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‘’t gaat hier, lijk in alles, om een taalkwestie’
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Kortrijk, #$ maart !%&&, even voor #! uur. Ruim honderd Britse vlieg-
tuigen scheren over de West-Vlaamse provinciestad en werpen 
meer dan tweeduizend bommen af op het treinstation en enkele 
andere doelwitten. Na amper twintig minuten is de actie van de 
Royal Air Force voorbij, maar de schade liegt er niet om. De 
omgeving van de spoorwegen ligt in puin en ook de historische 
binnenstad is zwaar getro'en. De menselijke tol is ronduit dra-
matisch : meer dan tweehonderdvijftig doden en vele gewonden.( 

Meteen na het bombardement snellen geüniformeerde jongens toe om 
puin te ruimen, gewonden weg te dragen, kleine herstellingen 
uit te voeren en her en der de orde te bewaken. Ze zijn aangeslo-
ten bij de Kortrijkse afdeling van de Dietsche Blauwvoetvendels 
(DBV), een jeugdbeweging die o)cieel onder het gezag valt van 
het met de Duitsers collaborerende Vlaams Nationaal Verbond 
(VNV).* De leiding van de jeugdbeweging, die ‘de terreuraanval-
len der Anglo-Amerikanen’ natuurlijk scherp veroordeelt, pakt 
in haar strijdblad De Blauwvoet breed uit met het ‘voorbeeldige’ 
gedrag en het ‘uithoudingsvermogen’ dat haar jongens in Kortrijk 
etaleerden.+ 

Ook het Halfmaandelijksch Order, een nieuwsbulletin voor het kader 
van de Dietsche Blauwvoetvendels en de Dietsche Meisjesscha-
ren, brengt hulde aan zoveel moed en verantwoordelijkheidsge-
voel. Onder de zeven ‘kameraden’ die met naam en toenaam wor-
den bedankt, bevindt zich ook ene H. Claus., Vijftig jaar later zal 
deze kameraad, die voluit Hugo Claus heet, de horreur, de wan-
hoop en de stank van die ‘monsterlijk vaneengereten nacht’ in 
maart !%&& literair verwerken in Het verdriet van België (-$").. 

hugo claus  
en het verdriet
van de puristen

kevin absillis
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De auteur van deze roman is ten tijde van het bombardement 
net geen vijftien jaar. Zijn vader, Jozef Claus, heeft een drukke-
rij en staat als blokleider van het VNV in voor de controle van 
een wijk van meer dan zevenduizend inwoners./ Zijn moeder, 
Germaine Vanderlinden, werkt als secretaresse en verpleegster 
op de plaatselijke afdeling van de Duitse vliegtuigenfabrikant 
ERLA. 0uis aan de Oudenaardse Steenweg slingert nazigezind 
drukwerk rond als Balming, Volk en Staat en Signaal. Vol over-
gave promoot het Hitlers Nieuwe Orde als het enige gezonde 
alternatief voor het laag-bij-de-grondse communisme, verderfe-
lijke kapitalisme en andere Joodse samenzweringen.

spreek uw taal zuiver !
In de lente van !%&& drong het ook tot de meest naïeve collaboratie-

kringen door dat de krijgskansen van de Duitsers in rook dreig-
den op te gaan. Terwijl in de straten druk ge1uisterd werd over 
grote verliezen aan oostelijke en westelijke fronten, zwollen de 
geruchten aan over een op handen zijnde grootscheepse landing 
van de geallieerden die de oorlog zou beslissen. Toch viel de  
propagandamachine voor de Nieuwe Orde in Vlaanderen geen 
seconde stil. Krasser, in de sfeer van de ‘totale oorlog’ die de 
Duitse propagandaminister Joseph Goebbels had afgekondigd, 
leken vastberadenheid, fanatisme en wereldvreemdheid hele-
maal de bovenhand te nemen. Tussen de bommenregens en  
de onheilstijdingen door ging de ‘culturele verhe)ng’ van de 
Vlaamse vendeljongens en meisjesscharen in ieder geval ijverig 
voort. ‘Spreek uw taal zuiver !’ kopte het al genoemde tijdschrift 
De Blauwvoet uitgerekend in de maand van het bombardement 
op Kortrijk. Een zekere R.L., vermoedelijk de dichter en ex-
Dinaso Roger Lammens,2 wilde de jonge Vlamingen reden 
geven om ‘3er’ te zijn op hun moederspraak. Die was namelijk 
‘een der zuiverste vormen van de oude Germaansche talen’ en 
tevens de taal van ‘het prinselijke, Dietsche volk’ waarin kunste-
naars als Hadewijch, Maerlant en Vondel zich hadden uitge-
drukt.4 Deze voorstelling van een door Vlaanderen en Nederland 
gedeelde cultuurgeschiedenis weerspiegelt overigens meteen  
het politieke ideaal van de Dietsche Blauwvoetvendels, namelijk 
de stichting van een Groot-Nederlandse staat.

binnenwerk.indd   172 19/02/13   19:12



!"5

Toch was het volgens Lammens niet al goud wat blonk. Vlamingen 
bedienden zich volgens hem veel te weinig van het beschaafde 
Nederlands. Tot hun eigen scha en schande, want ze bezorgden 
de franskiljon zo de gelegenheid om de noordelijke en zuide- 
lijke Nederlanden verder uit elkaar te drijven. Nog altijd kon 
Vlaanderens volksvijand nummer één hooghartig beweren dat 
de taal van de Vlamingen een pummelachtig dialect was, een 
beschaafd volk onwaardig. Op het gebied van taalpromotie  
rustte dan ook een grote verantwoordelijkheid op de Vlaamse 
nationaalsocialistische jeugd :

Nu wil ik niet zeggen dat we altijd, ook met onze vrienden beschaafd 
Nederlandsch moeten praten, want het pittige der streektaal behoort tot 
den rijkdom in de verscheidenheid van onze Dietsche gewesten ! Maar 
laten we op dienst en in het openbaar, bijvoorbeeld op den trein, steeds 
Nederlandsch spreken ! 
 
Op de dialecten heeft deze volksopvoeder het in De Blauwvoet 
dus niet gemunt, maar in de publieke ruimte hoort het beschaaf-
de Nederlands te heersen. Hij acht het voorts van het grootste 
belang om deze standaard voor bezoedeling te behoeden en 
invloeden uit andere talen tegen elke prijs te weren : ‘[H]et 
komt er niet alleen op aan uw eigen taal te spreken, ge moet  
ze ook zuiver spreken !’6 

Wat de jonge Hugo Claus betreft : die hoefde het blaadje van zijn 
jeugdbeweging niet eens aandachtig te lezen om doordrongen  
te raken van een hoge nood aan taalzuiverheid. Het 1amin-
gantische milieu waarin de drukkerszoon opgroeide, met zowel 
aan vaders- als moederskant de nodige schoolmeesters en een 
grootvader die inspecteur van het West-Vlaamse katholieke 
onderwijsnet was, had hem het ideaal van een vlekkeloze omgang- 
staal van jongs af aan goed ingeprent. In Vlaanderen schoon 
Vlaams ! Zeker in de kringen van het VNV hoorde dit schoon 
Vlaams zo goed mogelijk aan te sluiten bij de norm die beschaaf-
de Nederlanders hanteerden. Toch barstte het in de praktijk 
doorgaans van de belgicismen, zinswendingen en woorden die  
in Nederland ongebruikelijk zijn.(7 

Hugo Claus zou in de loop van zijn artistieke carrière almaar meer  
loskomen van de puristische opvattingen waarvan hij in zijn 
jeugd doordrongen was geraakt. Toch duurde het nog meer dan 
vier decennia voordat hij er helemaal paal en perk aan stelde. 
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Dit deed de gewezen vendeljongen in !%85 in Het verdriet  
van België, de al genoemde roman waarin hij even vernuftig als 
schaamteloos met allerlei van het Algemeen Beschaafd Neder-
lands afwijkende registers en variëteiten speelt. Af en toe duikt 
dialect op en de vertellerstekst oogt voornamelijk als een sterk 
Belgisch gekleurd Algemeen Nederlands, maar in de meeste  
dialogen, innerlijke monologen en de in het tweede deel van  
de roman als een koor optredende volksmond woekert iets wat 
taalkundigen tegenwoordig ‘tussentaal’ noemen.(( In ieder geval 
is het een variëteit die de in De Blauwvoet zo geïdealiseerde 
tegenstelling tussen een zuivere cultuurtaal en de oorspronkelij-
ke volkstalen grondig verstoort en de puristische neigingen  
van vele 1aminganten ontregelt. 

