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Z
owat vijf of zes jaar geleden moet ik met een nogal lichtzinnige
kop gezegd hebben: „Weet ge wat ik nog zou willen beschrij-
ven? Het leven van Pieter Daens.” Want Pieter was een der hel-

den uit grootvaders verbeelding. De roverskapitein Jan de Lichte en
de gazetschrijver Pieter Daens, daar had hij een grenzeloze bewonde-
ring voor.

Hij kon nergens een oud grapje aanhalen, een woordspeling of een
kwinkslag, en daar dan aan toevoegen: „Dat heeft Pie Donsj nog ge-
zegd.”

Vijf of zes jaar lang doorploegde ik de bladen van Pieter Daens, las
alles wat hij geschreven heeft, las alles wat men over hem geschreven
heeft... en vanzelfsprekend moest ik dan ook de bladen van de tegen-
strevers, de katolieken, lezen. En de bladen der liberalen, Het Verbond
en Dendergalm. En ons eigen weekblad Recht en Vrijheid.

Alles wat dienen kon, alles wat een ander en ongewoon licht wierp
op de sociale en politieke strijd in ons stadje Aalst schreef ik op en
voegde het kronologisch - en veelal onlogisch - aan elkaar toe. Het
werd veel meer dan alleen het leven van Pieter Daens, het werd de ge-
schiedenis van de sociale strijd in mijn geboortestadje.

En de twaalfhonderd dichtbeschreven vellen kregen de titel: ‘Fa -
brieksstad Aalst’. Twaalfhonderd bladzijden die geen mens ooit lezen
zou, want het was een eindeloze opsomming van nietsbetekenende
jaartallen en van dorre, droge feiten.

Slechts af en toe kwam Pieter Daens er even in voor, want in deze ge-
schiedenis van de sociale strijd waren zoveel andere mensen belang-
rijker dan hij. In de eerste plaats al zijn broer pastoor Daens. En dan
baron de Béthune. En dan onze partijsekretaris, Fred Nichels...

Pieter zonk er in weg. En een paar weken geleden, na vijf of zes jaar
lang te hebben geschreven over de Fabriekstad Aalst, voelde ik me
echt zo bedroefd omdat hij, die held van grootvader was geweest, zo’n
onbelangrijk aandeel in dat boek had.

En toen herinnerde ik me weer wat ik heel in het begin met een
lichtzinnig hoofd had gezegd: „Weet ge wat ik nog zou willen schrij-
ven? Het leven van Pieter Daens!” En of ge het geloven wilt of niet,
maar ik ben weer helemaal opnieuw begonnen...

Ja, echt twaalfhonderd bladzijden waarin nu Pieter de belangrijk-
ste is, want al gebeurde laat ik door zijn ogen bekijken, laat ik hem
kommentaar er op geven. En die hele sociale en politieke strijd laat ik
beginnen met zijn geboorte, en trek ik een streep er onder bij zijn
dood.

Hij stierf trouwens in 1918, en na de eerste wereldoorlog werd het
tóch een heel andere wereld.

Vorige week zag mijn vrouw me aan de schrijftafel zitten en wou ze
weten of mijn boek, na zes jaar arbeid, wat opschoot. Zo blij als een
kind heb ik geantwoord: „Ja, ik ben nu al aan bladzijde zes.”

Ik weet het, anderen verdienen veel geld met elk jaar opnieuw een
romannetje te schrijven. Maar is dat het doel in ons leven, heel veel
geld te verdienen? Of is het ons doel, genoeg geld te verdienen en on-
dertussen iets te maken waarover ge niet te schamen hebt?

B oontje

Vervolg van pagina 1

Wie is er niet schatplichtig aan Boon?

b
brieven

Deze nooit in boekvorm herdrukte column verscheen op 15 maart 1968, de 56ste
verjaardag van de schrijver. Van 18 november 1959 tot 21 januari 1978 verscheen
vrijwel dagelijks een column van Louis Paul Boon (‘Boontje’) in het Vlaamse dagblad
Vo o r u i t . In 1988 begon uitgeverij Houtekiet met de integrale uitgave van alle
‘Boontjes’. Na acht delen (1959-1967) werd die uitgave in 2003 gestaakt.

