meridiaan. Ook wel 
omdat deze paperbackreeks hip oogde en er een revolutionair sfeertje 
rond hing, maar vooral omdat tal van jonge Vlaamse én Nederlandse 
auteurs langs deze weg hun debuut konden maken bij Manteau. Het 
initiatief leek zelfs een bres te slaan in de bierkaai. Even plotseling als 
het succes kwam, stortte de uitgeverij na 1968 echter als een kaarten-
huisje in. De belangrijkste medewerkers verlieten een voor een de firma. 
Eind 1970 deed Angèle Manteau zelf het licht uit en ging ze aan de slag 
bij uitgeverij Elsevier. 

Ik zie het niet meer zitten excellentie

De zo-even gesignaleerde ironie schuilt natuurlijk hierin: na een meer 
dan dertig jaar durend gevecht tegen de bierkaai liet Angèle Manteau 
eind 1970 op haar beurt de auteurs uit haar Vlaamse fonds in de steek 
om haar fortuin in Amsterdam te beproeven. Ronduit op het randje van 
de hilariteit balancerend is het gegeven dat de grand old lady na haar 
hielen te hebben gelicht mee ging doen aan al hetgeen waaraan ze zich 
daarvoor zo mateloos had geërgerd en wat de ontwikkeling van haar 
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eigen uitgeverij had gefnuikt. Ze begon Vlaanderen hartgrondig te ver-
vloeken. Daarin speelden allerlei frustraties mee en niet in de laatste 
plaats een flinke portie rancune tegenover Julien Weverbergh, die na 
haar plotse vertrek op ‘haar’ stoel was gaan zitten en tegen menigeens 
verwachting ‘haar’ uitgevershuis overeind gehouden heeft. Toch durf 
ik de stelling aan dat in diverse uitspraken van Angèle Manteau ná 1970 
de vloek van Arm Vlaanderen in al zijn perversiteit aan het werk kan 
worden gezien. 

‘Ik krijg een steeds grotere hekel aan dit land en droom van emigre-
ren, maar waar naar toe. Holland ! Ja !’ schreef Angèle Manteau in 1978 
aan Jeroen Brouwers.21 Vijf jaar later liet de uitgeefster in een interview 
optekenen: ‘De Vlaming is in de grond een jaloerse vreemdelingen-
hater.’22 Deze uitspraken waren, ten overvloede, stellig door persoon-
lijke wrok gevoed, maar ze waren tegelijk alleen maar zegbaar door het 
denkschema van de achterstand. Zo kon de toenmalige hoofdredacteur 
van Ons Erfdeel, Jozef Deleu, in het populaire jaarboek Snoeck’s niet toe-
vallig ook in het begin van de jaren 1980 verkondigen dat ‘de culturele 
integratie met Nederland’ nog altijd ‘hard nodig’ was om ‘ons’ te 
bevrijden ‘uit ons provincialisme en onze ingebakken intolerantie’.23 

Zeker de laatste grote stunt van Angèle Manteau kan alleen maar 
ten volle worden begrepen in het licht van de vloek. Op 21 oktober 1998 
raakte bekend dat de uitgeefster een belangrijk deel van haar archief 
zou wegschenken aan de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Haar 
achtentachtigste verjaardag naderde, ze stond op het punt om haar fraaie 
landhuis in Gooik te verruilen voor een seniorenflat in Erembode gem. 
De verhuizing betekende dat ze voortaan over veel minder opberg-
ruimte zou kunnen beschikken en dat voor stapels documenten een 
nieuw onderkomen moest worden gevonden. Dat deze stapels naar 
Nederland gingen en niet naar het Archief en Museum voor het Vlaamse 
Cultuurleven (nu Letterenhuis) in Antwerpen, veroorzaakte heel wat 
beroering. Daar genoot de barones met volle teugen van en ze vond het 
ook heel plezierig om het vuur op te poken door uitspraken rond te 
strooien als ‘Ik lust het AMVC niet’.24 Tegen de Nederlandse journalist 
Onno Blom zei Angèle Manteau (opgelet: hier komt de vloek): ‘Het is 
toch zielig hier. Ik leef in een onmogelijk land. Dat ik dat zeg, zal me 
wel weer kwalijk worden genomen. Maar het is de waarheid.’25 In De 
Nieuwe Gazet meesmuilde ze nog: ‘Ach, de minister zal er zijn slaap wel 
niet voor laten, zeker?’26