Het knappe is dat hiermee de taalpolitieke betekenis van Het verdriet 
van België nog lang niet is uitgeput. Door zich aan elk appel  
tot klaarheid, vlekkeloosheid en eenstemmigheid te onttrekken, 
slaagt de roman er precies in om uit te stijgen boven zijn parti-
culiere historische inbedding. Zijn blijvende betekenis schuilt  
bij nader inzien zelfs vooral in het feit dat Claus vormen van epu- 
ratiewoede ook op het spoor komt buiten de luidruchtige kliek 
van Vlaamse opportunisten, stekeblinde fanatiekelingen en naïe-
ve Hitlerbewonderaars die hij in Het verdriet van België opvoert. 
De voortwoekerende spraakverwarring in Claus’ meesterwerk 
thematiseert uiteindelijk een diep in de moderniteit veran- 
kerd wantrouwen tegenover de ambivalentie en grilligheid van  
onze door taal bemiddelde werkelijkheid. Om dit wantrouwen 
helemaal van zich af te schudden, moest Hugo Claus zelf  
eerst een hardnekkige schaamte overwinnen. 

de laatste schaamte van een ontaarde bohemien 
Net als voor vele andere ‘zwarte nesten’ braken voor het gezin Claus 

na de bevrijding barre tijden aan. De drukkerij van Jozef Claus 
werd onder sekwester geplaatst en de inderhaast ondergedoken 
eigenaar kon begin oktober !%&& door de politie in Menen  
worden aangehouden. Enkele weken later prijkte zijn naam al 
in de lijsten met ‘geïnterneerde personen’ waar het Kortrijksch 
Handelsblad destijds wekelijks op de voorpagina mee uitpakte. 
Germaine Vanderlinden was intussen met haar vier zonen  
ingetrokken bij haar moeder in Astene, een gehucht bij Deinze.  
Ze verloor haar burgerrechten nadat haar naam in !%&" op ver- 
denking van lidmaatschap van de DeVlag op een zogenaamde 
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‘epuratielijst’ was gezet. Hugo Claus zou zijn late puberteit  
doorbrengen in een ontwricht en sociaal gestigmatiseerd gezin, 
dat 3nancieel aan de grond zat.

De oudste zoon van het gezin Claus bleef zich in de tweede helft van 
de jaren veertig nog wel even bewegen in nostalgisch gestemde, 
radicaal Vlaams-nationalistische kringen. Tekenend hiervoor 
zijn de bijdragen die hij in !%&" publiceerde in Branding. Dit 
weekblad, dat was opgericht door de Leuvense student en latere 
CVP-minister en ABN-voorvechter Frans Van Mechelen en 
onder meer Manu Ruys en Hugo Schiltz tot zijn medewerkers 
mocht rekenen, ging tekeer tegen de als uiterst onrechtvaardig 
ervaren repressie en presenteerde het solidarisme als enige  
alternatief voor de linkse regeringspolitiek.(* Tegen het einde 
van de jaren veertig leek Claus echter de3nitief met zijn ideolo-
gische achtergrond te breken. Via Jan Walravens raakte hij 
betrokken bij het avant-gardistische jongerentijdschrift Tijd en 
Mens en door Raymond Herreman en Herman Teirlinck werd 
hij in het humanistische bastion van het Nieuw Vlaams Tijd-
schrift binnengeleid. Zijn romandebuut De Metsiers verscheen 
bovendien in !%-! in het fonds van de Brusselse 3rma A. Man-
teau, dat aangeschreven stond als gematigd modern en pluralis-
tisch. Minstens zo betekenisvol was Claus’ besluit om zijn hei-
mat in het najaar van !%-9 te verruilen voor Parijs. In zijn aller- 
eerste, in dit kosmopolitische artiestencentrum gegeven inter-
view zou hij trouwens al meteen op ‘moeder Vlaanderen’ schim-
pen.(+ In het uniform van de jonge nationaalsocialist bleek zich 
zowaar een ontaarde bohemien te hebben schuilgehouden.(,

Zo leek Claus op nogal drastische wijze waar te maken wat hij in mei 
!%-9 als ideaal naar voren had geschoven op de Dagen van  
De Vlaamse Gids. Op deze jaarlijkse bijeenkomst, georganiseerd 
door het gelijknamige literaire tijdschrift, had hij in een voor 
hem tamelijk uniek gebleven poging tot programmaverklaring 
gepleit voor ‘de bevrijding van de mens-letterkundige’.(. Claus 
was daarmee een van de eersten om zich na de Tweede Wereld-
oorlog nadrukkelijk te ontworstelen aan het klassieke verwach-
tingspatroon dat de Vlaamse Beweging tot dusver voor schrij-
vers in petto had gehad. Niet toevallig staat zijn vroege literaire 
werk volledig in het teken van de bevrijding uit ‘klemmen’  
die zijn uitgezet door diverse incarnaties van het gezag, zoals  
de vader, de moeder, God, de kerk, de staat, de natie, de wet,  
de natuur, de rede…(/ 
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Toch bleef er na !%-9 één klem waar hij zich vooralsnog niet helemaal 
uit kon losmaken : de eis tot taalzuiverheid. Dit voorschrift  
ging de cultuurpolitieke agenda in Vlaanderen zelfs nog strikter 
bepalen dan vroeger al het geval was geweest. Zo kunnen de 
jaren vijftig en zestig getuigen van een explosie aan taalrubrie-
ken in dagbladen, op de radio en ook op de televisie, het nieuwe 
medium dat een bereik en een interactiviteit mogelijk maakte 
waarvan men tot dan toe alleen maar had kunnen dromen.  
Ook buiten de media waren de initiatieven talrijk.(2 Zo werd in 
!%&8 de Vereniging voor Beschaafde Omgangstaal heropgericht. 
Vanaf !%-! 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, waar-
in studenten en scholieren zich verenigden om zich in te zetten 
voor de promotie van de standaardtaal. Illustratief voor de  
politiek van deze verenigingen is dat ze enquêtes organiseerden 
om te bepalen welke Vlaamse schrijver ‘het zuiverste ABN’  
hanteerde.

Hoewel Hugo Claus in !%$& tot laureaat van zo’n ABN-wedstrijd werd 
gekroond,(4 moet de hele sfeer van purisme behoorlijk op hem 
hebben gedrukt. In een gesprek over Het verdriet van België 
kwam de schrijver er rond voor uit dat hij zich in de jaren vijftig 
en zestig nog had geschaamd voor zijn taal : ‘Je moest Noord-
Nederlands schrijven. Het was niet toegestaan, of in ieder geval 
not done het anders te doen.’(6 Die reactie hoeft al met al weinig 
verwondering te wekken. In !%$# vond de Vereniging voor 
Beschaafde Omgangstaal het bijvoorbeeld zinvol om de gallicis-
men in zijn werk te gaan tellen. In het toneelstuk Een bruid in 
de morgen werden naar verluidt ‘tenminste $9 zonden tegen het 
ABN bedreven’.*7 Zo bekeken was Gerard Walschaps observatie 
dat na de Duitse capitulatie ‘het onderwijs met laarzen en kar-
wats’ de literaire wereld in zijn greep had gekregen, niet eens  
zo lichtzinnig.*(

tegen de puurheid
Achteraf bekeken is het een beetje gek dat Hugo Claus in !%$& nog 

een ABN-prijs in ontvangst mocht nemen. Niet alleen omdat de 
teksten van de auteur volgens sommige experts lang niet altijd 
zo ‘vlekkeloos’ waren, maar ook omdat de schrijver toen al heel 
bewust met tussentalige registers had geëxperimenteerd.  
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De sigarettenverkoper in De verwondering (!%$#) bedient  
zich bijvoorbeeld van een Verkavelingsvlaams avant la lettre.**  
Hetzelfde geldt voor enkele stemmen die via de radio in3ltreren 
in ‘Het teken van de hamster’, het lange gedicht dat Claus  
in !%$5 publiceerde in het literaire tijdschrift Randstad.*+  
Wat Vrijdag (!%$%), Interieur (!%"!) en !uis (!%"-) betreft kan 
eigenlijk al niet meer van een experiment worden gesproken.  
In deze theaterteksten hanteert Claus consequent een speci3ek 
Vlaams idioom, dat de auteur zelf de3nieerde als ‘een tussen-
vorm’.*, De taal die hij voor de bühne ontwierp wijkt lexicaal, 
morfologisch en grammaticaal af van het ABN en komt over  
als een typisch Vlaamse spreektaal zonder aan één regio in het 
bijzonder te herinneren. 

