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Nottebohm
Krant

An Renard – 
directeur van de Erfgoedbibliotheek

Boem paukeslag! Het moeten zowat 
de bekendste woorden van Paul van 
Ostaijen (1896-1928) zijn.
En boem paukeslag! – zo voelde het ook 
toen het originele handschrift van Bezette 
stad begin januari 2021 werd afgeleverd 
in de Erfgoedbibliotheek. Wij zouden het 
kostbare manuscript zorgvuldig bewaren 
tot het op 22 februari aan de verzamelde 
pers kon worden voorgesteld en officieel 
aan de stad Antwerpen in bruikleen 
werd gegeven. Wat een sensatie, wat 
een emotie! En hoe fantastisch dat 
de Vlaamse Gemeenschap dit kon 
verwerven, net nu Bezette stad honderd 
is geworden en de Antwerpse dichter 
zelf honderdvijfentwintig jaar geleden 
geboren werd.

2021 wordt, naast het jaar waarin we dat 
besmettelijke virus hopelijk kleinkrijgen, 
dan ook een feestjaar rond Van 
Ostaijen. Centraal staat de expo in het 
Letterenhuis ‘Boem paukeslag. Bezette 
stad 100!’, waarin het nieuwe topstuk 
door het grote publiek kan worden 
bewonderd.

In zijn legendarische bundel Bezette stad 
verwerkte Van Ostaijen zijn ervaringen 
tijdens de Eerste Wereldoorlog in 
Antwerpen. De iconische typografie van 
die dichtbundel, met zijn versplinterde 
vormgeving en veelheid aan lettertypes, 
was destijds baanbrekend. Dit 
taalexperiment oogt vandaag nog steeds 
erg fris en intrigerend en leverde Van 
Ostaijen terecht een centrale plaats op 
in de geschiedenis van de internationale 
avant-garde.

In de Erfgoedbibliotheek belichten we Van 
Ostaijens internationale weerklank in de 
presentatie ‘Van Ostaijen in vertaling’. We 
laten een selectie zien van het vertaalde 
werk van deze dichter, gaande van het 
Engels en het Frans tot een Afrikaanse 
taal als het Amhaars. We tonen ook 
enkele bijzondere artist’s books uit onze 
collectie, waarin vertalers en grafisch 
kunstenaars Van Ostaijens typografische 
experimenten omzetten naar een andere 
taal en een nieuwe vormgeving.

‘Van Ostaijen in vertaling’ illustreert 
hoe diepgaand de Erfgoedbibliotheek 
Vlaamse literatuur verzamelt: niet enkel 
de oorspronkelijke uitgave belandt op de 
rekken, maar ook alle varianten, zoals 
gewijzigde edities, niet-commerciële 
en bibliofiele uitgaven, en alle 
vertalingen. Onze collectie vertalingen 
van Vlaamse literatuur is, dankzij onze 
intense samenwerking met Literatuur 
Vlaanderen, toonaangevend. In de 
interviews met Els Aerts, Jan Mysjkin en 
Elies Smeyers gaan we hier dieper op 
in, en krijgt u een inkijk in het boeiende 
maar meestal onzichtbare proces dat aan 
al die vertalingen voorafgaat. 

Ook de Nottebohmlezingen en de 
andere artikels in deze krant staan 
in het teken van taal, meertaligheid, 
vertaling en taalexperiment. Koppig 
als we zijn, blijven we deze lezingen op 
zondagochtend programmeren. Het liefst 
met u erbij, als corona geen spelbreker is. 
Maar er is een plan b. Sowieso toveren 
we – met dank aan Behoud de Begeerte – 
alle lezingen om tot volwaardige digitale 
voorstellingen. We laten u niet los.

In een klein taalgebied als het onze zijn literaire vertalers 

onontbeerlijk: zonder hen zouden de Vlaamse letteren ophouden 

te bestaan aan de landsgrenzen. Maar het vertalen van een 

boek is complexer dan je op het eerste gezicht zou denken. 

We spraken erover met Els Aerts (Literatuur Vlaanderen), Jan 

Mysjkin (literair vertaler) en Elies Smeyers (UCL - UGent). - - ->

‘Wie beroemd 
wil worden, 
moet vertaald worden’

© Collectie Stad Antwerpen, Letterenhuis
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Voor elk genre hebben we een collega 
die een internationaal netwerk van 
uitgevers uitbouwt, en dit onderhoudt. 
Voorlopig gebeurt dat enkel virtueel, 
uiteraard. We tellen met z’n allen af naar 
de eerste beurs waar we elkaar weer 
kunnen ontmoeten, want het boekenvak 
is toch vooral ook een heel persoonlijk 
vak. We organiseren ook publishers tours. 
Op een midweek tijd dompelen we een 
tiental uitgevers, die van over de hele 
wereld naar Vlaanderen reizen, onder 
in onze cultuur en in onze literatuur. Ze 
ontmoeten Vlaamse uitgevers, auteurs, 
illustratoren en vertalers en leren onze 
cultuur van binnenuit kennen. Een bezoek 
aan de frituur is een cliché, maar meestal 
ook één van de hoogtepunten van de 
week! In december organiseerden we 
onze eerste digitale ontmoeting met 
uitgevers, met auteursfilmpjes, online 
lezingen en een pakketje gadgets dat ze 
tijdens de presentaties samen openden. 
Niet hetzelfde als een week samen 
doorbrengen, maar toch ook geslaagd!»

Hoe groot zijn de vertaalsubsidies die 
jullie toekennen?
Aerts «In de meeste gevallen bedraagt 
de vergoeding zestig procent van de 
totale vertaalkosten, met een maximum 
van achtduizend euro per boek. Voor 
sommige (dikke) boeken, zoals Congo 
van David Van Reybrouck, liggen de 
vertaalkosten een pak hoger. Maar de 
meeste subsidies schommelen grofweg 
tussen de duizend en vierduizend euro. 
Het zijn geen gigantische bedragen. Toch 
merken we dat die subsidie voor uitgevers 
een belangrijk duwtje in de rug is om een 
boek in vertaling uit te brengen.»

Wie zijn de vertalers die boeken van 
Vlaamse auteurs vertalen?
Aerts  «De meeste uitgevers die subsidies 
aanvragen, werken met een geaccrediteerd 
literair vertaler. Dat zijn vertalers die door 
het Nederlands Letterenfonds en Literatuur 
Vlaanderen erkend zijn, vertalers van 
wie wij weten dat ze kwaliteitsvolle 
vertalingen maken. Er zijn verschillende 
manieren om als literair vertaler erkend 
te worden. Meestal begint het met een of 

meerdere proefvertalingen die beoordeeld 
worden door andere vertalers. Dat is soms 
zeer complex, want het is natuurlijk geen 
exacte wetenschap. Hoe beoordeel je 
de kwaliteit van de vertaalde poëzie van 
Paul van Ostaijen? Daar loert de discussie 
of het nu een vertaling of een hertaling 
is al snel om de hoek. We proberen dit 
te objectiveren door ten minste twee 
verschillende vertalers om hun oordeel 
te vragen. Vergeleken met andere 
letterenfondsen in Europa zijn wij best 
streng. We vinden vertaalkwaliteit zeer 
belangrijk en we zijn daar ook trots op: de 
vertaling maakt of kraakt het boek.»

Is het voor sommige titels wel nodig dat 
jullie financieel tussenbeide komen? Congo 
bijvoorbeeld ging hier als zoete broodjes 
over de toonbank. Je zou verwachten dat 
buitenlandse uitgevers in de rij staan om 
het te mogen vertalen?
Aerts  «Het is niet omdat een boek 
hier een succes is, dat het ook in het 
buitenland goed scoort. Succes in 
Vlaanderen – verkoop, persaandacht en 
prijzen – is uiteraard wel belangrijk om 
een buitenlandse uitgever te overtuigen. 
Een vertaald boek uitgeven is veel duurder 
en complexer dan een boek op de markt 
brengen van een lokale auteur. Dat 
vraagt een serieus engagement van een 
uitgever, zowel voor het uitgeven van een 
dichtbundel in kleine oplage, als voor het 
in de markt zetten van een auteur die 
in zijn thuisland goed ontvangen is. We 
vragen daarom ook nooit de subsidie terug, 
ook niet wanneer een vertaling zeer goed 
verkoopt. Dat zou contraproductief werken, 
en het is bovendien toch wat we hopen 
voor elk boek dat in vertaling verschijnt.»

Hoe belangrijk vind je het om ‘trouw’ te 
zijn aan een auteur of tekst?
Mysjkin  «Het hangt van de tekst af. Toen 
ik De graaf van Montecristo vertaalde, 
wilde ik de eerste 150 pagina’s trouw 
blijven aan de structuur van het origineel. 
Dat leverde een resultaat op waar ik 
niet tevreden over was. Wat te doen? De 
oplossing vond ik bij Umberto Eco. Hij 
beschouwde De graaf van Montecristo als 
een van de boeiendste romans die ooit 
werden geschreven, maar anderzijds als 
een van de slechtst geschreven romans 
aller tijden en literaturen. Eco herinnerde 
eraan dat Alexandre Dumas met andere 
schrijvers samenwerkte, dus waarom zou 
hij niet na zijn dood met een vertaler 
‘samenwerken’? Het verhaal is nog 
altijd dat van Dumas, maar de zinnen 
en alinea’s heb ik in het Nederlands 
zo gestructureerd dat ze de lezer van 
vandaag voortstuwen in het verhaal. Voor 
Het dode Brugge van Georges Rodenbach 
ben ik daarentegen zo dicht mogelijk 
bij het origineel gebleven. Rodenbach 
is namelijk een dichter en schrijver die 
nauwkeurig zijn woorden en stijlfiguren 
afweegt, daar ga je niet mee rommelen.»

