Juliaan Claerhout en de Cultuurbibliotheek

Jan Persyn schreef de biografie van Juliaan Claerhout. Het is een prachtig boek: Juliaan
Claerhout. Gemiste kans of menselijk tekort?, De Nederlandsche Boekhandel, 1975 (CB
2008/2589). Je moet het lezen wanneer je Claerhout wil leren kennen. In dit opstel wil ik
aanwijzen wat de Cultuurbibliotheek te bieden heeft om deze boeiende figuur nog beter te
leren kennen. Boeken uit de Cultuurbibliotheek (CB) worden vermeld met een
aanwinstennummer om het werk gemakkelijk op te zoeken in de catalogus:
www.cultuurbibliotheek.be

De Cultuurbibliotheek bewaart de Nomenclator van Hadrianus Junius uit 1583, die Juliaan van
Guido Gezelle cadeau kreeg ter gelegenheid van zijn priesterwijding in 1883. Persyn vermeldt het
geschenk maar weet niet dat het boek thans in de Cultuurbibliotheek bewaard wordt (p. 30).

Aantekening in de Nomenclator

1

In 2009 was het thema van de erfgoeddag ‘vrienden’. Willy Leloup organiseerde een tentoonstelling
over de vrienden van Gezelle, in het Gezellemuseum. Er was onder meer een vitrinekast over
Claerhout en Gezelle waarvoor de Cultuurbibliotheek een bijdrage leverde. Documentatie
bijeengebracht ter gelegenheid van die erfgoeddag wordt in de bibliotheek bewaard onder het
nummer 2009/2798.

De vriendschap tussen Guido Gezelle en
Juliaan Claerhout was gebaseerd op
gezamenlijke interesse voor taal, lokale
gebruiken en geschiedenis. Claerhout kreeg
van Gezelle regelmatig zoekopdrachten in
verband met taal en oude zegswijzen. Ze
gingen samen op tocht, wisselden boeken uit
en konden steeds op mekaar beroep doen.
De correspondentie die bewaard wordt in
het Gezelle-archief getuigt daarvan.
(www.gezelle.be)

De Vlaamsche Vlagge
Juliaan koopt als leerling van het Sint-Amandscollege, de eerste jaargang van De Vlaamsche Vlagge
(CB 2001/1690). Later zal men hem in het tijdschrift verwijten dat hij in het Frans
wetenschappelijke bijdragen schrijft in Annales de la Société d'Emulation pour l'étude de l'histoire et des
antiquités de la Flandre (CB 2000/1604). Er kan nochtans niet getwijfeld worden aan zijn Vlaams
gezindheid. Hij wilde natuurlijk wel dat zijn gespecialiseerde opstellen gelezen werden.
In het Kleinseminarie te Roeselare komt hij in contact met Edward De Gryse die hem voor het
leven een sociaal bewustzijn bijbrengt. Zie bv. DEGRYSE, Edward, Vaderlandsch recht en revolutie.
Verhandelingen over de sociale questien van heden, 1881 (CB 2006/2952).
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Loquela

Vanaf 1882 beschikken we over correspondentie met Gezelle. Samen met Jan Craeynest,
Florimond Fonteyne en Alfons Dassonville zit hij dan in het Grootseminarie en is ‘zanter’ voor
Gezelle. Hij werkt er mee aan het pas opgerichte Loquela. Hij is thuis bij Gezelle want hij weet
precies waar een boek ligt: “Friesland over de grenzen ligt zeker nog in uwen salon al den kant van de
strate, boven op het kaske…” In juli voor zijn priesterwijding schrijft hij: “Geheel het verlof moogt
gij van mij beschikken om te werken en mij alles op te leggen.”