Vanaf de tweede helft van de jaren zeventig begon Claus zich ook 
publiekelijk feller te verzetten tegen de met laarzen en karwats 
afgedwongen dictatuur van het ABN in Vlaanderen. Het besef 
was gerijpt dat hij zich ‘niet hoefde te schamen’ voor een onzui-
ver Nederlands.*. De auteur vond thans dat hij zich in het ver-
leden ‘een paar ledematen’ had laten ‘afhakken’ om zich te kun-
nen plooien naar de in die tijd zo driftig gepromote standaard. 
Aan dit soort zelfcastratie wilde hij niet meer meedoen. Toen 
Willem Frederik Hermans in !%"" naar aanleiding van het 
toneelstuk Jessica ! (!%"") zijn beheersing van de standaardtaal 
in twijfel trok, haalde Claus de schouders op : 

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. Ik vind het stupide om  
het Nederlands [van Nederlanders] als enig geldende maatstaf te nemen.#$

In Het verlangen (!%"8) ging Claus voor het eerst uitgebreid in een 
roman met Vlaamse tussentaal aan de slag. Nogal wat Vlamin-
gen en Nederlanders knapten erop af. In de talkshow Noord-
Zuid, die hij samen met Mies Bouwman presenteerde, kon 
Johan Anthierens zijn onbegrip voor deze taalpolitiek bijvoor-
beeld maar moeilijk verbergen. ‘Hugo Claus, jij bent lange tijd 
zowat de enige Vlaming geweest van wie je dacht : die kan het 
Nederlands aan, die heeft weinig moeite met het Algemene 
Nederlands, jij bent aan het terugvallen op het Vlaams. Is er 
geen andere uitweg mogelijk voor Vlaanderen ?’ Claus bracht 
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hier tegenin dat hij systematischer in een Vlaams idioom  
was gaan schrijven om zich te kunnen bevrijden van een zekere 
‘schraalheid’ : ‘De taal heeft er alleen maar belang bij dat zij zo 
veelvoudig mogelijk wordt. Ik zou elementen in de taal willen 
brengen die zelfs grammaticaal onjuist zijn en alle gallicismes, 
alle germanismes, om het op te blazen.’*2

Ook Jeroen Brouwers, die zich in de jaren zeventig met twee schot-
schriften als kwelduivel van een generatie Vlaamse ‘prulauteurs’ 
ontpopte, lustte Claus’ ‘kwakkeltaaltje’ niet.*4 Volgens hem 
stuurde de auteur Vlaanderen in geschrifte terug naar de fol-
klore van Ernest Claes en Felix Timmermans. De voormalige 
bediende van de Brusselse uitgeverij A. Manteau achtte de  
‘mengeling van een aantal Vlaamse dialecten’ in Het verlangen 
bovendien volstrekt onleesbaar voor Nederlanders. Claus liet 
zich echter niet van de wijs brengen. De polemieken van Brou-
wers had hij eerder al als een ‘hysterische aanval’ weggewim-
peld.*6 ‘Ik ben absoluut tegen de puurheid van de taal’, was hij  
in weer een ander interview formeel. ‘Als het iets wezenlijks 
meebrengt moet je anglicismes, germanismes of gallicismes  
meteen cultiveren.’+7 

Persoonlijk toonde Claus zich over het taalexperiment in Het verlan-
gen ‘zeer tevreden’.+( Dat zijn toneeltaal ook op papier ‘levens-
vatbaar’ was gebleken, sterkte hem in de overtuiging dat hij  
er ook in zijn ‘grote boek’ mee aan de slag kon. Dat boek was 
uiteraard Het verdriet van België, de familieroman die hij voor 
het eerst begin jaren zeventig in het vooruitzicht had gesteld  
en die op !& maart !%85 onder massale persbelangstelling  
zou verschijnen. 

De kritiek was in het algemeen zeer lovend en herkende in Het ver- 
driet van België van meet af aan een chef-d’oeuvre. Toch bleven 
niet weinig lezers korzelig reageren op de taal die Claus de 
meeste van zijn personages in de mond had gelegd en die af  
en toe zelfs de vertellerstekst aantastte. In Het Laatste Nieuws 
deed Nicole Verschoore in haar bespreking van het 1ink ge-
hypete boek alvast de glorietijd van de ABN-kernen herleven : 

Wie een potlood wil nemen en de ‘fouten’ tegen het ABN aanduiden zal 
uren aan elk hoofdstuk besteden en volledige zinnen moeten herschrijven. 
Claus schrijft Vlaams zoals de mensen het spreken als ze niet opletten, 
zoals ze in hun dialect gebekt zijn, of integendeel ‘schoon’ proberen te 
spreken, zoals ze Vlaamse boekentaal spreken, zoals ze in de taal van het 
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oude idealisme spreken, zoals ze klakkeloos uit het Frans vertalen (‘aan 
mijn toer’ in plaats van ‘op mijn beurt’, verkeerde voorzetsels, enz.).5# 

Ook Tom Lanoye toonde zich maar weinig opgezet met het  
‘Particularistisch Réveil’ dat Claus volgens hem in zijn recente 
werk aan het organiseren was. Een goedkope en overbodige 
manier om ‘couleur locale’ aan te brengen, oordeelde de toen 
#--jarige aanstormende auteur over de overdadig aangebrachte 
tussentaal in Het verdriet van België.++ Een lezersreactie in  
het satirische blad De Zwijger is eveneens het citeren waard, 
omdat ze de aversie voor de linguïstische keuzes van Claus  
erg helder in beeld brengt :

Het ABN is een mooie taal, het dialect moet in stand gehouden worden. 
Met deze twee stellingen kan ik akkoord gaan. Maar niet met het mengen 
van beide. Dan krijg je een taaltje, dat zo kunstmatig is, dat alleen Mira 
van de Waterhoek het kan uitspreken. Skoon Vlaams. Dat is weer een 
onderdeel van de ‘Vlaming…de boer’-serie. Wie spreekt er nu nog zo ? Claus 
misschien ? Neen, die meet zich een Hollands accentje aan. Maar zijn 
onderdanen, de boertige, vloekende, erectie-krijgende domme Vlamingen, 
praten dan ook zoals het hen opgelegd is. Schrijf dan goed dialect,  
domme Claus, of geen !5& 

Het is zeer de vraag of dit nogal plomp geformuleerde schrijf-
advies wel zo zinvol is. Het lijkt er namelijk sterk op dat precies 
de vermenging van registers, de ontregeling van voorschriften  
en de contaminatie van normen in Het verdriet van België deel 
uitmaken van een ideologiekritiek. Zo laat een lectuur van de 
roman zien dat Claus nog een stuk scherpzinniger over taal  
en taalnormering dacht dan de door hem in de media vertolkte 
rebel die voornamelijk uit balorigheid tegen het ABN leek  
aan te schoppen.

taalkwesties
‘’t Gaat hier, lijk in alles, om een taalkwestie’, kakelt Staf Seynaeve  

in Het verdriet van België aan de vooravond van de Tweede 
Wereldoorlog in café Groeninghe (!#%). In deze verzamelplaats 
voor radicale 1aminganten, die naar het strijdperk van de Gul-
densporenslag is genoemd, maakt de niet al te dappere klets-
majoor er haast een sport van om al wat krom is recht te praten. 
Seynaeve, die net als de vader van Hugo Claus aan de kost  
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komt als drukker, kan geen 1ater begaan of hij presenteert er 
een ogenschijnlijk sluitende uitleg voor. Hoewel hij voor zijn 
zoon Louis af en toe erg dominant kan zijn, blijkt hij gewoonlijk 
wel een brave borst. Tel er zijn gemakzucht en groteske trekken 
aannemende eetverslaving bij op en Staf Seynaeve kan door-
gaan voor een West-Vlaamse evenknie van Homer Simpson. 
Veel verstandige praat komt er in ieder geval niet uit. Toch lijkt 
de drukker die ene keer in zijn stamcafé de nagel, pardon : de 
spijker, heel precies op de kop te slaan. Taalkwesties domineren 
namelijk Het verdriet van België van het begin tot het einde. 
Zeker Stafs zoon Louis, de jonge held van deze roman, piekert 
een eind weg over de taal. Dat mag op zich nog niet zo bijzonder 
heten voor een personage dat uiteindelijk als schrijver de wereld 
wil gaan veroveren. Maar Louis’ fascinatie voor taal reikt veel 
verder dan strikt dichter lijke besognes. Wat mag of kan ik zeg-
gen in bepaalde omstandigheden ? Hoe valt de taal van de ander 
te ontcijferen ? Hoe kan kortom de taal worden beheerst ?  
Vluchtig weergegeven zijn dat de fundamentele communicatie-
problemen die hem door lopend kwellen. Ze duiken op in tal van 
gedaanten en worden van in het prilste begin van de roman aan 
de orde gesteld via allerlei pietluttigheden. 