De euro
Aernout Boots bespreking van het
boek van Roel Janssen (Boeken,
02.03.12) deed me terugdenken aan

de kandidaatsfase van mijn studie
economie aan de Erasmus Universi-
teit (1977-1984). In die jaren werd
een toekomstige gemeenschappelij-
ke munt door de financiële autori-
teiten gesimuleerd met de (fictieve)
ECU. Onze docenten waren scep-
tisch ten aanzien van het welslagen
van een muntunie, vooral als de zui-
delijke landen zouden toetreden. De
economische krachtsverschillen wa-
ren veel te groot. Ook toen dus al
grote twijfels bij economen! Inder-
daad, de critici werden niet gehoord
door de politici.
C. Houtkamp, Houten

Vr o u w e n h a n d e l
Charles den Tex is kwaad (Boeken,
02.03.12) dat een rechter aan een

mogelijk slachtoffer van mensen-
handel kritische vragen stelt (‘wa a r -
om liep u niet weg?’), en dat is in-
voelbaar. Anderzijds leven we niet in
een rechtsstaat als de rechter verha-
len klakkeloos aanneemt. Dit dilem-
ma wordt hanteerbaarder als we ons
herinneren dat minister Regout op
20 februari 1911 het wetsartikel
‘vrouwenhandel’ niet voorstelde in
het belang van de vrouw, maar in het
belang van de goede zeden. ‘Vr o u -
wenhandel’ was het bemiddelen van
vrouwen, uitdrukkelijk ook vrijwil-
lige, tot prostitutie, en dát moest ge-
straft worden. Bij de wetsherziening
in 1994 had het parlement kunnen
zeggen: vrijheidsberoving met het
doel iemand tot iets te dwingen is
reeds strafbaar in WvS art. 282a (vijf-

tien jaar cel!), mishandeling in art.
300 tot 304 (twaalf jaar cel!), we heb-
ben geen apart artikel mensenhan-
del meer nodig. Dat durfde kenne-
lijk niemand te opperen.
Albert Appelo, Groningen

Pío Baroja
In Boeken (24.02.12) las ik de ter za-
ke kundige en informatieve recensie
van Ger Groot betreffende De dolende
dame en Stad in de mist van de Spaan-
se schrijver Pío Baroja. Hij ken-
schetst mijn vertaling als fris, en dat
verheugt mij, want dat is precies
waar de directe stijl van Baroja om
vraagt. Tevens merkt hij op dat mijn
vertaling soms iets té eigentijds is,
want ‘een woord als hartstikke leg je
een personage uit de Belle Époque

niet in de mond.’ Dat kan zo zijn,
maar het voorbeeld dat hij erbij
geeft, is niet gelukkig gekozen. Vol-
gens etymologiebank.nl is hartstik-
ke (hartsteke, hardstikke) een woord
dat al eeuwen gebruikt wordt. Zo
geeft de etymologiebank een voor-
beeld uit het Zondagsblad van Het
Vo l k , verschenen in 1906, het jaar
waarin De dolende dame zich afspeelt:
hardstikke duister.
Frans Oosterholt, Bescanó, Spanje

Correctie
Anders dan in ‘Het overbodige kind’
(Boeken, 09.03.12) staat vermeld da-
teert het Het Anti-kindboek niet uit
2008 maar uit 2007. De juiste na-
men van de auteurs zijn Hanna de
Heus en Camiel de Vries.

nister-president vooral zijn bewondering uit
voor de producenten, die een vervallen post-
kantoor hadden omgetoverd tot een moderne
schouwburg. Slechts op de valreep besteedde
de minister-president een paar lovende woor-
den aan de auteur van het oorspronkelijke
werk. ‘Karel Paul Boon’. Een keer of drie zei
onze minister-president dat. Karel Paul Boon.
Hoe zou het de premier van Oostenrijk ver-
gaan, als hij de Salzburger Festspiele opende
met een lofzang op Ludwig von Mozart?