Met de verwijten aan Manteaus adres viel het reuze mee. Er bleek voor 
haar standpunt zelfs veel begrip te bestaan. Opiniemakers, commenta-
toren en cartoonisten benutten de gelegenheid om in de media de fun-
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De Morgen, 15 november 1998. © Zak en De Morgen.

damentele tekortkomingen van het Vlaamse archief- en erfgoedbeleid 
aan te kaarten.27 Vlaanderen, zo luidde al gauw de consensus, sloeg veel 
te weinig acht op zijn culturele patrimonium. (Terzijde moet worden 
opgemerkt dat er wel degelijk van alles aan het archief- en erfgoedbe-
leid schortte. Als men de vloek van Arm Vlaanderen tot in het absurde 
deconstrueert, wordt uiteindelijk elke vorm van kritiek verdacht. Dat 
kan niet de bedoeling zijn. Ik wil in de eerste plaats laten zien hoe de 
vloek een al te reflexmatig denken, dat dus nog maar nauwelijks denken 
mag heten, in de hand werkt.) 

De toenmalige Vlaamse minister van Cultuur, de christendemocraat 
Luc Martens, heeft aan de archiefoverdracht misschien geen slapeloze 
nachten overgehouden, maar de hele a!aire verliep voor hem toch niet 
zo rimpelloos. Op 22 oktober 1998 liet hij een persbericht verspreiden, 
waarin hij te kennen gaf de beslissing van Angèle Manteau te betreuren. 
De Vlaamse overheid was namelijk volop bezig met de uitwerking van 
een e"ciënter erfgoedbeleid.28 Het televisieprogramma De zevende dag 
nam met deze verklaring geen genoegen en nodigde Luc Martens en 
Angèle Manteau op 25 oktober 1998 uit voor een debat. Chantal Pattyn 



BESLUIT  545

zou modereren. In een interview met Johan Anthierens voor De Morgen, 
dat werd afgenomen twee dagen voor de tv-uitzending, zei Angèle Man-
teau vol nauwelijks verborgen binnenpret: ‘Tsjonge, wat een misbaar om 
dat archief !’ En op een volgens Anthierens ‘samenzweerderige’ toon, 
blikte de uitgeefster alvast vooruit op de aanstaande confrontatie met 
de minister: ‘Hoe zal ik hem zondag aanspreken? Met “excellentie”?’29

Het eerste deel van het debat in De zevende dag leverde weinig nieuws 
op. Luc Martens, die de Grande Dame van de Vlaamse literatuur van-
zelfsprekend met veel egards behandelde, herhaalde dat er werk werd 
gemaakt van een volwassen erfgoedbeleid. Daarop repliceerde Angèle 
Manteau droogjes dat niet kon worden verwacht dat zij op haar leeftijd 
de resultaten daarvan nog zou afwachten. Na een paar minuten zorgde 
de uitgeefster ervoor dat de discussie een interessante wending nam: ‘Ik 
zou iets willen zeggen, mijnheer de minister, en dat vind ik de kern van 
ons probleem. Men maakt zich nu zoveel zorgen over mijn archief. En 
mijn archief dat is een glas water in een oceaan. Maar weet u dat er in 
Holland honderdduizenden brieven en stukken van Vlaamse schrijvers 
zullen blijven eeuwig lang doordat onze Vlaamse schrijvers bij voor-
keur, van Hugo Claus tot Tom Lanoye, in Nederland worden uitgege-
ven. Ik heb er mijn leven lang onder geleden.’30 