Al op de allereerste bladzijde van Het verdriet van België vernemen  
we bijvoorbeeld terloops dat Louis’ grootvader en peter, de zeer 
aan het gebruik van het schoon Vlaams gehechte Hubert Sey-
naeve, ‘duimspijker’ verkiest boven ‘punaise’. Louis vertikt het 
echter om dit purisme te gebruiken, omdat hij naar eigen zeg-
gen om zijn uitspraak al genoeg wordt uitgelachen ("). Enkele 
bladzijden verder wordt het punaise-motief hernomen. Louis 
herinnert zich dan wederom nogal terloops dat zijn papa zich 
had voorgenomen om zijn 1aporen ‘met punaises tegen zijn 
schedel […] vast [te] pinnen ’s nachts’. Op dit speels bedoelde 
dreigement zou Louis’ peter hebben gereageerd : ‘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 ?’ Daar weet Staf handig 
tegenin te brengen dat ‘rekker’ ook ‘geen schoon Vlaams’ is en 
dat zijn vader eigenlijk ‘rubberband of gummiband’ hoort te 
zeggen (!-–!$). 
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De conversatie lijkt louter anekdotisch, maar dat is ze niet. Ondanks 
hun gesteggel zijn grootvader en vader het er namelijk wel over 
eens dat Louis’ kromme oren recht tegen zijn hoofd moeten 
worden gezet. Beiden willen met andere woorden een belangrijk 
communicatie-instrument met het nodige lichamelijke geweld 
corrigeren. Hun ambitie, die een fascinatie verraadt voor het 
strakke en het rechtlijnige, wordt echter onderuitgehaald als 
blijkt dat grootvader noch vader een minstens zo essentieel com-
municatiemiddel, namelijk de taal, zelf niet onder de knie heb-
ben, of tenminste niet volgens de voorschriften die ze publieke-
lijk met zoveel vertoon omarmen. Wat later demonstreert Louis’ 
grootvader (in Louis’ verbeelding) dat ook hij zich niet aan de 
vermaledijde invloed van het Frans kan onttrekken als hij zijn 
zoon toespreekt : ‘maar en"n, Staf, il y a la manière’ (#5). Hierop 
schreeuwt Staf uit : ‘In Vlaanderen Vlaams.’ Belgicismen en 
Franse vocabulaire woekeren in de taal van precies die persona-
ges wier 3xatie op een keurig ABN een onderdeel vormt van een 
geloof in een homogeen en onbezoedeld Vlaanderen. Door van 
meet af aan puristen pootje te lappen, saboteert taal op sluikse 
wijze een hele ideologie.

daar is niet tegenop te ademen !
Met name ‘de schoolgeriefpotentaat’ (#") en zelfverklaarde ‘Professor 

[…] in de levenskunst’ (#5) Hubert Seynaeve treedt in Het ver-
driet van België op als het prototype van de purist. Weliswaar 
heeft hij nog van Herman Teirlinck persoonlijk geleerd dat dia-
lect occasioneel niet misplaatst hoeft te zijn en blijk kan geven 
van respect voor ‘de taal van ons volk in zijn oorspronkelijke 
geledingen’ (#$). Toch staat hij er doorgaans op om schoon Vlaams 
te spreken en verbetert hij anderen wanneer ze naar zijn eigen 
inzicht zondigen tegen de voorschriften ervan. Hubert Seynaeve 
kan op dit gebied trouwens de nodige adelbrieven voorleggen : 
het ‘diploma van onderwijzer’ (#$) en een ‘Gouden Medaille voor 
Voordrachtkunst’ die hij ‘in zijne jonge tijd’ heeft gewonnen 
(&%). Zijn ‘beschaafde taal’ was trouwens een doorslaggevend 
argument voor Louis’ Bomama om met hem te trouwen (#$), al 
is ze dat gaandeweg vergeten en heeft haar bewondering intus-
sen plaatsgemaakt voor niets dan ergernis. 
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Hubert Seynaeves zuiverheidsobsessie beperkt zich niet tot de taal.  
Ze manifesteert zich eveneens in de manier waarop hij zich 
kleedt en voor de dag komt. Op zijn schoenen, waarvan het  
lijkt alsof ze elk ogenblik ‘de grond zullen verlaten’, is ‘geen stof-
je’ te bespeuren (!&) en in de borstzak van zijn onberispelijke  
kostuums bewaart hij ‘kraakheldere witte zakdoeken’ (!!5).  
In de verbeelding van Louis zit zijn grootvader zelfs zo strak in 
het pak dat het zijn adem en dus ook zijn stem dreigt af te snij-
den : ‘De duifgrijze das met de brede knoop en de parel is te 
strak aangetrokken, de adamsappel zit klem, o hoe verwoed  
slikt Peter, daar is niet tegen op te ademen !’ ($&8). 

Nog ironischer dan het feit dat zijn onberispelijke kledij hem haast  
het spreken belet, zijn Hubert Seynaeves laatste wapenfeiten. 
Kort voordat hij stikt in een sponsje ($-#), gilt Louis’ intussen 
door dementie aangetaste peter nog een keer het hele zieken-
huis ‘overhoop’. Dat doet hij niet in het schoon Vlaams, zoals 
mag worden verwacht van iemand met als lijfspreuk ‘Alles voor 
Vlaanderen, Vlaanderen voor Christus !’, en zelfs niet in een  
tussentaal of in het dialect, maar uitgerekend in de taal van  
de volksvijand : het Frans ! Op de koop toe weet Hubert Seynaeve 
niets dan ‘vuile praat’ te spuien. Het was ‘van minette alhier  
en soixante neuf, een beerput !’, brengt een van zijn dochters 
naderhand verslag uit ($-$). Om het gênante tafereel te beëin-
digen moet een verpleegster de even luidruchtige als vulgaire  
patiënt uiteindelijk een pilletje toedienen om zijn tong te 
‘bevriezen’, als betrof het een constipatiemiddel tegen verbale 
buikloop (‘een beerput !’). 

De taalopvattingen van Hubert Seynaeve, zo lijkt Het verdriet van  
België te verhalen, getuigen bij nader inzien van weinig levens-
kunst. Met het tragikomische overlijden van Louis’ grootvader 
krijgt de lezer alvast geen succesverhaal gepresenteerd over  
het taalidealisme dat de basis vormt van de Vlaamse Beweging. 
De boodschap lijkt veeleer dat een al te lang volgehouden en 
krampachtige poging om het ‘vuile’ — het onbeleefde, het incor-
recte maar ook het uitheemse — uit de taal te weren, eerst con-
stipatie veroorzaakt en uiteindelijk in een exces van onsmake-
lijkheden resulteert. Dit procedé, de besmetting van zuivere 
idealen door alle mogelijke lichaamssappen, is trouwens alom-
tegenwoordig in Het verdriet van België. Geen verheven gedach-
te kan in deze roman worden geformuleerd of er komen 1inke 
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hoeveelheden zweet, snot, spuug, kwijl, pis of stoelgang bij  
kijken. Het lijkt wel alsof de schrijver de personages die zich  
het hoogdravendst op het domein van de geest willen begeven 
systematisch via een confrontatie met de lichamelijke, aardse 
werkelijkheid aan het struikelen wil brengen.

een jonge specialist in het schoon Vlaams
Het verbale vuurwerk waarmee Hubert Seynaeve zijn vertrek uit het 

ondermaanse inluidt, is niet zonder belang voor de ontwikke-
lingsgeschiedenis die de hoofdmoot vormt van Het verdriet van 
België. Louis Seynaeve spiegelt zich namelijk frequent aan zijn 
peter. Zo bestempelt hij zijn grootvaders tongval als ‘voornaam’ 
(!%) en wie erom moet lachen is in zijn ogen een ‘achterlijke 
boer’ of een ‘Hottentot’ (-!-). Zelf heeft Louis zich de uitspraak 
van zijn peter — ‘de brouwende r, de langgerekte, hoge aa’ — met 
succes ‘eigen […] gemaakt’ (#$). Tegen Vlieghes jongere broer 
Wardje spreekt hij in de kloosterschool in Haarbeke op zeker 
ogenblik trouwens letterlijk ‘als een Peter tot zijn petekind’ (&$). 
Op wat oudere leeftijd bedenkt hij zelfvoldaan dat hij ‘de eigen-
schappen van zijn grootvader had geërfd’ : ‘talent slaat een  
generatie over’ (-"!–-"#). Ongetwijfeld speelt de bewondering 
voor zijn peter ook mee in Louis’ keuze om zich te vereenzelvi-
gen met Jezus’ leerling Petrus in het vriendenkringetje van zelf-
verklaarde apostelen dat hij in Haarbeke op sleeptouw neemt.