In de Erfgoedbibiliotheek hebben we een 
vertaling van Rimbauds Le bateau ivre die 
er heel anders uitziet dan het origineel. 
Waarom is dat zo?
Mysjkin  «Ik heb meer dan eens het 
‘vormgezicht’ van een gedicht veranderd. 
Serge Chamchinov wilde absoluut dat ik 
Le bateau ivre voor hem vertaalde. Het 
leek me overbodig om de zoveelste versie 
in kwatrijnen van gerijmde alexandrijnen 
te leveren. Omdat het om een dronken 
schip gaat dat zinkt, heb ik lekgeslagen 
verzen over het blad laten zwalpen. 
Stemt mijn prosodie niet overeen met die 
van het origineel, ze wordt wel door de 
inhoud van het gedicht gesuggereerd.»

JAN MYSJKIN
Jan Mysjkin vertaalt Franse poëzie 
in het Nederlands en omgekeerd. 
De laatste jaren doet hij hetzelfde 
met Roemeense poëzie.

Nu de naam Serge Chamchinov is 
gevallen, met hem heb je wel meer 
samengewerkt.
Mysjkin «Serge is een van oorsprong 
Russische kunstenaar die de typografie 
en het kunstenaarsboek tot zijn studie- en 
werkdomein heeft gemaakt. Het grootste 
project dat we samen hebben ondernomen 
is de Franse vertaling van Van Ostaijens 
Feesten van angst en pijn. Die bundel wordt 
doorgaans in handschrift gereproduceerd, 
omdat Van Ostaijen hem nooit heeft laten 
drukken, in tegenstelling tot Bezette stad. 
Serge en zijn vrouw Anne Arc hebben 
er negentien kunstenaarsboeken van 
gemaakt. Omdat er geen gedrukt prototype 
van bestaat, konden ze als typografische 
kunstenaars hun hartje ophalen aan de 
gedichten, met het handschrift van Van 
Ostaijen als leidraad.»

Ostaijen de dichter, prozaïst en criticus 
is die mij vanaf mijn adolescentie literair 
heeft gevormd en begeleid, was het 
antwoord snel gevonden. Ik ben er op 
eigen initiatief aan begonnen, zonder 
ondersteuning uit welke hoek ook. Als ik op 
een uitgever had moeten wachten, was er 
nu nog altijd niets. Dit jaar verschijnt het 
vierde en laatste deel proza bij uitgeverij 
Samsa te Brussel, dus dat luik is klaar. De 
poëzie gaat veel trager. Na Het Sienjaal en 
De feesten van angst en pijn moeten dit 
jaar de nagelaten gedichten verschijnen. 
Music-Hall en Bezette stad blijven voorlopig 
kant-en-klaar in hun mappen liggen tot een 
uitgever interesse toont.»

Vergelijk je tijdens het vertaalproces 
jouw vertaling met vertalingen van 
collega’s?
Mysjkin  «Ik houd er altijd vertalingen 
van collega’s bij. Toen ik met Doina 
Ioanid Kaas van Elsschot in het Roemeens 
vertaalde, lagen ook de Duitse, Engelse, 
Franse en Italiaanse vertalingen op onze 
werktafel. Stoot je op een lastig punt, 
dan kun je spieken hoe anderen het 
hebben opgelost. Helaas moet je ook wel 
eens constateren dat een collega er al te 
lichtvoetig over is gegaan.»

Zowel Van Ostaijen als Elsschot zijn 
overleden. Is dat voor jou een vloek of 
zegen?
Mysjkin  «Als het kan, neem ik de 
vertaling hardop met de auteur door. Hier 
en daar stel ik een vraag, hier en daar 
wijst de auteur me op een bijzonderheid 
die ik misschien over het hoofd heb 
gezien. Erg veel valt er niet te corrigeren, 
maar elk detail telt. Het is me echter ook 
al overkomen dat tijdens de discussie 
de auteur meer correcties aanbracht in 
zijn origineel dan ik in mijn vertaling. De 
vertaler gaat nu eenmaal tot in het merg 
van de woordkeuze, zinsbouw, narratieve 
voortgang. Als een personage zich op een 
stoel neerzet en drie pagina’s verder uit 
een zetel opstaat, is er een probleem. Wat 
dan: stilzwijgend corrigeren of niet?»

Vertalers 
zijn de beste 
internationale 
ambassadeurs 
van onze 
literatuur”

“

“ Toen ik op zoek ging naar Franse 
vertalingen van Van Ostaijens 
proza, was er tot mijn verbazing 
zo goed als niets.”

ELS AERTS 
Els Aerts is coördinator 
buitenlands beleid bij 
Literatuur Vlaanderen. 
In opdracht van de 
Vlaamse regering 
promoten zij Vlaamse 
literatuur voor 
een wereldwijd publiek.

Geregeld ontvangt de Erfgoedbibliotheek 
een  boekenpakket van Literatuur 
Vlaanderen, met daarin vertalingen die 
dankzij jullie steun werden gepubliceerd. 
Waaruit bestaat die steun?
Aerts «Buitenlandse uitgevers kunnen bij 
ons een subsidie aanvragen om werk van 
een Vlaamse auteur of illustrator in hun 
taal te vertalen en uit te geven. Het kan 
gaan om alle genres: fictie, non-fictie, 
theater, strips, kinder- en jeugdliteratuur 
en poëzie. Duits, Frans en Engels zijn al 
jaren de top drie van de talen waarin 
onze literatuur wordt vertaald, maar 
we ondersteunen per jaar zo’n 140 
vertalingen in 25 verschillende talen.»

De subsidie gaat naar de uitgevers en 
niet naar de vertalers?
Aerts «Klopt, omdat we zeker willen zijn 
van het engagement van de buitenlandse 
uitgever. Wel zien we erop toe dat de 
vertalers correct vergoed worden. Zij, 
de literair vertalers uit het Nederlands, 
zijn de belangrijkste schakel in het 
vertaalproces en de beste internationale 
ambassadeurs van onze literatuur. We 
proberen hen dan ook zoveel mogelijk te 
ondersteunen. Zo kunnen zij een kleine 
subsidie krijgen om een fragment uit een 
boek naar keuze te vertalen. Daarmee 
stappen ze naar een uitgever in de hoop 
dat  die toehapt.   

Daarnaast ontvangen we elke maand 
twee tot vier literair vertalers in het 
Vertalershuis in Antwerpen. Daar kunnen 
ze in alle rust aan hun vertalingen van 
Nederlandstalige literatuur werken. Maar 
het is evengoed een uitvalsbasis om 
auteurs en uitgevers te ontmoeten of zich 
onder te dompelen in de Vlaamse taal en 
cultuur. Jammer dat dit, sinds het begin 
van de coronatijd, stil ligt. Ontmoetingen 
met vertalers zijn altijd bijzonder, en zij 
halen zelf ook heel veel input én energie 
uit hun verblijf in Antwerpen.»

Gaan jullie ook zelf op zoek naar 
geïnteresseerde buitenlandse uitgevers?
Aerts «Wij pitchen ‘onze’ boeken bij 
buitenlandse uitgevers, bijvoorbeeld op de 
Frankfurter Buchmesse, de London Book 
Fair of de kinderboekenbeurs in Bologna. 

Fragment uit Metafiziese jazz = Jazz métaphysique, het negende deel in De feesten van angst en pijn = Les fêtes d’angoisse et de douleur 

van Serge Chamchinov (2017; vertaling uit het Nederlands door Jan Mysjkin). © Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience

Els Aerts in gesprek met 

Arthur Levine (de originele 

Amerikaanse uitgever 

van Harry Potter) op de 

Frankfurter Buchmesse.

© Christophe Lucchese 

‘De vertaling
maakt of 
kraakt 
het boek’ 

‘Vertalen
tot in het merg’

Naast De feesten van angst en pijn heb 
je ook de ambitie om alle creatieve werk 
van Paul van Ostaijen naar het Frans te 
vertalen. Hoe ben je daartoe gekomen?
Mysjkin  «In 2015 vertaalde ik met Doina 
Ioanid Het gevang in de hemel in het 
Roemeens. Omdat een goed vertaler ook 
gaat kijken wat een collega ervan heeft 
gebakken, ben ik in de Erfgoedbibliotheek 
op zoek gegaan naar Franse vertalingen 
van Van Ostaijens proza. Tot mijn verbazing 
was er zo goed als niets. 2015 was ook 
het jaar waarin ik zestig werd en dat is de 
leeftijd waarop je je de vraag moet stellen 
wat je nog echt wilt realiseren voor de 
jaren te zwaar gaan wegen. Omdat Van 

Je doet soms opzoekingen in de 
Erfgoedbibliotheek. Wat wil je te weten 
komen?
Mysjkin  «Ik woon in Parijs en daar 
heb ik geen toegang tot werken over, 
bijvoorbeeld, Paul van Ostaijen of Willem 
Elsschot. Als ik in het Vertalershuis te 
Antwerpen verblijf, maak ik van mijn 
residentie ook gebruik om hele middagen 
in de bibliotheek de originele uitgaven 
van en de secundaire literatuur over ‘mijn’ 
auteurs te raadplegen. Mijn vertalingen 
begeleid ik meestal met een inleiding 
of een nawoord en dan moet je wel een 
bibliotheek in om informatie te vinden of 
na te trekken.»