Deze kwestie had ogenschijnlijk nog maar weinig te maken met het 
gespreksthema, maar Luc Martens had toch een reactie in petto. Niet 
alleen de overheid trof schuld. Er was onvoldoende samenwerking 
 tussen de Vlaamse uitgevers en de boekenbranche was te kleinschalig 
georganiseerd om eigen Vlaamse schrijvers te ‘promoveren’. Tezelfder-
tijd beloofde hij ook op dit vlak beterschap. Hij stelde de oprichting 
van een fonds voor de letteren in het vooruitzicht en maakte zich sterk 
dat met werkbeurzen het tij zou kunnen worden gekeerd. Er was dus 
aanleiding tot optimisme: ‘We bleven altijd achterop als Vlaanderen, 
maar die achterstand hebben we nu zeer sterk ingehaald.’ Chantal Pattyn 
kaatste deze analyse door naar haar andere gaste: ‘Mevrouw Manteau, 
denkt u dat de achterstand, zoals mijnheer de minister het net zegt, zal 
kunnen worden goedgemaakt?’ Het antwoord kwam zonder de minste 
aarzeling: ‘Over het algemeen ben ik mijn leven lang veel te optimistisch 
geweest. En nu steeds meer begin ik te denken: het is vechten tegen de 
bierkaai. Het spijt me excellentie. Ik zie het niet meer zitten.’

Tandeloze Beotiërs

In 2001 zag ook Ludo Simons het niet meer zitten: ‘The literary 
publishing business in Flanders […] no longer amounts to anything: all 
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talked-about Flemish writers are once again published in Holland, as 
they were a hundred years ago.’31 Die analyse had tenminste het voor-
deel van de duidelijkheid: de literaire uitgeverij in Vlaanderen was een 
terminaal zieke patiënt die slechts de keuze restte tussen palliatieve zorg 
en euthanasie. Niet veel eerder had Simons de literaire uitgeverij al eens 
‘het verdriet van Vlaanderen’ genoemd.32 Is zoveel pessimisme nog altijd 
aan de orde? 

De ‘robotfoto’ van de modale Vlaamse dichter die Marc Reynebeau 
begin 2007 in De Standaard publiceerde, gaf alvast weinig aanleiding 
tot een rooskleurige visie. Als jurylid van de Herman de Coninckprijs 
had de historicus geconstateerd dat al de mede door hem genomineerde 
(Vlaamse) dichtbundels in Amsterdam waren uitgegeven. Hieruit leidde 
hij af dat ‘kwaliteit, net zoals met het proza het geval is, over de grens 
vlucht’ en dat ‘[s]chrijvers […] van Nederlandse uitgevers blijkbaar nog 
altijd een betere begeleiding, een professionelere vormgeving en vooral 
een ruimere verspreiding en een groter prestige [verwachten]’.33 

Dat wilde Harold Polis niet zomaar laten passeren. Polis is uitgeef-
directeur van het in 2003 gevormde, Vlaams-Nederlandse, maar eigen-
lijk vooral als ‘Vlaams’ gepercipieerde imprint Meulenho! | Manteau. 
In een brief aan de krant bedacht hij Reynebeaus artikel met ‘de eerste 
prijs onnozelheid’.34 Hij vond zijn voorstelling karikaturaal en achter-
haald: ‘De tijd is voorbij dat Vlaamse uitgevers als tandeloze Beotiërs 
optraden, Kazachse drukkers inschakelden en hun boeken lieten vorm-
geven door hun blinde achterneef. Dat was lachen uiteraard. Oud-strijders 
van die oorlog kunnen blijkbaar niet aanvaarden dat er vandaag in Vlaan-
deren proza en poëzie wordt uitgegeven die op geen enkele manier moet 
onderdoen voor wat er in Nederland verschijnt. Het is een waanbeeld 
dat schrijvers pas aanvaard worden als ze op hun blote knieën een bede-
vaart naar Amsterdam ondernemen.’ 