Terwijl hij er op die kostschool naar streeft om ‘een specialist […] in 
het Schoon-Vlaams’ (&%) te zijn, zal Louis in het tweede deel 
van de roman, getiteld ‘Van België’, die ambitie keer op keer 
proberen waar te maken. Zo kan hij net als zijn peter moeilijk 
weerstaan aan de drang om zijn medemens te verbeteren. Zijn 
Bomama wrijft Louis onder de neus dat ‘schuifelen Zuid-neder-
lands [is]’ (&$%) — in het gedrag van haar kleinzoon herkent  
de grootmoeder overigens ogenblikkelijk ‘haar man’s pedante-
rie’. Louis corrigeert zijn moeder tot haar niet geringe ergernis 
("&-), net als zijn vader, die er verslagen het zwijgen toe doet 
(-&&). Het is het opmerken waard dat Louis’ verbeteringen lang 
niet feilloos zijn. Zo onderwijst hij zijn vader terecht dat ‘pas-
poort’ ‘voor ’t buitenland’ is, maar het door Louis gesuggereerde 
juiste woord, ‘eenzelvigheidskaart’, is wederom een belgicisme, 
een begrip geboren uit angst voor het al te sterk aan het Frans 
herinnerende maar in Nederland gebruikelijke ‘identiteitskaart’.+. 
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En zo blijkt Louis nog altijd een échte  Seynaeve te zijn : zijn 
controle over de taal is immers lang niet zo groot als hij zelf 
graag aanneemt.

Ook andere romanpersonages signaleren op tijd en stond overeen-
komsten tussen Hubert Seynaeve en diens petekind. Niet toeval-
lig cirkelen die gelijkenissen rond eigenschappen die met spre-
ken en luisteren te maken hebben. Louis’ moeder observeert 
bijvoorbeeld dat haar zoon ‘hoe langer hoe meer’ begint te spre-
ken zoals de vader van haar echtgenoot (#--) en tante Hélène 
vergelijkt Louis’ uitstekende oren met die van zijn peter ($9&). 
De vraag is natuurlijk welk lot Louis met zijn puristische trekjes 
tegemoet gaat. In ‘Van België’ gelooft hij aanvankelijk in ieder 
geval nog sterk in zuiverheid en strakheid. Het is precies zijn 
verlangen naar een onbesmeurde identiteit en naar uniformiteit 
die hem aan het begin van de oorlog de Nationaal Socialistische 
Jeugd Vlaanderen indrijft. Als hij zich helemaal alleen wil 
inschrijven bij de jeugdbeweging — ‘Seynaeve, Louis, komt zich 
melden bij de NSJV’ — is hij trots op zijn zelfstandigheid (5-%). 
‘Ik heb de stap gedaan, de eerste. Zonder hulp of voorspraak  
of raadpleging van iemand’, klopt hij zich op de borst. Voor Louis 
is het dan ook ronduit vernederend dat schaarleider Genevoix  
in hem meteen de zoon van ‘de drukker Seynaeve’ herkent en 
hem vervolgens vraagt of hij door zijn grootvader is gezonden. 
Zo gemakkelijk kan de jonge Louis zich duidelijk niet aan  
het (groot)vaderlijke gezag onttrekken.

besmet ?
Louis’ lidmaatschap van de NSJV draait al gauw uit op een grote ont- 

goocheling. Even verkeert hij in de waan dat hij in zijn fraaie 
uniform een ‘knaap-uit-één-stuk’ zal zijn (5$#), maar na alweer 
een nieuwe vernederende ervaring — hij wordt door zijn kame-
raden uitgelachen omdat de stralen van een ijskoude douche  
zijn mannelijkheid doen verschrompelen tot een ‘slur:e’ (&!&) —  
weigert de jonge nationaalsocialist nog langer aan activiteiten 
deel te nemen. Van dan af zal Louis zich meer en meer gaan 
identi3ceren met allerlei ‘ontaarde’ schepsels. Zijn out3t mag 
nog zo onberispelijk zijn, zijn ware aard zal er nooit helemaal 
door kunnen worden verhuld. ‘Al loop ik nog zo 3ks door de  
stad in mijn uniform, ik ben als vuile Sef’, vergelijkt hij zich met 
een notoire ‘viezerik’ uit de buurt (&!-). Nog altijd in volle 
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oorlogstijd raakt Louis er zelfs van overtuigd dat hij onherroe-
pelijk ‘door het internationale jodendom’ is ‘besmet’ (-$&).+/ 

Net als zijn peter vlak voor zijn dood bezwijkt Louis voor de verleidin-
gen van ‘vuile praat’. Als hij door zijn tante Nora eindelijk in  
de geheimen van de fysieke liefde wordt ingewijd, is het woord 
‘ontucht’ — ‘het letterlijk tegenovergestelde van de tucht die 
heerste, heersen moest in de rangen van de Dietse Blauwvoet-
vendels’ — al voldoende om hem op te winden (-8-–-8$). 
Omstreeks die tijd worden ook Louis’ praatjes almaar schunni-
ger. Zo merkt Meerke op dat haar kleinzoon ‘versmerigt met  
de dag’ ($&-). In een droom hoort Louis zich door zijn moeders 
minnaar Henny Lausengier beschreven als de ‘zoon die zichzelf 
bevlekt’ ($$#) en op zeker ogenblik identi3ceert hij zich zelfs 
met de ‘Franskiljons’ ($-!), die hij kort voordien nog misprees 
als de volksverraders bij uitstek !

Een en ander betekent echter niet dat Louis intussen van zijn taal-
zuiverheid is genezen. Met zijn fascinatie voor het ‘onzuivere’ 
lijkt de gewezen vendeljongen vooral zijn nieuwe artistieke 
imago te willen onderstrepen. Het is een pose die haar oorzaak 
vindt in zijn verdriet om een onschuld die Louis nu onherroepe-
lijk verloren waant. Ze neemt bovendien niet weg dat het schrij-
verschap waar hij van droomt er nog altijd een is waarin een 
propere, zorgvuldig getrimde en literair ver3jnde taal een cen-
trale rol dient te vervullen. Eigenlijk volgt hij nog altijd de raad 
die zuster Kris hem op het pensionaat van Haarbeke heeft  
gegeven : ‘Verzorg uw geschrift, Seynaeve, elke dag. Een schoon 
geschrift moet men elke dag onderhouden.’ (89). Alleen gaat  
het voor de wat oudere Louis natuurlijk niet meer alleen om de 
beginselen van de kalligra3e, maar om de schoolse beheersing 
van de taal ‘in al haar geledingen’. Als hij in een brief aan zijn 
overleden klasgenoot Maurice De Potter het woord ‘ouderdom’ 
noteert, herpakt hij zich meteen : ‘pardon, de leeftijd’ ($#%).

Dat de met zijn eigen vuilheid koketterende artiest Louis het liefst  
nog altijd wil uitblinken in het schoon Vlaams, blijkt nog het 
best uit de lange novelle waarmee hij op het einde van Het ver-
driet van België o)cieel zijn debuut maakt. Die novelle heet 
‘Het verdriet’ en de lezer van Claus’ roman verneemt en passant 
dat de tekst ervan overeenstemt met de eerste zevenentwintig 
keurig afgebakende en op #" november !%&" gedagtekende 
hoofdstukjes van Het verdriet van België. Louis’ o)ciële debuut 
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oogt als het resultaat van een poging om een vlekkeloos  
Nederlands te schrijven. De jonge schrijver is evenwel nog lang 
geen literaire Meester ; hij heeft inderdaad ‘nog veel te leren’  
en ‘vergist’ zich bijgevolg geregeld.+2 Zijn taal is doorspekt met  
belgicismen als paasverlof ("), pistolets (!9!), garagist (#!5), 
onder lijnen (#"-) en verschieten (59#), en laat zich gemakkelijk 
betrappen op fouten in de woordvolgorde (‘kon afgedrukt  
worden’, !%8). 