Het Oostkasteel in Antwerpen, met op de tweede verdieping het vertalershuis. © Bob Van Mol
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Hoe ‘thuis’ moet een vertaler zijn in de 
bron- en doeltaal (-talen) van zijn/haar 
vertaalwerk?
Smeyers «Je moet natuurlijk een goed 
begrip hebben van zowel de bron- als 
de doeltaal, dat spreekt voor zich, maar 
daarnaast moet ook de tekst zelf je liggen. 
Wanneer je Multatuli vertaalt, moet je met 
een heel ander soort Nederlands omgaan 
dan wanneer je pakweg Grunberg vertaalt. 
Je moet je als vertaler ook willen verdiepen 
in het taalgebruik en de registers van de 
oorspronkelijke tekst. Soms is het dus 
gemakkelijker om een veel geanalyseerd 
auteur te vertalen, van wie je de ‘dada’s’ 
en stilistische bijzonderheden kent, dan 
van een debutant bij wie je al dat soort 
zaken nog moet ontdekken.
Spannend aan vertalen is dat het zoveel 
achtergrondonderzoek vergt: hoe 
gebruikt een auteur een woord in de rest 
van zijn oeuvre, wat zijn de specifieke 
connotaties van bepaalde woorden, hoe 
werd een woord in een bepaalde tijd en 
context gebruikt? Wat is de ideologische 
achtergrond van een tekst? Hoe schrijft een 
tekst zich in de bronliteratuur in en welke 
andere teksten resoneren in de tekst die je 
vertaalt?»

Volgens Nobelprijswinnaar José 
Saramago wordt de literatuur van 
een land gemaakt door schrijvers, de 
wereldliteratuur door vertalers. Welke rol 
spelen literaire vertalers in onze cultuur?
Smeyers «Zeker voor een ‘kleinere’ 
literatuur als de Nederlandse zijn 
vertalers ontzettend belangrijk. Ook 
bij auteurs leeft dat besef. Hugo Claus 
bijvoorbeeld wist dat al in de jaren vijftig: 
als je beroemd wil worden, moet je ook 
vertaald worden, het liefst in Parijs (het 
toenmalige intellectuele centrum). Je 
kan als auteur uit een ‘klein’ taalgebied 
haast geen Nobelprijs winnen als je niet 
vertaald bent geweest in een taal die de 
juryleden kunnen lezen.
Vertalingen zijn ook erg belangrijk 
voor ons literaire zelfbeeld: hoe wordt 
onze literatuur gepercipieerd in het 
buitenland? Dat merk je nu heel goed met 
alle ophef die ontstaan is rond de Engelse 
vertaling van De avond is ongemak van 
Marieke Lucas Rijneveld. Maar ook in het 
geval van gevestigde namen als Cees 
Nooteboom en Hugo Claus merk je dat – 
men zet keer op keer in de verf in hoeveel 
talen hun werk is vertaald.»

ELIES SMEYERS
Elies Smeyers is doctor 
in de letteren en de ver-
taalwetenschap. 
Ze promoveerde in 2019 
op een proefschrift over 
de Franse vertalingen 
van het werk van 
Hugo Claus (UCL – UGent).

Nochtans blijven vertalers vaak 
in schaduwen gehuld?
Smeyers «Opvallend genoeg is er weinig 
aandacht voor wie die vertalingen maakt 
en voor de hele machinerie errond. Het 
lijkt wel alsof vertalingen er vanzelf komen 
en auteurs wekken soms graag die indruk. 
Gelukkig is er recent aandacht gekomen 
voor de bemiddelaars van onze literatuur 
in het buitenland: centra zoals Literatuur 
Vlaanderen, maar zeker ook uitgevers 
en natuurlijk de individuele vertalers. 
Je merkt duidelijk dat die bemiddeling 
veel professioneler verloopt dan enkele 
decennia geleden: toen moest je als 
vertaler haast alles zelf achternalopen.»

Hoe benader je als onderzoeker een 
vertaling: tegen de meetlat van het 
origineel of als autonoom kunstwerk?
Smeyers «Literair vertalen is nooit 
zomaar een kopieerproces: de tekst 
moet in de nieuwe taal van nul opnieuw 
worden opgebouwd. Dat vraagt een 
grote creativiteit, en het maakt van de 
vertaler ook een schrijver – al heeft hij 
of zij natuurlijk het stramien van de 
oorspronkelijke tekst te volgen.

Vroeger was de vertaalwetenschap 
erg normatief: men wilde bepalen hoe 
je moest vertalen, wat er al dan niet 
goed vertaald was. Maar het is haast 
onbegonnen werk om universele criteria 
vast te stellen, en tegelijkertijd niet te 
blijven hangen in abstracties – ik zou er 
mij alvast niet aan wagen.
Ik ben zelf bepaald door de hedendaagse 
vertaalwetenschap, die vertalingen in 
hun eigen rechten bekijkt en descriptief te 
werk gaat. Interessanter dan te oordelen 
of iets goed of slecht is vertaald, is 
de vraag waarom iets zus of zo wordt 
vertaald. Gaat het om een ideologische, of 
veeleer om een persoonlijke of stilistische 
keuze? De zogenaamde habitus van de 
vertaler is daarom heel belangrijk: uit 
welke context komt een vertaler, hoe 
heeft dat een impact op zijn vertaling? 
Is er sprake van censuur of zelfcensuur? 
En daarnaast ontdek je, bijvoorbeeld 
via archiefmateriaal, hoe ook andere 
personen ingrijpen in vertalingen: de 
auteur van het oorspronkelijke werk, of 
de uitgever, die kan vragen om bepaalde 
passages te herwerken.»

Wat maakt van vertalingen zo een 
interessant onderzoeksobject? Wat kan 
vertaalonderzoek ons leren?
Smeyers «Vertaalwetenschap legt de 
dynamiek tussen oorspronkelijke tekst 
en vertaling bloot en toont op een 
tastbare manier hoe een tekst wordt 
geïnterpreteerd en gelezen in een 
nieuwe, soms erg verschillende context. 
Vertaalonderzoek laat met andere woorden 
toe om teksten uit hun beperkte nationale 
context te halen en biedt inzicht in hoe 
andere culturen zich teksten toe-eigenen, 
welke strategieën worden toegepast bij het 
vertalen; kortom hoe een tekst buiten de 
grenzen van zijn oorspronkelijke taalgebied 
een eigen leven gaat leiden. Dat leert 
ons heel wat over bredere interculturele 
verhoudingen en toont ons hoe belangrijk 
het is om daar op een genuanceerde 

Een vergeten 
schatkamer
Ze behoren niet tot de pronkstukken 

van de Erfgoedbibliotheek Hendrik 

Conscience, wat misschien verklaart 

waarom twee perkamenten foliobanden 

met een bijbehorend schriftje ruim 

anderhalve eeuw onaangeroerd in 

de boekenmagazijnen hebben gelegen. 

Wat staat er in dat we eerder hadden 

moeten weten?

Lieke van Deinsen - Postdoctoraal on-
derzoeker verbonden aan de vakgroepen 
Nederlandse Letterkunde en Kunstweten-
schappen aan de KU Leuven.

Ton van Strien - Tot 2017 universitair 
docent Oudere Nederlandse Letterkunde 
aan de Vrije Universiteit Amsterdam, 
publiceert vooral over zeventiende- 
achttiende-eeuwse poëzie en poëtica.

De banden van De Roode worden voor het eerst bestudeerd.© Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience

Jan Maurits Quinkhard, Dubbelportret 

van Michiel de Roode en Jan Punt (1738). 

Huidige vindplaats onbekend, 

fotoreproductie Rijksbureau voor 

Kunsthistorische Documentatie (RKD).

Op het eerste gezicht zijn de twee banden 
niet zo bijzonder. Toch bevatten ze een 
schat aan informatie. Ze laten zien hoe al 
vroeg in de achttiende eeuw liefhebbers 
fanatiek gegevens verzamelden over het 
literaire verleden van de Nederlanden. 
Daarbij keken ze niet alleen naar 
beroemdheden, maar ook naar obscure 
zestiende- en zeventiende-eeuwse 
rederijkers en andere vergeten dichters. 
Ze wilden alles weten over iedereen die 
iets in de letteren betekend had, in de 
overtuiging dat zij ook in de toekomst 
zouden inspireren.
Het begon allemaal bij de Amsterdamse 
schilder Arnoud van Halen (1673-1732), die 
een verzameling aanlegde van portretten 
van schrijvers, dichters en geleerden uit 
de Lage Landen. 
Elk portret schilderde hij eigenhandig 
over op een ovalen koperen of blikken 
plaatje, dat een verguld lijstje kreeg. 
Toen de verzameling aangroeide liet Van 
Halen een houten sierkabinet timmeren 
met laadjes, waarin de portretten 
in chronologische volgorde werden 
opgeborgen. Het kabinet kreeg de naam 
Panpoëticon Batavûm, vrij vertaald 
‘Tempel voor alle Bataafse Dichters’ – 
waarbij `Bataafs’ stond voor inwoners 
van alle zeventien gewesten, inclusief 
immigranten en tijdelijke ingezetenen. 
De enige voorwaarde was dat ze iets 
van waarde hadden geschreven, in het 
Nederlands, Latijn of Frans.