De discussie tussen Reynebeau en Polis, die bij benadering zo oud 
is als de vermeende renaissance van het Vlaamse boekbedrijf in de jaren 
1930, is alles welbeschouwd weer klucht en treurspel tegelijk. Het 
cliché matige van de discussie evenals de grote herkenbaarheid van de 
argumenten en tegenargumenten lijken erop te wijzen dat de literaire 
dynamiek in Vlaanderen en Nederland niet wezenlijk is veranderd. Het 
zou niet eens zo lastig zijn om die stelling verder te onderbouwen. In 
een recent interview met Boekblad zei Matthias Lannoo, de directeur van 
de zakelijk allesbehalve armlastige en bovendien nog steeds zelfstan-
dige West-Vlaamse uitgeverij: ‘Mochten we iets doen met fiction, dan 
vanuit Nederland, niet vanuit België. Het is het oude verhaal van de 
Vlaamse schrijver die hier debuteert en meteen naar een Nederlandse 



BESLUIT  547

uitgeverij verkast, ja. Ik vind dat ook niet onlogisch. Wie iets wil bete-
kenen in de literatuur moet in het hart van het taalgebied zitten. En 
Lannoo zit nu eenmaal buiten-middelpuntig.’35 Men zou zich voorts 
ook kunnen afvragen waarom een wezenlijk Vlaams literair fonds het 
nodig acht met het Nederlandse label Meulenho! te koketteren.

Toch vielen er de laatste jaren enkele geluiden op te vangen die mis-
schien de voorbode van een mentaliteitsverandering zijn. Ik heb het 
niet over de Vlaamse hype die in het voorjaar van 2006 in de Neder-
landse literaire pers losbarstte en aanleiding was voor krantenkoppen 
als ‘De Belgen zijn beter’ en ‘Waar komen al die Belgen vandaan?’36 Het 
Hollandse enthousiasme stemde waarnemers in Vlaanderen half eufo-
risch, maar het verschijnsel bleek van voorbijgaande aard en was boven-
dien gebaseerd op een eens te meer selectieve kijk op de contemporaine 
Vlaamse letterkunde. De toon van de Nederlandse berichtgeving ver-
raadde trouwens nog altijd een koloniale attitude: het feit dát een ‘Belg’ 
literair wat blijkt te kunnen blijft voor de Nederlandse pers nog altijd 
wat nieuws.

Sporen van een mentaliteitsverandering moeten worden gezocht in 
Vlaanderen zelf. Terwijl het project van de culturele integratie er, onder 
andere door de opeenvolgende fasen van staatshervorming, stilaan 
helemaal is doodgebloed, lijkt er zich een nieuw soort van Vlaams zelf-
bewustzijn te manifesteren dat niet idealistisch of romantisch-nationa-
listisch wil zijn, maar zakelijk en pragmatisch. In 2004, toen Antwerpen 
een jaar lang de titel Wereldboekenstad droeg, kwam dit nieuwe bewust-
zijn wellicht voor het eerst duidelijk aan de oppervlakte. De aan de Univer-
siteit Antwerpen verbonden hoogleraar Kris Humbeeck wierp de knuppel 
in het hoenderhok door in een opgemerkt opiniestuk in De Standaard te 
pleiten voor een ‘Vlaamse literatuur’ in plaats van een ‘Zuid-Nederlandse’.37 
Het was op de keper beschouwd maar een kleine knuppel, want enkele 
van de meest hardnekkige clichés worden rustig intact gelaten. Zo brengt 
Humbeeck hulde aan Jeroen Brouwers’ kijk op de Vlaamse letteren (‘Zoals 
Jeroen Brouwers terecht heeft opgemerkt, oogt dat “taaleigen” [van de 
Vlaamse auteur] vaak als een gênante proeve van onkunde en slordig-
heid’) en verschijnt ‘de Vlaamse uitgever’ in zijn analyse weer als een 
kluns hors categorie naast diens vakbroeder uit het noorden: ‘niet alleen 
is de Nederlandse uitgever professioneler als het op distributie en pro-
motie aankomt, hij levert gewoon ook een beter product af. In eerste 
instantie omdat de teksten die hij verhandelt, beter geredigeerd zijn.’38 