Geestig is voorts hoe de aspirant-schrijver af en toe opzichtig struikelt 
over de woorden van zijn eigen personages. Op bladzijde !5- 
verwart hij het Belgische ‘valling’ bijvoorbeeld eerst met een 
‘bevalling’ om er vervolgens ‘verkouding’ van te maken (in plaats 
van ‘verkoudheid’). Louis begaat ook de nodige romantechni-
sche vergissingen. Vervangt hij in de openingszin ‘Het verdriet’ 
nog zelfbewust de ‘ik’ door het meer afstandelijke ‘Louis’, dan 
slaagt hij er niet in om deze afstandelijkheid overal te bewaren. 
De ‘ik’ in3ltreert dan ook geregeld in de vertellerstekst  
(op bladzijde !# bijvoorbeeld tot twee keer toe). 

‘Het verdriet’ is niet Louis’ eerste literaire proeve. Eerder voltooide  
hij een verhaal over een zekere mevrouw Horforêt, een code-
naam voor zijn moeder Constance Bossuyt (‘bos-uit’). Nadat  
het hem daagt dat zijn doorzichtige sleutelroman ‘talentloze, 
onwaardige onzin’ is, verbrandt hij hem en begint aan een nieuw 
schrift. Wie dan de ontbolstering verwacht van een oorspron-
kelijk talent, komt bedrogen uit. Als Louis de eerste zin van  
‘Het verdriet’ op het papier zet, treedt hij andermaal nadrukke-
lijk in de voetsporen van een dubbel vaderlijk gezag : 

Gejaagd als Papa, koud als Peter tijdens zijn leven (en zeker nu, grijnsde 
Louis) schreef hij : ‘Dondeyne had een van de zeven Verboden Boeken 
onder zijn schort verstopt en mij meegelokt.’ Hij schrapte het woordje  
‘mij’ en verving het door ‘Louis’. ($8!)  

Van meet af aan is het met andere woorden twijfelachtig of 
Louis in ‘Het verdriet’ zijn eigen stem zal vinden. Geen wonder  
dat Hugo Claus in een interview over zijn 3ctionele alter ego  
heeft opgemerkt : ‘Ik denk niet dat hij zal uitgroeien tot een 
goeie schrijver. Ik zie het somber in voor mijn held als schrij-
ver. Hij laat zijn eigen psyche te gauw overwoekeren door  
wat hij leest.’+4 
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manieren van spreken
Louis’ zuiverheidsneurose openbaart zich niet alleen in een obsessie 

voor taalkundige voorschriften. In feite signaleert zijn grote 
normgerichtheid een diepere frustratie die eveneens vanaf de 
allereerste bladzijden van Het verdriet van België aan de orde 
komt. Tijdens het al eerder vermelde bezoek van zijn grootvader 
en zijn vader aan de kostschool te Haarbeke, mist Louis zijn 
moeder. Wanneer hij zijn bezoekers vraagt waarom zij hen  
niet kon vergezellen, drentelt de anders zo volleerde praatvaar 
Staf Seynaeve wat onhandig rond de pot. Uiteindelijk spelt hij 
zijn zoon op de mouw dat mama ‘van de trap gevallen is’ (#!).  
‘[Z]ij moet blijven liggen’, verduidelijkt hij nog (#!). Maar voor 
Louis is deze verklaring allesbehalve toereikend, want stom-
verbaasd vraagt hij : ‘Op de trap ?’ Louis heeft papa’s eufemisme 
allerminst begrepen. Als die papa Louis vervolgens ‘een schoon 
cadeau’ belooft bij zijn weerzien met zijn mama, neemt diens 
verwondering alleen maar toe. Tot inzicht komt hij later pas 
wanneer zuster Engel uit medelijden de code voor hem ontcij-
fert. ‘Uw Mama is niet gevallen,’ legt ze haar verwarde leerling 
uit, ‘zij is alleen in het hospitaal gebracht omdat zij een kindje 
verwacht’ (-8). De zuster weet dat ‘van de trap vallen’ een 
‘manier van spreken is’ : ‘grote mensen vinden dat zij het zo  
moeten uitleggen in plaats van gewoon de waarheid te zeggen’. 

Louis is furieus om deze ‘gore grap’, die hij alleen als een ‘vernedering’ 
kan ervaren. ‘O, hoe simpel, hoe makkelijk hadden zij met zijn 
allen hem kunnen bedriegen’, verwenst hij zichzelf terwijl hij  
als een razende over de ‘bedrieglijke’ speelplaats rent. Het lijkt 
een banaal misverstand, maar voor de in het ootje genomen 
knaap komt dit alles neer op een dubbel verraad. Allereerst geeft 
hij zijn mama de schuld dat ‘haar val aanleiding was tot mis-
verstanden, ondoordringbaar geproest’ (-8). Maar zoals Kris 
Humbeeck heeft opgemerkt, luidt de degradatie van de moeder 
tot gevallen vrouw tegelijk de verwijdering in tussen Louis en 
zijn moedertaal : ‘Terwijl de voorheen reine, beloftevolle moeder 
in Louis’ ogen wordt ontmaskerd als een sexueel, lichamelijk 
wezen, verliest de taal haar belofte van transparantie en ver-
wordt tot een retorisch labyrint.’+6

Louis zal nog vele, meestal seksueel gerelateerde allusies en knipogen 
niet begrijpen. Als zijn moeder van André Holst zegt dat hij 
‘nog achter [haar] gezeten’ heeft, vraagt Louis beduusd :  
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‘Achter u in de klas ?’ (!#!) Nadat Raf, zijn speelkameraard in 
Bastegem, de luxeprostituee Madame Laura een ‘hete’ noemt, 
verbeeldt Louis zich dat ze ‘zo koortsig’ is dat haar kledij spon-
taan kan ontvlammen (##5). De verwarring houdt allerminst  
op in ‘Van België’. Als Constance zich spottend uitlaat over  
het gebrek aan erotisch initiatief van haar echtgenoot — ‘Als ge 
dat een keer kon doen, mij arrangeren’ (&-") — slaat bij Louis 
nog altijd de vertwijfeling toe : ‘Wat wou zij dan ? […] Waarom 
en hoe wou zij, zo laag lacherig, gearrangeerd worden ?’ Wat 
tante Nora met ‘vette boeken’ bedoelt, ontglipt hem even-
zeer — ‘boeken met vetvlekken ?’ (-"8). En als diezelfde hitsige 
tante zich enkele ogenblikken later aan hem vergrijpt, blijkt ze 
helemaal geheimtaal te spreken. Wat bedoelt ze in godsnaam 
met ‘konijntje’ (-8!) ? En met ‘klakske’ (-8-) ?

Louis lijdt, kortom, aan acute metafooronkunde. Hij doorziet de  
beeldspraak niet die alomtegenwoordig is in gewone mensentaal 
en neemt tal van uitspraken te letterlijk. Allerlei door Louis  
als vernederend ervaren misverstanden zijn het gevolg. Op den 
duur gaat hij trouwens wel overal codes, signalen en seinen ver-
moeden, maar doorgronden kan hij ze vaak zelfs dan nog niet. 
In dit opzicht verwerft zijn achternaam een spottende bijklank. 
Louis verwelkomt de tekens niet zozeer (‘sein-ave’), hij krijgt  
het van hun wildgroei alleen maar op zijn heupen.

het vergeefse temmen van de taal
Ook Louis’ hang naar transparantie en beheersbaarheid moet  

worden begrepen als een soort zuiverheidsneurose. Ze getuigt 
van een geloof in een heldere, eenvoudige waarheid die kan  
worden ontdekt van zodra het troeblerende e'ect van taal is 
geneutraliseerd. Dit geloof is zeker geen prerogatief van  
enggeestige Vlaams-nationalisten, maar ligt veeleer aan de basis  
van een diep in de westerse moderniteit verankerd verlangen 
naar een zuiver denoterende, klaarheid schenkende taal. Via 
Louis’ hoog oplopende frustraties ontregelt Hugo Claus juist  
dit verlangen naar een vlekkeloze uitwisseling van ideeën  
en betekenissen. 

Terwijl Claus bijna achthonderd bladzijden lang de ontembaarheid 
van taal demonstreert door misverstanden te laten woekeren  
en registers tegen elkaar uit te spelen, kan zijn romanheld  
zich allesbehalve neerleggen bij de structurele onbeheersbaar-
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heid van de alledaagse werkelijkheid. Hopeloos wordt hij van  
de hele communicatieve janboel ! Zo betreurt hij het al in het 
Gesticht dat de leerlingen ‘in verwarring’ opgroeien en ‘gevan-
gen blijven in raadsels, brokjes, plagerig onbegrijpelijke, ondoor- 
dringbare scherven spiegels’ ("$). De kleine Louis waant zich 
voortdurend achter een ‘wazige wand’ die anderen met hermeti-
sche zinnetjes rond hem optrekken : ‘Hij zou nooit leren wat die 
onvatbare verwijzingen, die lacherige codes betekenden. Het 
was een domein voor de Zusters of voor de grote mensen waar 
je met achttien uur studeren per dag nog niet in binnen kon 
geraken.’ (-") Het is Louis’ ultieme ambitie om ooit ‘inzicht, 
overzicht’ te krijgen ‘in al die on-a'e zinnen, toespelingen’ (!%"). 
Lange tijd blijft hij geloven dat alles goed zal komen zolang hij 
maar bij de pinken is : ‘Als je goed oplet, waakzaam bent, zullen 
de raadsels, die zij kruimelgewijs in hun moppen en leugens 
laten ontsnappen, aan het licht komen, tot op het dunste draadje 
uitgerafeld worden. Nu nog niet.’ 