ENCYCLOPEDIE 
VAN DE LITERATUUR
Van Halen besliste om zijn verzameling te 
documenteren. Zijn werk ligt aan de basis 
van de twee banden die nu aan het licht 
zijn gekomen. Van Halen zelf hield het bij 
aantekeningen op losse blaadjes, maar na 
zijn dood koos de volgende eigenaar van 
‘het Pan’, Michiel de Roode (1685-1771), 
voor een systematische aanpak. Elke 
auteur uit de verzameling kreeg een apart 
folievel met zijn naam en zoveel mogelijk 
interessante weetjes. De Roode schreef 
veel over uit gedrukte naslagwerken, 
maar met een kritische blik. Uit 
ingestoken briefjes en losse notities blijkt 
dat hij ook nieuwe informatie opzocht in 
archieven en bij nabestaanden. Na zijn 

overlijden kwam het sierkabinet met de 
bijbehorende documenten in het bezit van 
het Leidse genootschap Kunst wordt door 
Arbeid Verkreegen, waarvan de leden nog 
jaren aan het project voortwerkten.
Het resultaat is zeer divers, van complete 
lemma’s met literatuuropgaven tot losse, 
soms zelfs tegenstrijdige aantekeningen. 
Vele bladzijden bleven leeg. Kort 
na 1780 stopt het werk. De banden 
kwamen in 1868 in het bezit van de 
Erfgoedbibliotheek en werden niet meer 
aangevuld.

Het sierkabinet ging helaas verloren. 
Tijdens de Leidse kruitramp in 1807 werd 
het onherstelbaar beschadigd. 
De portretjes worden soms op veilingen 
aangeboden. De grootste verzameling 
bevindt zich in het Amsterdamse 
Rijksmuseum.

PIONIERSWERK 

De twee banden illustreren het werk van 
pioniers, uit een periode waarin alleen al 
het opzoeken van geboorte- en sterfjaren 
heel wat voeten in de aarde had. Ze 
voegen weinig toe aan de informatie uit 
bronnen die we al kenden maar af en toe 
verrassen zij de lezer. Kenden Michiel de 
Roode en zijn opvolgers niet één titel van 
W.G. van Focquenbroch (1640-1670), ook 
in hun tijd nog een roemrucht ‘burlesk’ 
dichter? En waarom vroeg De Roode 
aan de dichteres Francina Jacoba van 
Westrem (1681-1748) alleen de namen 
van haar ouders en echtgenoot, en niet, 
bijvoorbeeld, haar favoriete eigen werk? 
Of zou dat heel onbeleefd geweest zijn? 
Zo trekt elke bladzijde van dit album 
je een stukje het verleden in, niet met 
antwoorden, maar met vragen.
Kunnen we er verder nog iets mee? 
Misschien toch wel. Onlangs lanceerde de 
Koninklijke Academie voor Nederlandse 
Taal en Letterkunde (KANTL) een 
vergelijkbaar project: welke schrijvers zijn 
eigenlijk de moeite van het herinneren 
waard, en om welke reden? De banden 
van De Roode geven ons een unieke 
inkijk in afwegingen die lezers daar bijna 
driehonderd jaar geleden over maakten. 
Ze laten ons zien dat het denken over de 
Nederlandstalige literaire traditie altijd al 
dynamisch is geweest.

Interessanter 
dan te oordelen 
of iets goed 
of slecht is 
vertaald, 
is de vraag 
waarom iets 
zus of zo wordt 
vertaald.”

“

‘De vertaler 
is ook 
een schrijver’

manier mee om te gaan. Ook interessant 
is onderzoek naar de manier waarop 
vertalingen worden gepresenteerd: hoe 
functioneren covers en flapteksten, hoe 
worden de namen van auteur en vertaler 
in beeld gebracht, enzovoort.»

De Erfgoedbibliotheek verzamelt en 
bewaart vertalingen van Vlaamse 
literatuur systematisch. Waarom is het 
voor vertaalwetenschappers belangrijk 
dat ze dat doet?
Smeyers «Het is voor een 
vertaalwetenschapper bijzonder 
handig dat zijn of haar bronnencorpus 
aanwezig is op één plek. Jullie collectie 
vertalingen van Vlaamse literatuur is 
zonder meer een goudmijn. Tijdens mijn 
promotieonderzoek heb ik die dan ook 
meerdere keren geraadpleegd. Ik vond 
er namelijk zeldzame vertalingen die 
elders niet beschikbaar waren. Een mooi 
voorbeeld is de moeilijk vindbare Duitse 
vertaling van Claus’ theatertekst Een bruid 
in de morgen (1955) door Elmar Tophoven: 
Die Reise nach England (1960). Doordat ik 
die tekst kon raadplegen, kon ik aantonen 
dat de Duitse vertaling grotendeels op de 
Franse gebaseerd is. 
Daarnaast heb je voor kwantitatief 
onderzoek grote corpora nodig, 
bijvoorbeeld om translation flows in 
kaart te brengen. Zo kan je nagaan in 
welke talen werken of auteurs het meest 
vertaald zijn geweest, of er hervertalingen 
van een boek zijn gemaakt enzovoort. In 
de leeszaal van de Erfgoedbibliotheek kan 
je dan meteen ook de tekst zelf nakijken 
om te controleren of het wel echt om 
een hervertaling of daarentegen om een 
heruitgave met louter een nieuwe titel 
en omslag gaat, wat bijvoorbeeld bij 
de Engelse heruitgave van De Metsiers 
het geval was.  Voor al die vormen van 
vertaalonderzoek is het cruciaal dat 
de vertalingen op een betrouwbare 
en omvattende manier verzameld en 
bewaard worden.»
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VAN PAUL VAN OSTAIJEN 
AANGEKOCHT EN 
GEDIGITALISEERD

BEZETTE STAD

De Vlaamse Gemeenschap 
heeft het manuscript van 
de dichtbundel Bezette 
stad van Paul van Ostaijen 
aangekocht. Het werd in de 
Erfgoedbibliotheek Hendrik 
Conscience gedigitaliseerd, 
zodat iedereen het virtueel kan 
doorbladeren en bestuderen.

Paul van Ostaijen (1896-1928) schreef de 
dichtbundel Bezette stad in 1920 en 1921, 
tijdens zijn verblijf in Berlijn. Hij verbleef 
daar van 1918 tot 1921 in ballingschap om 
een gevangenisstraf in België vanwege zijn 
activistische houding tijdens de oorlog te 
ontlopen. Het Antwerpen van tijdens de 
Eerste Wereldoorlog vormt het decor van 
de bundel. De dichter gebruikt zijn stad 
als metafoor en brengt ze in vele facetten 
tot leven, van de oorlogsdreiging tot het 
uitbundige nachtleven in de music halls.

In april 2021 is het honderd jaar geleden dat Bezette stad 
van Paul van Ostaijen (1896-1928) verscheen. Dit is het ideale 
moment voor het Letterenhuis om deze iconische bundel 
in de kijker te zetten in een tentoonstelling. Het is voor het 
publiek de allereerste kans om Van Ostaijens manuscript, dat 
werd aangekocht door de Vlaamse overheid, van dichtbij te 
bewonderen. De expo toont het handschrift samen met ander 
prachtig literair erfgoed van en over Paul van Ostaijen.

Het Letterenhuis, hét literaire archief van Vlaanderen, 
bewaart de grootste collectie archiefstukken van Paul van 
Ostaijen, onder andere honderden brieven, persoonlijke 
documentatie, foto’s en natuurlijk diverse handschriften van 
zijn werk (zowel proza als poëzie). Het handschrift van Bezette 
stad zal in de expo na 100 jaar herenigd worden met het 
handschrift van De feesten van angst en pijn, dat Van Ostaijen 
ook in Berlijn schreef. Dat manuscript werd in 1969 verworven 
via de Antwerpse kunstenaar Oscar Jespers (1887-1970) en 
staat al sinds 2007 op de Topstukkenlijst van de Vlaamse 
overheid. De expo toont verder ook unieke stukken die nooit 
eerder werden geëxposeerd uit de in 2020 verworven collectie 
Baestaens. Deze collectie bevat sleutelstukken omtrent het 
ontstaansproces van Bezette stad, zoals uitgebreide brieven 
van Oscar Jespers, omtrent de uitgave van de bundel en de 
eerste proefdrukvellen.

BLADER DOOR HET GEDIGITALISEERDE 
HANDSCHRIFT
Na de aankoop door de Vlaamse 
Gemeenschap werd het manuscript 
met veel zorg gedigitaliseerd. Om ook 
de materialiteit van het papier zo goed 
mogelijk weer te geven werd het niet 
ingescand, maar in hoge resolutie 
gefotografeerd. Deze fotoshoot vond 

Van Ostaijen-kenner Matthijs de Ridder

Bezette stad is het enige 
referentiepunt voor alles 
en iedereen die daarna 
aan moderne poëzie 
heeft willen doen.”

“

professor moderne Nederlandse 
letterkunde Geert Buelens

Bezette stad is visueel 
het belangwekkendste 
boek dat in de moderne 
tijd in Vlaanderen is 
geproduceerd.”