Goddank is Vlaanderen geen Oostenrijk. De
ene helft van de genodigden in het voormalige
postgebouw zuchtte ‘Vergissen is menselijk’,
de andere helft had niets in de gaten – en alle-
maal bestelden ze nog een glas. Zoals ook
Louis Paul Boon zou hebben gedaan. Hem
kennende, zelfs twéé glazen.

E
en paar decennia geleden schreef Jeroen
Brouwers nog dat Louis Paul Boon een
standbeeld verdiende op de grens van

Nederland en België, met zijn aangezicht naar
Amsterdam en zijn kont naar Vlaanderen.
Theo Sontrop en Martin Ros van uitgeverij De
Arbeiderspers hadden een auteur die in zijn
geboorteland hoofdzakelijk werd misprezen
en uitgelachen, ontdekt en omgekneed tot een
internationaal gerespecteerd fenomeen. Te-
recht. Van Het Geuzenboek tot Menuet, van Ve r g e -
ten straat tot Mijn kleine oorlog: hier klinkt een
unieke stem, in een onnavolgbare stijl, en met

een heel eigen schrijversuniversum. Boons
thema’s zijn universeel, zijn techniek is grens-
verleggend, zijn invloed blijvend — minstens
in Vlaanderen. Herman Brusselmans en Dimi-
tri Verhulst mogen jegens elkaar kissebissen
zoveel ze willen, ze zijn allebei even schat-
plichtig aan Boon. En ikzelf had Sprakeloos
nooit zo jazzy durven componeren als ik niet
De Kapellekensbaan had gelezen.

Ook Willem Elsschot, nochtans zelf een
grootmeester van de gebalde stijl, herkende en
apprecieerde de explosieve en meanderende
oerkracht van zijn latere collega en vriend. Als
jurylid van de Leo J. Krijnsprijs las hij in 1945
het manuscript van Boons debuut, De voorstad
groeit. ‘Ik begon ’s avonds om half negen te le-
zen,’ zou hij later schrijven, ‘en ik herinner mij
dat ik pas stopte toen ik mijn vrouw vanuit bed
hoorde roepen dat het half drie was.’

Boon kreeg de prijs en groeide uit tot een gi-
gant. Elsschot had zich niet vergist, zoals hij
gek genoeg wél zou doen met Hugo Claus.
Diens overrompelende debuut De Metsiers
achtte jurylid Elsschot ‘niet geschikt om in
boekvorm te worden uitgegeven’. ‘Ik heb het
in zijn geheel gelezen, en dat wil wat zeggen
qua zelfopoffering. […] Gewild ordinair en zo
rommelig dat men onmogelijk uit de persona-
ges wijs kan worden.’ Het blijft tot op heden
een van de grote mysteries in de Vlaamse litera-
tuur: dat Elsschot het genie van Hugo Claus
niet zag en dat van Boon wél.

Dat is des te merkwaardiger voor wie achter
elkaar van Elsschot Kaas leest en van Boon De
Kapellekensbaan. In een programmatisch voor-

woord bij Kaas zet Elsschot zijn opvattingen
uiteen over stijl. Sec en bondig uiteraard, in
overeenstemming met zijn credo van reclame-
man. ‘Wat niet noodig is dient geweerd, en
waar het met één personage kan is een menigte
overbodig .’

Een groot verdediger van deze Literaire Kla-
re Lijn kan je Louis Paul Boon niet noemen. Hij
hield van menigtes, hij was verlekkerd op de-
tails die niet ter zake leken te doen, hij borstel-
de gulzig en driftig buiten alle lijntjes. Als de
grote prent maar klopte, mocht het perspectief
gerust uit de haak hangen. Correctie: precies

omdát het perspectief niet klopte, was Boons
verhaal waarachtiger.