Onbegrijpelijk zijn die wat obligaat aandoende beweringen echter 
niet. Zeker in deze nog altijd bijzonder delicate discussie lijkt het wense-
lijk om niet meer dan één taboe per beurt aan te pakken. Dat Hum-
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beeck het krampachtige vasthouden aan een ‘Heel-Nederlandse’ visie 
op literatuur ter discussie stelde, was inderdaad allemaal al provoce-
rend genoeg en leverde hem de te verwachten banvloeken op.

Naast de voorspelbare kritiek kwam er echter ook steun, en niet van 
de minor habens. Tom Lanoye, die als auteur altijd al in ‘Vlaamsheid’ 
heeft gegrossierd, zij het in het fonds van een Nederlandse uitgever, 
kon zich vinden in Humbeecks analyse. De kritiek van onder meer 
Wilfried Vandaele (algemeen secretaris van het Cultureel Verdrag 
Vlaanderen-Nederland), de toenmalige minister van Cultuur Paul van 
Grembergen en Jozef Deleu vond hij in ieder geval naast de kwestie: 
‘Als Amsterdam niet meer het epi centrum van twintig jaar geleden is – 
wat het niet meer is – is het dan provincialisme om dat gewoon te erken-
nen? De situatie is sterk veranderd, om economische, artistieke en poli-
tieke redenen. De reacties op Humbeecks stuk hebben mij wreed 
ontgoocheld. Men las niet wat er in het stuk stond.’39 Opmerkelijk was 
vooral Lanoyes opmerking dat hij het niet langer vanzelfsprekend blijkt 
te vinden om als Vlaming bij een Nederlandse uitgever te publiceren: 
‘Om allerlei redenen was het ooit evidenter om mijn boeken in Neder-
land te laten uitgeven. Ik vertrouwde Weverbergh niet, ik vertrouwde 
de structuren niet, het Nederlandse fonds werkte wél heel vlot enzo-
voort. Ik heb mijn loyauteit ten opzichte van mijn uitgever. Mijn oeu-
vre zit daar. Maar ik weet niet of ik, als ik nu zou debuteren, dezelfde 
stap zou zetten. Of het niet logischer zou zijn om vanuit Antwerpen 
naar de buitenwereld te gaan. Antwerpen wordt geciteerd van Newsweek 
tot de New York Times. Mode, dans, rock… het globale plaatje is erg 
mooi voor Antwerpen.’40

Ten slotte is er de Vlaamse uitgever zelf. Die blijkt ondanks alle 
hardnekkige geruchten nog altijd te bestaan. Sterker nog: hij lijkt nog 
een beetje verder te willen gaan dan Humbeeck en Lanoye. In 2006 
stelde Harold Polis niet alleen het grootste taboe uit de geschiedenis 
van het Vlaamse boekbedrijf ter discussie, hij ontmantelde het als een 
complete fictie: ‘Er is […] geen gedeelde Vlaams-Nederlandse cultuur, 
alleen een gemeenschappelijke taal.’41 En dan: ‘Integratie, ik denk er 
nog niet aan.’ Sommigen zullen deze uitspraken wellicht een aanfluiting 
vinden van Angèle Manteaus culturele idealisme en haar ambitie om 
tussen Noord en Zuid een brug te slaan. Wie dit boek gelezen heeft, 
begrijpt dat deze Vlaamse uitgever gewoon geen zin meer heeft om te 
vechten tegen de bierkaai.