“Loquela tua manifestum te facit.” Je taal toont wie je bent. Dat is natuurlijk een
vondst om het particuliere van de volkstaal te omschrijven. Loquela is een maandblad gesticht door
Gezelle, Gustaaf Verriest, Karel de Gheldere en Leonard-Lodewijk De Bo, maar het is ook een
woordenboek, een ‘idioticon’, uitgewerkt door Pater Hyacinthus en Caesar Gezelle.
De Cultuurbibliotheek bewaart de 15 jaargangen van het tijdschrift (CB 98/1129). Een jaargang
bevat 12 nummers van telkens 8 kolommen tekst. Helaas ontbreken er 7 nummers waaronder het
eerste en het laatste. Over het tijdschrift en de uitgave in boekvorm, kan men alles nalezen in ‘Méér
dan een mode-koorts’: Guido Gezelle en zijn postume uitgever Lambertus Jacobus Veen, 1901-1919 van Jan
Pauwels, pp.250-259 (CB 2005/2344).
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Van het woordenboek heeft de bibliotheek 3
uitgaven: de uitgave van L.J. Veen (19071909 verschenen in 13 afleveringen) (CB
98/2028); de uitgave van De Nederlandsche
Boekhandel in de oorspronkelijke band, met
de handtekening van Robrecht Stock (CB
2015/1445) en de derde uitgave door
Lannoo, Tielt (CB 98/1476). Claerhout was
niet betrokken bij de samenstelling en
uitgave van het ‘Idioticon’. Hij was trouwens
altijd al van oordeel geweest dat taalkunde
meer was dan woorden verzamelen.

.

Het Belfort
In 1886 draagt Gezelle hem voor als lid van het Comité flamand de France en onderneemt in mei
met hem een reis door Frans Vlaanderen. Het is de tijd dat Claerhout aan Gezelle schrijft: “ik
zal…in ’t Belfort…’t officieel en ’t hollandsch bestrijden”. Claerhout is stichter en medewerker
van Het Belfort (1886-1899) (CB 2000/960) en Philologische Bijdragen (1892-1896). Jan Persyn
catalogeerde 85 bijdragen van J. Claerhout in Het Belfort. Hij verzorgde een ‘driemaandelijks
overzicht’ van wat er gebeurde en verscheen, in de wereld van letterkunde, kunst en wetenschap.
In zijn eerste artikel De Franken, de Friezen en de Saksen. ONZE VOOROUDERS behandelt hij
een onderwerp dat hem levenslang zal bezig houden. Zijn vaste rubriek was Onze leestafel waarin hij
uiteenlopende onderwerpen behandelde. Bij voorbeeld Jg. 2 pp. 596-605: Hulde aan G.G.,
Vijfjaarlijksche prijskamp van de Vlaamsche letterkunde, geschiedenis der godsdiensten, onderwijs
der geschiedenis, taalzuivering, De Friezen en de Saksen onze voorouders [weer eens], Noordsche
letterkunde, maatschappelijke zaken, Vlaamsche Academie, over het Provencaals, het Corpus
Inscriptionum Semiticarum….
Er was ook plaats voor polemiek. In de 11e jaargang verscheen een artikel Vlaamse taalkunde
ondertekend door X van Tielt: “Enkel hebben wij Loquela, dit klein, klein bladje van vier zijden te
maande. Boffen wij er luide op, Loquela is een allerprachtigste en kostbaarste schat voor onze
taalbeweging en taalzuivering…” Claerhout werd verdacht de auteur te zijn, maar verdedigde zich
in een volgend nummer: “De bijdrage…en kwam van mij niet. Ik ben gewoon onder al wat ik
schrijf mijnen naam te zetten. ‘k Ben ver van ’s eens te zijn met den schrijver in zijn oordeel over
Loquela.” Claerhout gebruikte echter bij herhaling meerdere schuilnamen.
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Philologische Bijdragen. Bijblad van ’t Belfort
In januari 1892 verscheen het eerste nummer van Philologische Bijdragen. Het ‘bijblad’ telde 20
pagina’s tekst van Alfons Dassonville en Jef Claerhout. Het tweede nummer verscheen april 1892
(pp.21-36) met tekst van Amaat De Paepe, Dassonville en Claerhout. Het blad was maar een kort
leven beschoren: 5 jaargangen. In de CB ingebonden bij de jaargangen van Het Belfort.
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Le Comité Flamand de France