Ook het leven zelf hangt zelden waterpas.

B
ehalve tegen Elsschot zet ik Boon in lite-
raire discussies vaak af tegen W.F. Her-
mans, al bewonder ik ze allebei evenveel.

Dat is het geweldige aan literatuur. Zelden la-
ten je helden zich vangen onder het slagnet
van een en dezelfde theorie. In Hermans’ ro-
mans mocht er geen mus van het dak vallen
zonder dat die val bijdroeg tot de compositie
en de betekenis van het boek – een richtlijn die

zó uit de cursus had kunnen komen van een
hedendaagse scriptdoctor.

Boon zet daar, reeds aan het begin van De Ka-
pellekensbaan, een radicaler motto tegenover,
hoewel duidelijk geïnspireerd op Hermans’
gevallen mus. Voor Boon is een roman een kuip
mortel die van een stelling dondert. Hij be-
mint het onaffe, het accidentele, het wanstalti-
ge, het ogenschijnlijk chaotische. In termen
van moderne beeldende kunst is W.F. Her-
mans een Piet Mondriaan, Louis Paul Boon een
Jackson Pollock.

Is Boon weggedeemsterd omdat de chaos bij
hem te groot is gebleken voor hedendaagse le-
zers, die meer houden van overzichtelijke,
chronologisch vertelde verhalen? Ik kan en wil
het niet geloven, zeker na het lezen van recente
successen als 2666 van Roberto Bolaño en B e-
zoek van de knokploeg van Jennifer Egan.

De reden valt, vrees ik, helaas meer te zoe-
ken in het instrumentarium van Boon. Zijn
taal. Zijn formidabele Boonsiaans. Door Ne-
derlanders verkeerdelijk versleten voor plat
Vlaams, en voor jonge Vlamingen even ver-
keerdelijk versleten voor het taaltje van hun
v o o r o u d e r s.

Ikzelf ben er dol op, omdat – jazeker – dat
Boonsiaans zo’n schitterend asieltehuis is. Het
herbergt vele mooie oude woorden, het ver-
welkomt veel vergeten Vlaamse gezegden.
Geen banneling zo buitenissig of hij krijgt bij
Boon alsnog een rol. Het Boonsiaans knarst en
botst en bijt en mengt en krijst en swingt als de
neten — soms doet het me denken aan de rock-

chansons van Arno Hintjes, die zelf een krui-
sing is tussen een anarcho-punker op jaren,
een Jacques Brel op zijn best en een eeuwig on-
verstaanbaar snauwende visser uit Oostende.

G
oddank is de idioom van Boon niet ‘zui-
ver’, niet ‘mooi’. Daarvoor bevat het ook
te veel verbaal wrakhout, literaire af-

baakmaterialen en Aalsters gevloek. Hoe zijn
vertalers dat ooit hebben opgelost? Ik weet het
niet. Hoe vertaal je de gevoelswaarde van ‘m ij -
ne frak’ (mijn jas), ‘een perte totale’ (een total
loss) en ‘het fluitenwerk’ ( homoseksualiteit)?

Maar dat hele taalbouwsel van hem, dat be-
ruchte Boonsiaans, maakt zozeer een onder-
deel uit van zijn verstelstof en de typering van
zijn personages, dat ik de beginnende Boonle-
zers slechts één raad kan geven. Bijt op uw tan-
den, schattebouten, en zet door. Vooral tijdens
die eerste paar bladzijden. Laat u niet afschrik-
ken, maar geniet juist van deze onverwachte
woorden hier, dat gekke voorzetsel daar, en
gindse maffe uitdrukking. De context geeft
hun betekenis wel prijs. En wees gerust, uw be-
loning is niet min. U krijgt een boek te lezen
zoals u er nog nooit een las. De kans is zelfs
groot dat, al na één hoofdstuk, u zelf gaat spre-
ken ‘op zijn Boons’. Verras uw vrienden! Ver-
maak uw nageslacht!