Het is zinvol om er even op te wijzen dat Louis zijn grote argwaan 
gemeen heeft met grondleggers van de moderne wijsbegeerte  
als Francis Bacon, John Locke en René Descartes. Ook zij  
dachten voortdurend na over manieren om omgangstalen te 
temmen en te verbeteren. Zo hoopte Bacon taal te kunnen  
ontdoen van alle ambivalentie, beeldspraak en retoriek. Pas zo’n 
gesaneerd, louter denoterend instrument zou de mens volgens 
hem in staat stellen de werkelijkheid te doorgronden. John Locke 
werkte dit verlangen verder uit. Het ‘oneigenlijke’ gebruik van 
taal — metaforen en andere dubbelzinnigheden — moest aan ban-
den worden gelegd om e)ciënte communicatie in de weten-
schap en de politieke arena mogelijk te maken.,7 Descartes zocht 
dan weer zijn toevlucht in de abstracte taal van de mathesis  
om de waarheid voor eens en altijd vast te leggen en structuur 
aan te brengen in de werkelijkheid. 

Zelf vindt de naar kennis en wijsheid begerige Louis lange tijd  
geen succesvolle strategie om zich van zijn frustraties tegenover  
de omgangstaal te bevrijden. Dat de wiskunde voor hem geen 
uitweg is, maar hem integendeel helemaal voor raadsels plaatst  
is al vroeg duidelijk.,( Ook op latere leeftijd breekt het door hem 
verhoopte moment van inzicht en overzicht niet aan, tenminste, 
niet in de ‘werkelijkheid’. Uiteindelijk blijkt Louis namelijk wel 
een manier te hebben gevonden om zich met zijn gemis te 

binnenwerk.indd   189 19/02/13   19:12



!%9

verzoenen via het literaire schrijven. Zijn dwanggedachte over 
een nijpend tekort blijkt zelfs het hoofdbestanddeel te vormen 
van ‘Het verdriet’, een boek waarvan Louis niets minder dan 
compensatie verwacht voor het kromme en troebele dat de dage-
lijkse werkelijkheid beheerst. Dat hij als schrijver ogenschijnlijk 
soeverein met tekens en seinen aan de slag kan, geeft hem als-
nog het gevoel van controle waar hij zo naar heeft gehunkerd. 
Eindelijk zit hij in de driver’s seat ! 

Louis’ controlezucht komt nadrukkelijk aan de oppervlakte in ‘Het ver-
driet’. Niet toevallig bestaat deze tekst, zeer in tegenstelling tot 
‘Van België’, uit zevenentwintig zorgvuldig van elkaar gesplitste 
hoofdstukjes. Eveneens expliciet aangegeven in kapitalen is  
het ‘einde’ van de novelle. En dit slotwoord wordt natuurlijk niet 
zomaar voorafgegaan door het beeld van de ‘zorgvuldig door 
Zuster Imelda gesnoeide coniferen’ in Haarbeke (#88). Ze ver-
beelden Louis’ lichtjes hysterische en in ieder geval naïeve snoei-
zucht waarmee hij in ‘Het verdriet’ de werkelijkheid te lijf gaat 
die hem in ‘Van België’ blijft ontglippen. Zijn novelle laat zich  
zo lezen als een ultieme poging om de taal in het gareel te dwin-
gen en greep te krijgen op de werkelijkheid.,* 

een levend monument
Over het non-conformistische, ‘typisch zuidelijke’ Amerikaans van  

de door hem hogelijk bewonderde William Faulkner zei Hugo 
Claus in !%"8 : ‘Dat is niet zijn charme, dat is Faulkners kracht.’,+ 
De stelling gaat mutatis mutandis ook op voor Het verdriet  
van België. Deze roman grossiert niet vrijblijvend in een sappig 
regiolect om de ‘couleur locale’ op te vijzelen, zoals Tom Lanoye 
heeft beweerd. Het tussentalige idioom van belgicismen, puris-
men en onverteerde volkstaal blijkt integendeel hoogst functio-
neel om enkele linguïstisch gefundeerde zuiverheidsobsessies  
te ontwrichten. In al haar halfdialectische kakofonie organiseert 
Claus’ ‘bastaardtaal’ de zachte vernieling van een onbuigzaam 
ideaal. Die vernieling vertoont enige overeenkomst met de 
ondergang van nazi-Duitsland zoals die door Louis Seynaeve  
na de bevrijding van België in het vooruitzicht wordt gesteld.  
De overspannen nationaalsocialistische strakheid zal het moeten 
a1eggen tegen de Amerikaanse halfzachtheid, zo beseft de  
ex-vendeljongen inmiddels :
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Het werd ook overduidelijk dat die smeuïge weke klanken, de geur van 
Lucky Strike en machineolie, de nonchalante glans van de stenguns,  
en de dansende verende onverschillige kinderachtige katachtige 3lmsolda-
ten het Derde Rijk zouden plat krijgen, het Duitse leder en staal was  
te strak, te hard, zou knappen onder de lamlendige veelheid, de niet a1a-
tende toevoer van gracieus gemakzuchtig materiaal. ($5-)

De critici die Claus’ taal als ‘het verdriet van België’ ervaren,,, lijken 
in de eerste plaats mee te gaan in het verlangen dat Louis Sey-
naeve sublimeert in zijn novelle. Aan de politiek van Hugo Claus 
gaan ze in ieder geval voorbij. Voor de aspirant-schrijver biedt 
literatuur een vlucht uit de platvloerse, troebele, onbeheersbare 
werkelijkheid. ‘Het verdriet’ laat zich dan ook lezen als een 
bezwering van een gemis en resulteert 3naal in een esthetisch 
vermomd idealisme. De inzet van ‘Het verdriet’ vertoont wat dit 
betreft de nodige verwantschap met Claus’ modern aandoende, 
maar niettemin sterk naar onbevlektheid en onbedorvenheid 
hunkerende vroege werk zoals De Metsiers (!%-!), De hondsda-
gen (!%-#) en Een bruid in de morgen (!%--).,. Een verlangen 
naar zuiverheid is echter niet de inzet van Het verdriet van Bel-
gië. In die roman wordt via het schrijverschap van Louis ook het 
modernisme van de jonge Claus ontmaskerd als een technisch 
gepimpt idealisme. Als de oudere Claus met zijn breed uitwaaie-
rende familiekroniek al een waarheid heeft willen openbaren, 
dan is het hoogstens een waarheid met een kleine ‘w’, namelijk 
dat het raadzaam is om de onzuiverheid van taal te aanvaarden 
alsook haar troeblerende en bedrieglijke impact op onze waarne-
ming van de werkelijkheid. Het verdriet dat aangeprate zuiver-
heidsneuroses veroorzaken, blijkt in deze roman in ieder geval 
gevaarlijker dan allerlei vermeende vormen van smerigheid en 
ondoorzichtigheid. 

Na zijn overlijden in #998 werd Hugo Claus door nogal wat commen-
tatoren geprezen als de kunstenaar die Vlaanderen na de Twee-
de Wereldoorlog resoluut de moderniteit in trok.,/ Deze opvat-
ting is aan nuancering toe. Claus heeft ongemeen lucide geana- 
lyseerd hoe een Vlaams verlangen naar een zuivere identiteit 
ontspoorde in broedervolkcomplexen, een obsessie met unifor-
miteit en een allergie voor het hybride. Hoewel hij hiervoor 
onmiskenbaar uit zijn eigen biogra3e heeft geput, is het echter 
cruciaal om te bese'en dat de in Het verdriet van België geanaly-
seerde zuiverheidswoede zich niet zomaar beperkt tot de 
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Vlaamse collaboratie. Het verlangen om de taal te onderwerpen 
en uit te puren ligt in het hart van de westerse moderniteit 
besloten. Naar die moderniteit heeft Claus Vlaanderen alvast 
niet geleid. De schrijver heeft er ons 3naal, zo lijkt het wel, van 
willen verlossen. De weldenkende lezer die ervan uitgaat dat  
Het verdriet van België uitsluitend rabiate 1aminganten en naïe-
ve vendeljongens in hun hemd zet, die maakt het zich in ieder 
geval te comfortabel. Claus’ meesterwerk kan niet worden her-
leid tot een vermakelijk rariteitenkabinet ; het ontleedt met 
evenveel humor als precisie de haast universele argwaan van de 
moderne mens voor de taal als onbetrouwbare 3lter van de wer-
kelijkheid. De roman signaleert naast de linguïstische smetvrees 
die ten grondslag ligt aan de meeste verschijningsvormen van 
cultuurnationalisme, dus ook een purisme dat niet minder  
radicaal is en bovendien des te wijder verspreid.