Dit ‘Comité’ werd in 1853 door Edmond de Coussemaker gesticht en geeft sindsdien Les Annales
du Comité Flamand de France uit en sinds 1857 ook een Bulletin voor de leden. Op 3 maart 1886 werd
Claerhout lid van het Comité. De leden maakten regelmatig een excursion zoals bv op 13 juli 1922,
naar Kortrijk, met telkens une séance: “La parole est donnée à M. Claerhout qui nous donne sous le
titre très modeste: La Flandre française. Glanes [een handjevol] ethnographiques, un aperçu des plus
interessants sur la toponymie de la Flandre Française.” (Bulletin 1922, p. 88). In dat aperçu vertelt
Claerhout zonder veel structuur over zijn hobby toponymie, en over een anekdote tijdens een tocht
met Guido Gezelle door Frans Vlaanderen in 1886: “Quand nous montions vers la charmante ville
de Cassel … le grand poète et l’érudit philologue tremblait d’émotion. Pourquoi?” Omdat iemand
hen goen dei gewenst had. “…il venait de surprendre sur leurs lèvres un mot tres pur du vieux parler
des ancêtres frisons qui doivent avoir colonisé la plaine maritime jusqu’à Calais” (p. 94).

Het Heidensch Kerkhof van Pitthem

Wie ‘auteur’ Claerhout, Juliaan intikt in de CB catalogus krijgt 69 titels. 18 titels werden
gebonden (CB 2003/1783) onder de titel Ethnographie. Het moet rond het jaar 1970 geweest zijn –
de bibliotheek was toen gehuisvest op het Grootseminarie – dat kanunnik Stock kwam aandragen
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met 1 m3 overdrukjes afkomstig van een zolder van een of andere academie. Die overdrukjes
werden gebundeld per auteur of per onderwerp en ingebonden. De bibliotheek telt tientallen
dergelijke Varia. De 18 artikels van Ethnographie zijn in het Frans geschreven. Opmerkelijk maar
niet zo verwonderlijk wanneer men bedenkt hoe de wetenschappelijke wereld toen functioneerde.
Le cimetière païn de Pitthem was wellicht zijn meest spraakmakende ontdekking.
Hij maakte zijn ontdekking bekend in Annales de la Société d’Emulation pour l’étude de l’histoire et des
antiquités de la Flandre in 1896. L’abbé Claerhout, directeur de l’école primair des garçons à Pitthem was membre
effectif van het genootschap. Het is een kort artikel (10 pagina’s) geïllustreerd met een kaartje. Hij
legt uit hoe hij vertrekkend van het toponiem ‘heidensch kerkhof’ dat hij in een document uit 1666
aantrof uiteindelijk tot zijn ontdekking kwam.
In 1897 verscheen een boekje Het Heidensch Kerkhof van Pitthem bij de Wed. Veys-David, drukkeruitgever te Pitthem waarin hij zijn ontdekking verder verwerkt in een soort populaire geschiedenis
van West-Vlaanderen. Het bevat 8 hoofdstukken: 1. Een Heidensch Kerkhof, 2. Frankische
grafsteden, 3. Delvingen te Pitthem, 4. Het Steenen Tijdvak, 5. Een Romeinsche Villa, 6. Een
Frankische Villa, 7. De bevolking van West-Vlaanderen, 8. De Roomsche Koopman. Het werk
werd ingebonden onder de titel Onze Gewesten. Varia 2 (CB 99/1986). In het zevende hoofdstuk op
p. 76 lezen we: “De Vlamingen zijn geen volksstam; ’t zijn Friso-Franken die dezen naam te danken
hebben aan den bodem, welken zij tijdens de frankische koningen bewoonden.”