Geef Boon wat Boontje toekomt, en verwen
uzelf met een van de spannendste oeuvres in
ons taalgebied. Een vingerhoedje inspanning,
voor een oceaan van rauw talent.

Tom Lanoye

Goddank is de idioom
van Boon niet ‘zuiver’,
niet ‘mooi’...

...daarvoor bevat het
te veel verbaal wrakhout
en Aalsters gevloek
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Tekst Jochen
van Barschot
Te k e n i n g e n
Paul van der Steen

De boze Boon
De eerste tien jaar van Boons schrij-
versleven staan in het teken van
woede. Grote woede, over de oorlog
en het grootkapitaal, en kleine woe-
de, over alle bekrompen, kleinbur-
gerlijke voorstadsgenoten van Boon
in het Aalst van de jaren dertig en
veertig van de vorige eeuw. De ultie-
me weerslag daarvan vormt natuur-
lijk het tweeluik De Kapellekensbaan
(1953) en Zomer te Ter-Muren (1956).
De stijl van lange vlammende zin-
nen zonder hoofdletters, punten en
komma’s die het tweeluik over On-
dineke zo meeslepend maakt, keek
Boon af van Céline en was ook in
zijn vroegere werk al dominant.
Voor en tijdens WO II had Boon zijn
debuut geschreven, De voorstad groeit
(1943) met ook een volksmeisje, in-
dustrie, armoede en een tragische
ondergang . En ook Vergeten straat
(1946), over de microkosmos die
ontstaat in een doodlopende straat
die door de aanleg van een spoorlijn
van de buitenwereld wordt afgeslo-
ten, heeft zo’n stramien en is met
even veel vuur geschreven.

Mijn kleine oorlog (1947) is anders
van opzet. Als Boon in 1940 als
krijgsgevangene terugkeert uit
Duitsland is hij werkloos en heeft
hij alle tijd om te schilderen en te
schrijven. Maar als zijn toenmalige
uitgever Manteau na de tegenvallen-
de verkoopcijfers van De voorstad
groeit en het slecht ontvangen, som-
bere Abel Gholaerts (1944) besluit zijn
werk niet meer uit te geven, wordt
hij broodschrijver in kranten en
weekbladen. In Zondagspost (1945)
schrijft Boon vooral zijn kleine woe-
de van zich af, in een wekelijkse kro-
niek over de oorlog in zijn directe
omgeving, en alle collaboratie,
egoïsme en zelfverrijking die daar-
bij kwam kijken. Het boek eindigt
met een laatste roep: ‘Schop de men-
schen tot zij een geweten krijgen’.

In 1960 maakte Boon voor de her-
druk als Salamanderpocket een op-
gepoetste versie van Mijn kleine oor-
log, met twee nieuwe hoofdstukken,
een milder einde en beschaafde Ne-
derlandse zinnen. De oorspronkelij-
ke versie is krachtiger en wordt in-
middels ook weer herdrukt.

Mijn kleine leesgids

De vieze Boon
Wat in De Kapellekensbaan nog beperkt blijft tot de ontluikende seksualiteit van Ondineke, wordt gaandeweg in Boons werk
steeds explicieter: zijn voorliefde voor jonge meisjes. In de neerslachtige, deels autobiografische roman Menuet (1955) blijkt
hoe Boon daar privé mee worstelde, maar als hij zijn fantasie de vrije loop laat en van zijn uitgever onder pseudoniem mag
schrijven, schrijft hij in acht dagen een romantisch feuilleton waar het plezier van afspat: De liefde van Annie Mols (1959). In
1954 schreef hij, ook al onder pseudoniem, zo’n zelfde soort pulproman, Als vrouwen beminnen, die alleen als nieuwjaarsge-
schenk van De Arbeiderspers in 2008 is verschenen. Hoe Boon als gelauwerde schrijver dan eindelijk de aandacht van jonge
meisjes krijgt waar hij altijd zo naar verlangde (en hoe deze keer zijn echtgenote daarmee worstelt), schrijft hij op zijn 60ste in
het melancholische Als het onkruid bloeit (1972). In die tijd voelde hij zich ook vrij om een reeks pornografische romans te schrij-
ven, waarvan Mieke Maaike’s obscene jeugd (1972), de eerste (en leukste) is. Mieke Maaike verscheen kort na Pieter Daens (1971).