“

plaats in de Erfgoedbibliotheek, waar voor 
de gelegenheid een heuse fotostudio werd 
ingericht. Het licht werd onder een hoek van 
negentig graden geplaatst om maximaal 
strijklicht mogelijk te maken. Zo komen de 
structuur en de diepte van het materiaal 
helemaal tot hun recht, en worden alle details 
van papier en inkt perfect in beeld gebracht. 
De opnames namen twee dagen in beslag. 
Het prachtige resultaat kan u bewonderen op 
collectie.antwerpen.be/bezette-stad.

ICONISCH POËTISCH EXPERIMENT
Bezette stad is een absoluut vernieuwende 
dichtbundel, die afwijkt van alles wat tot 
dusver in de Nederlandse literatuur was 
gepubliceerd. Vandaag is de bundel een 
icoon van de internationale avant-garde. Van 
Ostaijen creëerde een nieuwe poëtische vorm 
waarin hij zijn kapotte tijd wilde vangen. 
De revolutionaire ‘ritmiese typografie’ zorgt 
ervoor dat de tekst zich laat lezen als een 
partituur. Kunstenaar Oscar Jespers (1887-
1970) stond in voor de uitvoering van de 
typografie en de illustraties.

De erfgoedwaarde van het handschrift is bijzonder groot. Geen enkel ander literair 
manuscript in ons taalgebied benadert de cultstatus van dit bijzondere stuk. Die status werd 
in de loop der decennia nog eens versterkt door het idee dat het manuscript verloren zou 
zijn of zich in het buitenland zou bevinden.

Met Bezette stad wilde Van Ostaijen niet alleen een tijdsbeeld 
schetsen, maar ook de poëzie naar inhoud en vorm radicaal 
vernieuwen. We volgen het ontstaan en de receptie van 
Bezette stad, in een verhaal dat de bezoeker van Antwerpen 
meeneemt naar Berlijn. De bezoeker maakt kennis met 
de opzet van de bundel en de belangrijke rol van film en 
muziek. Enkele cruciale pagina’s uit het manuscript tonen de 
grote verhaallijnen uit de bundel: de inval van de Duitsers 
in Antwerpen, het parallelle bruisende nachtleven en de 
desillusie over de gemiste kansen om na de oorlog een 
geheel nieuwe maatschappij op te richten. 

Via de correspondentie die Van Ostaijen aan zijn Berlijnse 
schrijftafel voerde, brengen we zijn naoorlogse netwerk van 
idealistische dichters en kunstenaars in beeld. Samen wilden 
ze de wereld veranderen, maar wat moest ervoor in de plaats 
komen? En hoe zag Van Ostaijen in die turbulente tijd een 
rol weggelegd voor zijn werk, en voor Bezette stad? Via de 
uitvoerige brieven van Oscar Jespers, die de vormgeving van 
Van Ostaijens bundel verzorgde, kunnen we volop in beeld 
brengen hoe het baanbrekende ontwerp tot stand kwam. In 
het laatste deel van de tentoonstelling situeren we het werk 
van Paul van Ostaijen in internationaal verband en brengen 
we de artistieke context in beeld.

Scenograaf Jelle Jespers verzorgt de vormgeving van de 
expo, in samenwerking met architect Thomas van Looij. Met 
inhoudelijk advies van Van Ostaijenspecialist Matthijs de 
Ridder gaat de tentoonstelling op zoek naar het verhaal van 
Van Ostaijens meest iconische dichtbundel.

PRAKTISCH
De expo is te bezoeken van 
zaterdag 27 maart 2021 tot zondag 27 juni 
2021 van 10:00 tot 17:00.
Meer info op letterenhuis.be

100! 
IN HET LETTERENHUIS

HANDSCHRIFT 
BEZETTE STAD 
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U las het ongetwijfeld al: ondanks de pandemie 
werd 2020 voor de Erfgoedbibliotheek het startjaar 
van een ambitieus digitaliseringsproject. Een 
selectie bronnen die Google digitaliseert, worden 
online raadpleegbaar én doorzoekbaar gemaakt. 
Bij de eerste lading werken bevonden zich, tot 
vreugde van ons Leuvens onderzoeksteam, enkele 
nummers van het Wekely(c)ks Bericht voor de 
Stad ende Provincie van Mechelen.

Tom Verschaffel
KU Leuven, Cultuurgeschiedenis
Beatrijs Vanacker
KU Leuven, Franse literatuur en 
literaire vertaling

In 1773 start de Mechelse boekhandelaar en drukker 
Jan Frans van der Elst, telg uit een Mechels drukkers- en 
uitgeversgeslacht, een van de eerste periodieken die in de 
stad verschijnt en die meteen een lange levensduur heeft. 
De inhoud van het blad is zeer divers en dient een “nuttig” 
doel: “ofte tot den koophandel ofte tot ophelderinge der 
Vaderlandsche Historie”. Naast ordonnanties en bepalingen 
van de overheid, bevat de periodiek “bekentmaekingen”, 
van markten en de verkoop van “immeubele ende 
meubele goederen”, loterijen, wisselkoersen en graan- en 
boterprijzen. Het blad kondigt toneelvoorstellingen aan en 
maakt melding van nieuwe publicaties, kortom “alle het 
gene de Konsten ende Wetenschappen aengaet, by ofte 
door den Drukker deser te bekomen”. 

LITERAIRE MENGELMOES
Het letterkundige deel is bijzonder interessant voor ons 
onderzoek naar de meertaligheid van literatuur en cultuur 
in de achttiende-eeuwse Zuidelijke Nederlanden. Achter 
de zakelijke titel en pragmatische opzet van het Wekelycks 
Bericht gaat immers een grote verscheidenheid aan 
teksten en genres schuil. Zo bevat het blad naast feitelijke 
informatie ook heel wat (gelegenheids)dichtwerk, recensies 
van toneelopvoeringen, (fictieve) brieven en dialogen. In 
het eerste nummer van jaargang 1781 verschijnen “klagt-
dichten” bij het overlijden van bekende Mechelaars, samen 
met titels als “Op het sluyten der vasten-avond-dagen” en 
“Op Charmant den hond van Marcus onlangs over-reden”. 
Andere gedichten gaan over publieke gebeurtenissen, 
zoals het bezoek van de nieuwe keizer Jozef II aan onze 
gewesten, “Hy, die ons Trees haer aert en Staeten liet / 
Komt met nieuw licht ’t benepen Hert verkloeken”.
Ondanks zijn lokale focus weerspiegelt het Wekelycks 

Met de dichtbundels Bezette stad en De 
feesten van angst en pijn verzekerde Van 
Ostaijen zich van een vaste plaats in de 
canon van de internationale avant-garde. 
De experimentele ‘ritmiese typografie’ 
van deze dichtbundels en hun unieke 
vormgeving waren in de jaren 1920 
revolutionair. De grote waardering voor 
de bundels bleef echter uit tot na de 
Tweede Wereldoorlog. Zo duurde het 
tot 1976 vooraleer de eerste integrale 
vertaling verscheen. Daarvoor waren 
uitsluitend vertalingen van selecties van 
Van Ostaijens werk gepubliceerd. Niet 
Bezette stad, maar Feasts of fear and 
agony werd gepubliceerd bij de befaamde 
New Yorkse avant-garde-uitgeverij New 
Directions. 
Het bleek de voorbode van meer 
vertalingen, van diverse werken van 
Van Ostaijen en in uiteenlopende talen. 
Die vertalingen bewaren we nagenoeg 
allemaal in de Erfgoedbibliotheek. Het 

V A N  O S T A I J E N 

IN VERTALING

V E R S N E LT  O N D E R Z O E K 
N A A R  M E E R TA L I G H E I D 
I N  D E  1 8 D E  E E U W

DIGITALISERING 

Van Ostaijens werk heeft niet alleen op de 
Vlaamse literaire wereld veel invloed gehad. 
De dichter wordt ook internationaal gelauwerd. 
Dat blijkt onder andere uit de verschillende 
vertalingen van zijn werk die tot op heden 
verschijnen. De rondleiding ‘Van Ostaijen in 
vertaling’ zet ze in de schijnwerpers.

PRAKTISCH
‘Van Ostaijen in vertaling’ is 
tussen 10 mei en 30 september 
te bezoeken onder begeleiding 
van een gids. Voor individuele 
bezoekers vindt op vrijdag 28 mei, 
25 juni, 30 juli, 27 augustus en 24 
september 2021 een rondleiding 
plaats. Groepen kunnen iedere 
weekdag een rondleiding 
aanvragen. Meer info op 
consciencebibliotheek.be/
vanostaijen.

Frans, Engels en Duits zijn prominent 
aanwezig als doeltaal, maar Van Ostaijen 
is ook vertaald in het Roemeens, 
Tsjechisch en zelfs in een Afrikaanse 
taal als het Amhaars. Bij deze recentere 
vertalingen spelen allicht ook de 
subsidies die Literatuur Vlaanderen 
toekent aan buitenlandse uitgevers een 
belangrijke rol.

KUNSTENAARSBOEKEN
Naast een verrassend overzicht van de 
soms exotische talen waarin Van Ostaijen 
vandaag te lezen is, toont de tijdelijke 
presentatie ‘Van Ostaijen in vertaling’ 
vooral ook hoe uitdagend het is om zijn 
typografische experimenten te vertalen. 
Ter gelegenheid van het cultuurjaar 
‘Antwerpen 93’ bijvoorbeeld verscheen 
een Franse vertaling van Bezette stad 
van de hand van Willy Devos, met 
een typografie die een zeer getrouwe 
reproductie is van het origineel.