Een brief van Claerhout

Onder nummer 2010/847 bewaart men in de bibliotheek een brief van Claerhout aan “Beste
Vriend Alfons”. In tegenstelling met zijn gewoonte, is de brief niet gedateerd. Hij is gestuurd vanuit
het Psychiatrisch Ziekenhuis Ziekeren te Sint-Truiden. Hij is bezig met “oordnamen van Limburg”.
Het chronogram biedt 1908. De brief kan dus best, ter gelegenheid van Nieuwjaar 1908, aan zijn
vriend Alfons Dassonville gestuurd zijn.
De afbeelding geeft in volgorde de kantjes 4, 1, 2 en 3 van de brief.
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Het gedicht “Gegroet o Astene…” (p. 4) getuigt van Claerhouts bewondering voor de
schilderkunst van Emiel Claus die immers in Astene woonde en waar Claerhout hem een paar
keren bezocht. In Biekorf 1893, heeft hij trouwens een artikel over “het spel van licht en kleur” bij
Claus geschreven.
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Oud Vlaanderland
Claerhout schreef niet alleen voor
wetenschappers. Hij was niet te beroerd om
vulgariserend en in verhalende trant voor
jong en oud te schrijven. Zo bv. Oud
Vlaanderland. (CB 98/1727). “In de
romaansche kapel, die in de korte marke der
Franken, met ruwe veltsteenen gebouwd is,
wordt op Kerstdag van ’t jaar 715, het
doopsel aan de bekeerde Friesen toegediend.
Forsachistu Diabolae? Vraagt de monnik
van St. Bavo van Gent, aan Raban, in de
frankische tale, waaruit onze vlaamsche taal
gesproten is. Ik verzaak den duivel,
antwoordt Raban met friesche klanken, die
evenals de frankische klanken begrepen
worden.” (p. 91).
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Het trefwoord ‘Claerhout’ levert 17 titels in de CB catalogus. Een opmerkelijke titel is
hier Esquisse nécrologique. Le révérend monsieur J. Claerhout curé de Caster, président du Cercle historique et
archeologique de Courtrai door Pierre Debbaudt in Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring
van Kortrijk (CB 2009/2707).
In het boek van Robert Verschuere Doorheen het leven en nog omtrent Stijn Streuvels, Ingooigem 1978,
(CB 2002/4271) kan men een paar aandoenlijke bladzijden (pp.200-203) lezen over de manier
waarop Claerhout als pastoor in Kaster met zijn parochianen omging. In de oorlogsjaren was hij
niet alleen pastoor maar fungeerde hij ook als burgemeester en politie wanneer er met de Duitsers
moest onderhandeld worden.
Het boek van Jan Persyn eindigt met geannoteerde brieven van Claerhout, fragmenten uit nagelaten
geschriften, en een volledige bibliografie. “Zonder uiterlijk vertoon is deze bezielde mens zijn weg
gegaan, van uit de romantiek der Blauwvoeterie…naar een steeds diepere studie van al wat het
Vlaamse volk eigen was…maar weldra ook van andere volkeren. Claerhout bezat een meer dan
gewoon historisch en cultureel bewustzijn als bewoner van het westers continent…” (Juliaan
Claerhout. Gemiste kans of menselijk tekort? p. 167).
Halletorentje over J. Claerhout
Jan Persyn schreef in het blad van de oud leerlingen van het college van Tielt, drie bijdragen over
De Tieltse jaren van Juliaan Claerhout 1884-1887, Jg. 22, 1975, nr. 1, 2 en 3). Hij schrijft bv. over de
viering van De Bo in Tielt met G.G., zijn werk in Het Belfort, zijn verhouding tot G.G., zijn
opvattingen over het Nederlands en hoe hij het Nederlands bevorderde bij zijn leerlingen.
W. de Smaele
16/11/2017
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Gedenkplaat aan de kerk van Kaster door Jef Claerhout

Walter de Smaele
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