Het is hoe dan ook nogal ironisch dat de voornaamste wanklank in  
de over het algemeen euforisch gestemde receptie van Het ver-
driet van België verband houdt met de in de roman woekerende 
Vlaamse tussentaal. Onzuiverheden ! Fouten tegen het ABN ! 
Spreek dan goed dialect, domme Claus, of geen ! Zelfs de jonge 
Tom Lanoye kon zoals gezegd zijn misprijzen voor het idioom 
van Het verdriet van België destijds moeilijk verbergen. Intussen 
mag Lanoye het ‘bestra'ende optreden tegenover een Vlaamse 
taal en de eigenaardigheden daarbinnen’ ‘verneukeratief’ vin-
den,,2 andere erfgenamen van Claus blijken nog altijd te ver-
krampen als het over tussentaal gaat. Zo associeert Stefan Hert-
mans ‘kromtaal’ en ‘half-Nederlands’ spontaan met ‘onzinde- 
lijkheid’, bewijst tussentaal volgens Dimitri Verhulst de ‘half-
slachtigheid’ en de ingebakken ‘luiheid’ van de Vlaming en 
droomt Erwin Mortier hardop van ‘mentoren’ die een ‘vlekke-
loos Nederlands’ hanteren en een ‘taalnorm’ verspreiden die 
betekenis, structuur en houvast kan bieden.,4

Aan de goede bedoelingen van deze Vlaamse auteurs hoeft niet te  
worden getwijfeld, maar de manier waarop ze worden gearticu-
leerd lijkt nog altijd de sporen te vertonen van een onverwerkt 
taalverdriet. De metaforen van Hertmans, Verhulst en Mortier 
bewijzen in ieder geval de hardnekkigheid van enkele oude 
denkpatronen. De recente discussies over Vlaamse tussentaal 
bewijzen dan ook ten overvloede dat Het verdriet van België van-
daag niet minder relevant is dan dertig jaar geleden. Als de 
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roman per se een monument moet heten, laat er dan ten minste 
het adjectief ‘levend’ aan voorafgaan. Het uit Babylonische 
spraakverwarring opgetrokken bouwwerk druipt van de duiven-
poep, slaat bruin uit van de roest en wordt geregeld met gra)ti 
besmeurd. Rondom de piëdestal woekert het onkruid. En de 
schrijver zag, zag dat het goed was.,6
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!. José Vanbossele, Kortrijk tijdens de  
Tweede Wereldoorlog. De verwoesting van 
de stad, Deel #. Kortrijk : Groeninghe, 
!%88 : "% e.v.

#. De Dietsche Blauwvoetvendels hadden  
tot eind !%&5, net als onder meer de  
Dietsche Meisjesscharen (DMS), deel uit-
gemaakt van de Nationaal Socialistische 
Jeugd Vlaanderen (NSJV). Sinds de 
NSJV na aanhoudende strubbelingen uit-
eengevallen was, dreigde ze haar greep  
op de Dietsche Blauwvoetvendels te ver-
liezen. Zij verzetten zich namelijk steeds 
luidruchtiger tegen de Groot-Duitse 
opvattingen die gepromoot werden door 
de in oktober !%&5 opgerichte Vlaamse 
afdeling van de Hitlerjeugd en vonden dat 
het VNV zijn grote ideaal, de stichting 
van een Groot-Nederlandse staat, te laf-
hartig verdedigde. Zie hierover : Bruno 
De Wever, Greep naar de macht. Vlaams-
nationalisme en Nieuwe Orde. Het VNV 
$%##–$%&'. Tielt : Lannoo, !%%& : $9"–$!5.

5. Anoniem, ‘Wij helpen te Kortrijk’, in :  
De Blauwvoet, april !%&&.

&. Anoniem, ‘Eervolle vermelding’, in : Half-
maandelijksch Order, 8–% (#& april !%&&), 
"9.

-. Voor dit artikel heb ik gebruik gemaakt 
van : Hugo Claus, Het verdriet van België. 
Amsterdam : De Bezige Bij, !%85.

$. Ludwig Alene & Guido Van Meir,  
‘Humo sprak met Vader Claus’, in : Humo,  
!# januari !%"8.

". Roger Lammens (!%!5–!%5") publiceerde 
begin jaren dertig gedichten in het lite-
raire tijdschrift De Tijdstroom en schreef 
in !%5" de verzen voor ‘Wij zijn bereid’, 
het door Jef Tinel gecomponeerde Verdi-
naso-lied dat enkele jaren later werd 
gebruikt om jonge soldaten te werven 
voor het Vlaamsch Legioen. Blijkens een 
uittreksel uit het vonnis (Belgisch Staats-
blad, $ oktober !%&-, N. !-8&#) werd 
Lammens in !%&- veroordeeld tot vier 
jaar gevangenis vanwege zijn functie  
‘als referent en stamhoofdsheer van het 
N.S.J.V.’ Zijn naam wordt geregeld geci-
teerd en in verband gebracht met uiteen-
lopende functies en taken in de NSJV  
en de DBV in Jan Vincx, Vlaanderen in 

uniform $%&(–$%&'. Deel #. Antwerpen : 
Etnika, !%8!. ;Zie ook : Ludo Simons, 
‘Dietschland’, in : Revolver, 5- :!5%  
(september !%&&) [#)' voetnoten voor 
Joris Gerits], #85.

8. R.L., ‘Spreek uw taal zuiver !’, in :  
De Blauwvoet, maart !%&&.

%. Ter instructie wees R.L. in De Blauwvoet 
alvast op enkele courante gallicismen  
en germanismen. Dat ook Duitse leen-
woorden zo expliciet onwenselijk waren, 
onderstreept de Groot-Nederlandse visie 
die de blauwvoetvendels sinds eind !%&5 
almaar nadrukkelijker lieten prevaleren 
op hun genegenheid voor het Duitse  
broedervolk. 

!9. Meestal gaat het om rechtstreeks uit  
het Frans overgenomen woorden als ‘fac-
teur’ of uit het Frans vertaalde construc-
ties à la ‘ik ben akkoord met’ — de verma-
ledijde gallicismen dus. Maar ook alter- 
natieven voor woorden die te uitheems 
klinken, zogenaamde purismen, typeren 
het Nederlands van vele Vlamingen die 
zich netjes wensen uit te drukken. De 
duimspijkers die in België circuleren wor-
den in Nederland bijvoorbeeld zonder 
voorbehoud met het rechtstreeks aan het 
Frans ontleende woord punaises  
aangeduid.

!!. Over tussentaal, zie : Kevin Absillis,  
Jürgen Jaspers & Sarah Van Hoof,  
‘Inleiding’, in : K. Absillis, J. Jaspers &  
S. Van Hoof (red.), De manke usurpator. 
Over Verkavelingsvlaams. Gent :  
Academia Press, #9!# : 5–5-.

!#. Het grote boegbeeld van het blad was 
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van Severen, de oprichter van het  
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een van de spooktreinen in Abbeville  
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!5. Frans Dijkvogel [ps. Jan Walravens], 
‘Hugo Claus. Ze klagen en zeuren in 
Vlaanderen’, in : De Periscoop, ! april 
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!&. Zie voorts : Kevin Absillis, Vechten tegen 
de bierkaai. Over het uitgevershuis van 
Angèle Manteau ($%#*–$%+(). Antwer-
pen : Meulenho'/Manteau, #99% :  
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en schreef onder meer de tekst voor het 
‘Vaandellied der Dietsche Meisjesscharen’ 
en de strijdhymne van het Vlaamsch 
Legioen. Na de oorlog zou Peleman, 
wiens aanvankelijke doodsvonnis in een 
gevangenisstraf werd omgezet, onver-
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Zie : Kevin Absillis, Literaire kwaliteit uit 
Arm Vlaanderen. Uitgeverij A. Manteau 
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