De historische Boon
Boon is zijn leven lang gefascineerd
geweest door schandalen, zedenza-
ken en criminaliteit. Hij spaarde
niet alleen plaatjes van pin-ups en
blote meisjes, maar ook kranten-
knipsels van lugubere misdaden,
rampen en zedendelicten. Het eerste
boek waarin fragmenten uit zulke
knipsels terugkeerden was Menuet
en kort daarna schreef hij De kleine
Eva uit de Kromme Bijlstraat (1956),
een lang verhalend gedicht over een
meisje dat verkracht en vermoord
wordt.

Sinds 1954, als hij in dienst treedt
bij het Gentse dagblad Vo o r u i t , vult
Boon zijn rubriek ‘De vier hoeken
van de wereld’ met berichten die
vooral in het teken staan van film-
sterren en societynieuws – een we-
reld die Boon mateloos fascineerde.

Boons voorliefde voor misdaad
keert terug in Het jaar 1901 (1976),
waarvoor hij putte uit de politiear-
chieven van Aalst. Ook De zwarte
hand (1977), over een criminele ben-
de die Aalst en omstreken eind ne-
gentiende eeuw in zijn greep hield,
staat vol met de rooftochten, zeden-
delicten en mishandelingen.

Zijn doorbraak op het gebied van
de historische roman verscheen in
1971: Pieter Daens of hoe in de negen-
tiende eeuw de arbeiders van Aalst voch-
ten tegen armoede en onrecht. Boon be-
schreef daarin meeslepend de klas-
senstrijd in zijn eigen stad.

Boon heeft hetzelfde genre nog
eens geprobeerd in Het Geuzenboek
(1979), over de bos- en watergeuzen
uit het Nederland van de 16de eeuw,
maar dat boek is veel minder ge-
slaagd dan Daens. Zijn laatste histo-
rische roman, over De kasteelheertjes
van Aalst, is nooit verschenen omdat
hij voor de voltooiing stierf.

De berustende Boon
De erkenning die de publicatie van De Kapellekensbaan
met zich meebracht en het vaste salaris waar het dagblad
Vooruit voor zorgde, maakten dat de boze Boon gaande-
weg veranderde in de berustende Boon. De ‘softere’ ver-
sie van Mijn kleine oorlog uit 1960 is daar een goed voor-
beeld van: in die tijd ziet Boon de dingen allemaal niet
meer zo zwart. Integendeel, hij verandert in de welis-
waar nog altijd ondeugende, maar verder vooral vrien-
delijke en soms hooguit nog een beetje grimmige
‘B oontje’ – zoals hij zijn dagelijkse column in Vo o r u i t
signeert.

Veel romans schrijft Boon in die jaren niet meer, er
verschijnen vooral bundels van werk uit de krant (waar-
onder héél veel Boontjes), evenals boeken met brieven
en memoires. Hierin toont Boon zich doorgaans van zijn
milde kant – een reëler beeld van met name zijn laatste
jaren, waarin hij geplaagd werd door somberheid en
drankproblemen, bieden de Memoires (1990) van zijn
vrouw, Jeanneke Boon, die ruim tien jaar na zijn dood
v e r s ch e n e n .

Een zee, een plas,
een chaos – zo
noemde Boon De
Kapellekensbaan al.
Hoe de weg te
vinden in dit
kolossale oeuvre?
Vier korte
kenschetsen voor
de beginnende
B oonontdekker.

Paul Menken
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