Het kan ook helemaal anders. Zo tonen 
we ook enkele bijzondere artist’s books 
waarin vertalers en grafisch vormgevers 
de handen in elkaar slaan. Samen zoeken 
ze een nieuwe taal en vorm voor Van 
Ostaijens kenmerkende wisselwerking 
tussen tekst, typografie en grafiek. In het 
interview met Jan Mysjkin in deze krant 
kon u al lezen over diens samenwerking 
met de Russisch-Franse kunstenaar Serge 
Chamchinov en zijn vrouw Anne Arc. In 
het maar liefst negentien delen tellende 
Les Fêtes d’angoisse et de douleur 
toverden ze de oorspronkelijke tekst en 
de Franse vertaling om tot een volledig 
nieuw bibliofiel kunstwerk dat u voor de 
gelegenheid in de Nottebohmzaal kan 
komen bewonderen.

ONDERZOEK
‘Van Ostaijen in vertaling’ laat zien hoe 
boeiend vertaalonderzoek kan zijn. U 
krijgt een inkijk in de uiteenlopende 

Bericht de nationale context en daarbij ook de culturele 
eigenheid van de Oostenrijkse Nederlanden. Het tijdschrift 
is Nederlandstalig, en dat maakt duidelijk dat het niet 
alleen bestemd is voor een Franstalige maatschappelijke 
elite. Het voorwoord zegt het al: het blad streeft naar nut, 
onderrichting en vermaak “van het Volk”. Het Nederlandstalige 
tijdschrift richt zich tot een meertalige maatschappij, waar de 
uitwisseling tussen verschillende talen een evidentie is.
Zo zitten er tussen de “bekendmakingen” ook aankondigingen 
in het Frans. Tevens wordt gebruik gemaakt van “gebruikelijke” 

Franse termen (“de Raeden van Staet gezeyt courte robe”), 
en zitten in de voetnoten (soms lange) Franse citaten. 
Fragmenten uit de Bijbel en antieke teksten verschijnen 
in het Latijn. Het blad promoot Franse en Latijnse boeken 
die “by den drukker dezer” zijn gepubliceerd. Lezers 
kunnen inschrijven voor een Dictionnaire de la langue 
allemande, opgemaakt “in de manier van de Grieksche en 
Latynsche woorde-boeken”. Het Nederlands dat gehanteerd 
wordt heeft vreemde elementen: “welke amenden 
zullen executabel wezen uyt krachte dezer ordonnantie”, 
“de devoiren en vacatien met de welke de officieren” 
enzovoort. Door de lange looptijd illustreert het Wekelycks 
Bericht de weerslag van de vele bestuurlijke veranderingen 
op vlak van taal- en cultuurpolitiek. Aan het einde van de 
Franse tijd verschijnt het weekblad verplicht tweetalig.

‘SHAPING’ BELGIAN LITERATURE?
Deze voorbeelden tonen hoe een uitgebreidere studie 
van het tijdschrift ook vanuit cultuurhistorisch oogpunt 
perspectieven biedt. Of hoe een ogenschijnlijk berichtenblad 
inzicht kan verschaffen in het literaire en culturele veld 
van de Zuidelijke Nederlanden in de achttiende eeuw. Het 
is ook vanuit die vaststelling dat onze onderzoeksgroep in 
de komende jaren de circulatie en beleving van literatuur 
in onze contreien (en dan vooral voor de periode 1750-
1830) als een ‘meertalig gebeuren’ in kaart wil brengen. In 
periodieken als deze lijkt zich dan al immers een proto-
nationale literaire en culturele ruimte te vormen, met de 
eigenheid die de ‘Belgische’ culturele realiteit ook later 
nog kenmerkt: als een culturele contact zone, meertalig en 
gevoed door een voortdurende en levendige uitwisseling 
met meer gevestigde omliggende culturen.

vertaalstrategieën die vertalers hanteren 
en hun voorkeur voor bepaalde werken, 
die voor elke tijd en elk taalgebied anders 
kan zijn. De casus van Van Ostaijen 
demonstreert ook duidelijk de niet te 
onderschatten rol van de vertaler én 
de vormgever. Hoewel zij vaak op de 
achtergrond blijven, bepalen zij mee het 
internationale gezicht van onze literatuur.

Bezette stad ademt Antwerpen – ‘Die geboren 
in een havenstad willen slechts sterven 
aldaar’, dicht Van Ostaijen. De dichtbundel 
documenteert op een indrukwekkende en 
baanbrekende manier de bezetting van 
de havenstad, in een voorheen ongezien 
samenspel van poëzie, de ‘ritmiese 
typografie’ en illustraties. 
Dat levert een gefragmenteerde, rauwe, maar 
ook diverse en dynamische taalcollage op, 
met flarden tekst uit bekende internationale 
films en liedjes, en allerhande citaten, 
die nog steeds erg modern aanvoelt. De 
vormgeving maakt dat het boek zich laat 
lezen als een partituur. Als geen ander brengt 
Van Ostaijen in Bezette stad zijn kapotte 
wereld, de ontgoocheling en de grauwheid 
van de jaren na de wereldbrand tot leven. 
Volgens Van Ostaijen-biograaf Matthijs 
de Ridder is Bezette stad het absolute 
referentiepunt voor de moderne poëzie – een 
hoogtepunt in de Nederlandse literatuur én 
het internationale modernisme.

De ‘fabriek’ van Bezette stad
Het handschrift bevat de definitieve 
tekstversie waarop de eerste druk van 
Bezette stad is gebaseerd. Vroegere 
kladversies zijn wellicht verloren gegaan, 
al bestaan er nog sporen van. Zo heeft de 
dichter enkele bladzijden van een vroegere 
typoscriptversie in het laatste manuscript 
gerecycleerd. Ook op andere plekken zie 
je dat Van Ostaijen spaarzaam moest 
omspringen met het dure papier: in het 
tijdperk voor tipp-ex krabde hij kleine fouten 
weg; elders kleefde hij met postzegels (geen 
lijm voorhanden, wellicht) een fragmentje in 
typoscript tussen zijn handgeschreven tekst. 
Al die passages geven een geprivilegieerde 
inkijk in de totstandkoming, de zogenaamde 
‘fabriek’, van de dichtbundel. 

Elders toont het manuscript inhoudelijke 
en persoonlijke keuzes. Veel ‘dichter bij de 
dichter’ kan je niet komen. Zo droeg Van 
Ostaijen het openingsgedicht aanvankelijk 
op aan zijn vriend Peter Baeyens. Later, 
toen de vriendschap bekoelde, werd dat het 
veel universelere ‘Opdracht aan mijnheer 
Zoënzo’. Het laatste deel ‘De Aftocht’ richtte 
de dichter dan weer aan zijn broer Stan, die 
als financier van het hele project optrad, 
maar Stan vond dat dat de bundel niet ten 
goede kwam en ook die opdracht verviel.

De voorbije jaren hadden onderzoekers 
weliswaar al een notie van het manuscript. 
Sedert de jaren zeventig is er namelijk 
een kopie beschikbaar in het Letterenhuis. 
De kwaliteit van die kopie in zwartwit 
is echter – zoals vaak bij ouderwetse 
kopieën – gering. Bovendien is het 
manuscript véél meer dan enkel een bron 
voor literatuurvorsers. René Franken van 
Antiquariaat Demian, die bemiddelde tussen 
de anonieme verkoper en de Vlaamse 
Gemeenschap, noemt het manuscript 
terecht hors catégorie: het is in zichzelf 
een opzienbarend visueel kunstwerk. De 
vreugde was dan ook groot toen bleek dat 
het manuscript in bijzonder goede staat 
verkeerde. De dadaïstische slotbladzijde 
van de eerste afdeling, bijvoorbeeld, is 
ronduit verbluffend. Die pagina in zwarte en 
rode inkt is de enige die identiek is in het 
handschrift en de eerste druk, want Jespers 
nam ze in facsimile over. Na een eeuw 
spatten de grillige handgeschreven rode 
letters nog steeds van Van Ostaijens blad.

‘Bij ontstentenis van de dichter’
Bij zijn afwezigheid, zo noteerde Van 
Ostaijen in het colofon, ‘werd de korrektuur 
/ voornamelik de overeenkomst van 
het typografiese met het manuskript en 
de aanduidingen / bezorgd door Oskar 
Jespers en René Victor’. Dat de dichter 
de drukproeven zelf niet heeft kunnen 
controleren, hangt samen met zijn 
ballingschap in Duitsland en Jespers’ streven 
om de bundel zo snel mogelijk uit te geven.

Het manuscript laat niettemin zien dat Van 
Ostaijen de regie van de vormgeving toch 
sterk in handen heeft gehad. Het beroemdste 
moment uit de bundel, ‘Boem paukeslag’, 
is erg herkenbaar: het handschrift is al net 
zo expressief als Jespers’ gedrukte versie. 
Dat geldt ook voor het bekende fragment 
‘Grote Zirkus van de H. Geest’, door de dichter 
eveneens in rood en zwart gecomponeerd en 
door Jespers getrouw gezet. Magnifiek ook is 
de typografie van het gedicht ‘Dodezondag’. 
Van Ostaijen bedacht een ingenieuze vorm 
voor de ‘trems’ die als ‘koorddansers’ op 
‘mijn gespannen nerven’ dansen. 

Toch kan Jespers’ inbreng in de 
verwezenlijking van Bezette stad nauwelijks 
overschat worden. Aan het zetwerk ging 
noodzakelijkerwijs veel interpretatie vooraf. 
Als vormgever moest hij feilloos aanvoelen 
wat Van Ostaijen voor ogen had, maar ook 
de nodige lettertypes bij elkaar zoeken of 
desgewenst uitsnijden uit palmhout, de 
beeldbepalende houtsneden en illustraties 
vervaardigen.

Linde De Potter –  
conservator moderne drukken

‘Zonder bijbelse 
schoonheid’: 
het handschrift 
van Bezette stad

Wat niemand nog voor mogelijk 
hield, gebeurde op 22 februari 2021 
toch: het handschrift van Bezette 
stad, de legendarische dichtbundel 
van Paul van Ostaijen, werd door 
minister van cultuur Jan Jambon 
aan het grote publiek voorgesteld in 
de Nottebohmzaal. Daarmee kwam 
de saga rond de ‘Heilige Graal van 
de Vlaamse letterkunde’ (dixit Van 
Ostaijen-kenner Geert Buelens) tot 
een gedroomde ontknoping. Het 
manuscript was immers al decennia 
zoek. Maar nu, honderd jaar na de 
publicatie van Bezette stad, is het 
handschrift terug thuis.

Daarnaast maakte Jespers veel afwijkende 
keuzes, zoals cursieven voor drukletters 
en het schrappen van de paginanummers. 
Opvallend is de beroemde Zeppelin-passage. 
De zogenaamd ‘fysioplastische’ uitwerking 
(de sigaarvorm van het woord ‘ZEPPELIN’) 
ontbreekt in het manuscript. Wat wel 
overeenkomt, is de gespiegelde ‘N’. Hoewel 
Van Ostaijen niet hield van dat soort 
vormgedichten in de stijl van Apollinaire, is 
Jespers’ interpretatie vandaag iconisch.

[…] Een boek zonder bijbelse schoonheid / 
een boek voor royalisten en republikeinen / 
voor doktors en analfabeten / een boek met 
een register van al de beroemde liedjes der 
tien laatste jaren / Kortom: onmisbaar gelijk 
een kookboek / “Wat ieder meisje weten 
moet” /

Bezette stad is dat alles, en meer. En het is 
van ons allemaal! Hoog tijd dus om het zelf 
te bewonderen … 

‘Onmisbaar gelijk een kookboek’
De ‘stapel papier’ bevat tot slot nog een 
verrassend kleinood: een bijlage die 
geen deel uitmaakt van de kopie in het 
Letterenhuis. De dichter ontwierp een soort 
intekenkaart, gericht aan uitgeverij Het 
Sienjaal of aan een in te vullen boekhandel, 
om Bezette stad te bestellen. Het bevat de 
ironische typering die later op de oranje 
wikkel rond de boekuitgave zou prijken:
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We mochten de voorbije maanden opnieuw enkele uitgelezen 
schenkingen ontvangen. Zo konden we onze collectie pulpliteratuur 
aanvullen met een uitgebreide verzameling pulpboekjes voor de 
jeugd. We ontvingen onder andere een reeks Kapitein Ricardo’s. 
De boekjes, over de avonturen van de RAF-piloot Victor Vincent, 
avonturen in het zogeheten ‘Wilde Westen’ en andere zogenaamd 
typische ‘jongensonderwerpen’, werden indertijd op grote schaal 
verspreid en gelezen maar zijn vandaag nagenoeg onvindbaar.

Voorts konden we onze deelcollectie onder-de-toonbankliteratuur 
aanvullen dankzij een schenking van het Stadsarchief Turnhout. Naast 
aanvullingen op onze bestaande verzamelingen van bijvoorbeeld Jo 
Durand en De Mascotte konden we ook nieuwe nieuwe pulpreeksen en 
auteurs toevoegen aan de collectie. Een leuke aanvulling is bijvoorbeeld 
de Charming-reeks, met afleveringen met sprekende titels als Brandende 
Zinnen, Liefde is geen Koehandel en Geen Wellust, maar Liefde. De reeks 
bevat onder andere werk (onder pseudoniem) van de tragisch gestorven 
Antwerpse cultauteur Roger Van de Velde (1925-1970), van wie de 
biografie Deze wereld is geen ergernis waard door Ellen Van Pelt recent 
verscheen bij Uitgeverij Vrijdag.

Van een andere gulle schenker kregen we Humoradio’s uit de periode 
1944-1946. Humoradio is de voorloper van het huidige weekblad Humo. 
Dankzij deze schenking konden we enkele hiaten in onze historische 
collectie wegwerken. We zijn echter nog op zoek naar de vroegste 
Humoradio’s uit de periode 1936-1940. Wie thuis nog oude nummers uit 
die periode heeft liggen, mag ons zeker contacteren …

Naast al die literaire aanwinsten konden we, met behulp van bevriende 
antiquaren, ook een reeks inplakalbums uit de tweede helft van de 
vorige eeuw verwerven. Het verzamelen van plaatjes voor die albums 
was ooit een erg populaire bezigheid van jongeren. Dit soort albums, 
die werden uitgegeven door bedrijven als Chocolaterie César en Côte 
d’Or, doen vandaag erg gedateerd aan. Tegelijk bieden ze een unieke 
inkijk in de manier waarop men destijds naar de wereld keek. 

Voorts kochten we heel wat bijzondere werken aan, gaande van speciale 
Uilenspiegel-uitgaven tot Sinterklaasboekjes. Een erg mooie aanvulling 
op onze collectie zijn eenenzestig afleveringen van het legendarische 
Bulkboek uit de jaren zeventig. Bulkboeken zijn goedkoop uitgegeven 
heruitgaven van literaire werken of thema-afleveringen over een 
specifiek literair thema of een Nederlandse of Vlaamse auteur. Hele 
generaties scholieren hadden een abonnement op het blad en konden 
zo kennismaken met de Nederlandse literatuur, van Paul van Ostaijen 
en Anna Blaman tot Hugo Claus. We zijn overigens nog steeds naarstig 
op zoek naar exemplaren uit de jaren tachtig en negentig.

De collecties van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience groeien 

voortdurend aan. De voorbije maanden hebben we opnieuw heel wat 

boeiende publicaties kunnen verwerven. In deze rubriek stellen we u graag 

enkele bijzondere aanwinsten voor. 

Linde De Potter – conservator moderne drukkenAANWINSTEN
NIEUWE 

consciencebibliotheek.be/aanwinsten

Foto: Peter Baetes

De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren, of kortweg DBNL, is een 
digitale schatkamer met duizenden teksten uit de Nederlandstalige literatuur- 
en cultuurgeschiedenis. Je vindt er niet alleen klassiekers zoals Houtekiet 
(1939) van Gerard Walschap of Lof der zotheid (1509) van Erasmus, maar ook 
informatie over schrijvers en literatuur in tijdschriften, auteursbiografieën en 
wetenschappelijke studies. Deze werken vertegenwoordigen het volledige 
Nederlandse taalgebied, dus niet enkel Nederland en Vlaanderen. Dankzij dit 
rijke aanbod bereikt de DBNL jaarlijks miljoenen bezoekers wereldwijd.

Sarah Fierens - Projectleider DBNL Vlaanderen 
bij de Vlaamse Erfgoedbibliotheken vzw

www.dbnl.org 

De DBNL hanteert hoge standaarden bij de digitalisering 
van teksten, wat de collectie interessant maakt voor 
professioneel onderzoek. Maar ook wie wil grasduinen 
in de rijke geschiedenis van de Nederlandstalige letteren 
heeft met de collectie een handig vertrekpunt. De DBNL 
helpt haar gebruikers bij dat grasduinen door tools aan te 
bieden zoals de Atlas en het Calendarium, die de collectie 
benaderen via kaarten en datums. Zo krijg je een unieke 
dwarsdoorsnede van onze taal- en letterkunde en ontdek je 
verbanden tussen teksten die je eerder niet opmerkte.

Als je in de DBNL op ‘Antwerpen’ zoekt, krijg je een 
staalkaart van het rijke Antwerpse literaire en culturele 
verleden. Het zoekresultaat toont bekende klassiekers 
van en over Antwerpen zoals In ’t wonderjaer (1837) van 
Hendrik Conscience, het Antwerps liedboek (1544) en 
Mariken van Nieumeghen (ca. 1515). Maar je vindt ook 

Digitaal grasduinen door 
de Nederlandse Letteren

minder bekende namen zoals Hilda Ram, die in Schetsen, 
novellen en vertellingen (1903) Antwerpse volksverhalen 
en -figuren zoals Lange Wapper weer tot leven brengt. 
Misschien wil je meer weten over  de geschiedenis van de 
vele rederijkerskamers van Antwerpen, waarvan de namen 
‘de Olijftak’, ‘de Violieren’ en ‘de Goudbloem’ al tot de 
verbeelding spreken? Of misschien wil je proeven van de 
vele poëtische odes aan de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal? 
De lofrede van de hand van Kuno, in 1887 verschenen in het 
tijdschrift Nederlandsch Museum, is een mooi voorbeeld. 
Kuno sluit af met de woorden “mijn koningin van kant, zij 
was … Antwerpen’s ranke toren”.

De term ‘Antwerpen’ leidt niet alleen naar literaire werken, 
maar ook naar taalkundige en geschiedkundige studies. 
Brieven en dagboeken uit beide wereldoorlogen van 
schrijvers en burgers in en rond de stad, een taalkundig 

boek waarin de namen van Antwerpse straten en pleinen 
etymologisch worden verklaard, ook dat biedt de DBNL. 
Met één term, plaats- of auteursnaam kan je dus uren 
ronddwalen in de DBNL en verborgen parels in een uithoek 
van deze immense schatkamer ontdekken.

De DBNL is een samenwerking tussen de Vlaamse 
Erfgoedbibliotheken vzw, de Koninklijke Bibliotheek van 
Nederland en de Taalunie. De Erfgoedbibliotheek Hendrik 
Conscience is een belangrijke partner voor de DBNL: 
recent werden ongeveer honderdtwintig monografieën en 
verschillende jaargangen van een veertigtal tijdschriften uit 
haar collectie gedigitaliseerd en aan de DBNL toegevoegd.

HELDEN IN HARNAS
Hoe komt het dat figuren als Karel de Grote en koning 
Arthur nog steeds tot de verbeelding spreken? Die vraag 
staat centraal in de tentoonstelling ‘Helden in harnas’. 
De focus ligt op Antwerpse drukkers in de zestiende 
eeuw, die tal van ‘middeleeuwse’ ridderverhalen 
in meerdere talen op de markt brachten. In 
de expo onderzoeken we waarom sommige verhalen 
vergeten raakten en andere niet, en blazen 
we deze verhalenschat nieuw leven in.
Van 29 oktober 2021 tot 23 januari 2022 in de 
Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience.

LITERAIRE VOORSTELLINGEN 
OP STREAMS
Samen met Bibliotheek Permeke, het Letterenhuis en 
Behoud de Begeerte sloegen we de handen in elkaar 
om lezingen, voordrachten en interviews met auteurs 
digitaal aan te bieden. In het aanbod van meer dan 
twintig opnames vindt u ook de Nottebohmlezing 
‘Dochter van de dekolonisatie’ door Nadia Nsayi terug. 
Dit voorjaar worden alle Nottebohmlezingen op dit 
nieuwe online platform gecapteerd.
antwerpenleest.be/streams

SAMENWERKING MET
UITGEVERIJ VOETNOOT
De Erfgoedbibliotheek ging opnieuw een interessante 
samenwerkingsovereenkomst aan, dit keer met 
uitgeverij Voetnoot. Voetnoot legt zich toe op de 
productie van uitgaven op het gebied van literatuur, 
kunstkritiek, poëzie, fotografie, beeldende kunst en 
vormgeving. De Erfgoedbibliotheek krijgt een exemplaar 
van elke nieuwe publicatie van deze oorspronkelijk 
Amsterdamse uitgever, die sedert 1996 gevestigd is 
op de Plantin en Moretuslei te Antwerpen.

 KORT NIEUWS

Bij het Haarlemse veilinghuis Bubb Kuyper kochten we in 
het najaar van 2020 een zeldzame Antwerpse postincunabel 
aan: de Schone hystorie vanden wijsen Philosooph Sydrack. 
Postincunabelen zijn vroege drukken die dateren uit de periode 
tussen 1501 en 1540. De Erfgoedbibliotheek bezit intussen ruim 
800 postincunabelen. De Sydrack is gedrukt door Michiel Hillen 
van Hoochstraten op 9 augustus 1522. Deze postincunabel is een 
belangrijke aanwinst voor de Erfgoedbibliotheek, die geen enkele 
andere versie van deze bijzondere middeleeuwse encyclopedie bezit. De 
Sydrack is opgesteld in de vorm van vragen en antwoorden – een FAQ 
avant-la-lettre. De tekst gaat terug op het dertiende-eeuwse Oudfranse 
werk Sidrac le philosophe, le livre de la fontaine de toutes sciences. De 
Middelnederlandse vertaling is verzorgd door een anomieme auteur 
die in Antwerpen woonde in de veertiende eeuw. De Sydrack  was 
ontzaglijk populair, wellicht omdat het een van de eerste teksten 
in de volkstaal was die wetenschappelijke kennis toegankelijk 
maakten voor een lekenpubliek.



zondag 30 mei 2021
ROKUS HOFSTEDE
De vertaler als vertolker: taalgevoel 
en muzikaal gevoel

Literair vertalen vereist technische en 
muzische vaardigheden, je doet het met je 
hoofd en met je buik. Vertalers verklaren 
niet alleen maar vertolken ook. Wat is de 
geldigheid en de limiet van de muzikale 
metafoor voor de kunst van het vertalen? 
Een causerie aan de hand van Paul van 
Ostaijens Bezette stad en Pierre Michons 
Roemloze levens.

Rokus Hofstede  is vertaler van Franse 
literatuur, vooral essayistisch proza 
(Barthes, Bourdieu, Ernaux, Michon, 
Perec, Proust).

zondag  13 juni 2021
RUDOLF HECKE
Gainsbourg, tekst en uitleg

Serge Gainsbourg is een woordschilder. 
Zijn taal is gekenmerkt door valkuilen, 
driedubbele bodems, weerhaken en 
bominslagen. Zijn leven en werk vormen 
een eenheid. Zijn taal legt bloot wie in 
hem schuilt. Het timide jongetje dat nooit 
volwassen wil worden en het destroy- 
alter ego Gainsbarre. Een dissectie door 
Rudolf Hecke van levensgebeurtenissen en 
levenswerk.

Rudolf Hecke is auteur, componist, 
muzikant en performer. Zijn ontmoeting 
met Gainsbourg in 1985 was de aanzet van 
zijn  passie voor de artiest.

zondag 9 mei 2021
LUK VAN HAUTE
De ‘onvertaalbaarheid’ van Japan

De Japanse cultuur is ‘onvertaalbaar’, zo 
luidt het cliché, want exotisch, mysterieus 
en ondoorgrondelijk. Luk Van Haute plaatst 
op basis van ruim dertig jaar ervaring 
vraagtekens bij deze beeldvorming en 
staat stil bij de vertaalproblemen. Weg van 
de veralgemeningen toont hij aan dat de 
Japanse literatuur en cultuur veel diverser 
zijn dan sommigen geloven.

Luk Van Haute studeerde Japanse 
literatuur aan de Universiteit van Tokio 
en is vertaler van onder meer Haruki 
Murakami, Soseki Natsume en Yasunari 
Kawabata.

online lezing
MAUD VANHAUWAERT
Het stad in mij

Maud Vanhauwaert was stadsdichter van 
Antwerpen in de periode 2018-2019. In 
die functie zocht Vanhauwaert naar tal 
van nieuwe verschijningsvormen voor de 
poëzie. Tijdens de lezing neemt ze u mee 
op een geanimeerde wandeling langs de 
grenzen van wat poëzie vermag.
 
Deze lezing wordt op zondag 18 april 
opgenomen en is enkele dagen later te 
zien op antwerpenleest.be/streams.

Maud Vanhauwaert schrijft gedichten en 
vertaalt ze naar nieuwe vormen. Zij zoekt 
naar speelse theatrale elementen om 
poëzie publiek toegankelijk te maken.
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Kalender
MAART

WO 10.03 

How book history can contribute 

to Missionary Linguistics

Online Miraeus Lecture door Zanna Van Loon

Beschikbaar op consciencebibliotheek.be

MEI

ZA 08.05 EN 22.05 | 10u00

Kunst en crisis aan het begin van de 

twintigste eeuw - Paul van Ostaijen en zijn 

beeldende tijdgenoten

Cursus Davidsfonds Academie 

door Johanna Kint

ZO 09.05 | 11u00

De ‘onvertaalbaarheid’ van Japan

Nottebohmlezing door Luk Van Haute

ZO 30.05 | 11u00 

De vertaler als vertolker: 

taalgevoel en muzikaal gevoel

Nottebohmlezing door Rokus Hofstede

JUNI

ZO 13.06  | 11u00 

Gainsbourg, tekst en uitleg

Nottebohmlezing door Rudolf Hecke

ZO 27.06 | 11u00

Aan een taal spreekt niets vanzelf

Nottebohmlezing door Gaston Dorren

RONDLEIDINGEN

SCHATTEN VAN DE NOTTEBOHMZAAL

In juli, augustus en september.

Elke donderdag en vrijdag voor individuele 

bezoekers om 10u00, 11u30 en 14u00. 

Groepsbezoeken zijn op alle weekdagen 

mogelijk en u kan ze boeken op 

www.experienceantwerp.be. 

VAN OSTAIJEN IN VERTALING

Van 10 mei tot en met 30 september 2021.

Op vrijdagen 28 mei, 25 juni, 30 juli, 27 

augustus, 24 september voor individuele 

bezoekers om 14u00.

Groepsbezoeken zijn op alle weekdagen 

mogelijk en u kan ze boeken op 

www.experienceantwerp.be.

INFO & TICKETS:
www.consciencebibliotheek.be
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zondag 27 juni 2021
GASTON DORREN
Aan een taal spreekt niets vanzelf

Dorren laat in deze lezing zien dat de 
verschillen tussen talen groter zijn dan 
men doorgaans denkt. Dat geldt in de 
eerste plaats voor taalkundige aspecten 
zoals grammatica, woordenschat enz. De 
verschillen gelden echter evenzeer voor 
de taalcultuur en de manier waarop de 
gemeenschap over haar taal denkt, en hoe 
die behoort te zijn.

Gaston Dorren schrijft over taalkunde voor 
een breed publiek.


