Voorspel

1
Na alle twisten en beroering rond de leerstoel balanceerde
ik geruime tijd op het randje van een zenuwinzinking. Het
leek onmogelijk terug te keren naar mijn collega’s en studenten, naar het instituut met zijn eeuwenoude bibliotheek,
zijn paleografische collecties, ondergebracht in het voormalige klooster dat sinds mensenheugenis verborgen lag achter
hazelaars en rode beuken. In gedachten probeerde ik de nederlaag zo veel mogelijk te relativeren. Ik hield mezelf voor
dat mijn ambities altijd meer inhoudelijk dan uiterlijk waren
geweest. Het kwam door de dubbelhartigheid van onze faculteitsbestuurders, en het feit dat collega’s me niet hadden
gesteund toen de voordracht van mijn persoon voor het professoraat op de valreep werd doorkruist. Niettemin peinsde
ik erover hoe ik in elk geval mijn plezier in het onderwijs van
de middeleeuwse letterkunde zou kunnen terugvinden. Nog
steeds smeulde het vuur, maar het liet zich niet zomaar meer
aanwakkeren. God, wat was ik ver heen. Veelvuldig joegen
gevoelens van minderwaardigheid mijn hart op hol. Daar begreep ik weinig van, want even zo vaak voelde ik me uitverkoren en boven iedereen verheven.
Op een mooie voorjaarsdag kwam Jeanette – behalve secretaresse en matrone van onze vakgroep ook een trouwe toeverlaat – thuis bij me langs en bracht een stapel brieven mee
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die mijn postvak op het secretariaat had doen uitpuilen. Ze
vertelde over het reilen en zeilen van het instituut gedurende mijn ziekteverlof, en ik luisterde onwillig naar haar. Het
bloed stuwde naar mijn wangen, overal voelde ik prikkels en
steken. Onvoorstelbaar dat ik daar bijna vijfentwintig jaar
met overgave had gewerkt. Toen ze na een uurtje weer vertrok, omhelsde ze me. Vroeger had ik Jeanette begeerd en
haar zelfs weleens in bed gekregen. Daar was ik nu niet op uit,
maar wel drukte ik haar steviger tegen me aan.
‘Och, Willem, je bent nog lang de oude niet,’ zei ze, zich
behoedzaam losmakend. ‘Laat het me weten als ik iets voor je
kan betekenen.’
Stil bij haar liggen, me warmen aan haar zachte lijf, dat zou
veel goeddoen. Maar met die aura van ellende om me heen
was dat natuurlijk niet aan de orde.
De meeste brieven legde ik ongeopend terzijde. Ze belandden in de mand met houtblokken naast de haard. Een handvol hield ik over. Op de omslag van een ervan stonden mijn
naam en het adres van het instituut in Oost-Indische inkt geschreven. Die maakte ik open. ‘Strikt vertrouwelijk’ stond
boven de wellevende aanhef geschreven. Het handschrift op
de twee vellen was nogal bibberig. Meer kracht lag er in de
vele zwierige uithalen die de schrijver zich bij een aantal medeklinkers had gepermitteerd. Alsof de brief uit de achttiende
eeuw dateerde. Ik ging aan mijn bureau zitten en las de regels
van ene Ferdinand Baillet.
Zeer geachte dr. Willem de Reuvere,
Hierbij nodig ik u uit bij mij thuis langs te komen om enkele waardevolle boeken te bekijken die in het verleden
door vererving in mijn bezit zijn geraakt. Zo bezit ik een
incunabel, een echte wiegendruk, eind vijftiende eeuw,
van een Keltische ridderroman, u van inhoud zeker welbekend. Het tweede werk betreft een zeldzame druk uit
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de zestiende eeuw met liederen uit die tijd en voorgaande eeuwen. Ten slotte zal het u als mediëvist interesseren
dat ik eveneens in het bezit ben van een in leer gebonden
handgeschreven boekwerk dat meer eeuwen heeft getrotseerd dan het drukwerk dat ik hierboven noemde. Neemt
u mij niet kwalijk dat ik hier niet in detail treed; de kracht
hiertoe ontbreekt me.
Op dat moment klapperde het kattenluik in de achterdeur
naar de tuin en even later kwam Pablo, meer poema dan kat,
luid mauwend de studeerkamer binnenlopen.
‘Ben je daar, grote vriend,’ zei ik zonder me naar hem om
te draaien. ‘Hopelijk heb je de restanten van je prooidieren
in de tuin gelaten.’ Gewoonlijk gaf ik Pablo gelegenheid op
mijn schoot te springen. Omdat ik dat naliet sprong het roodbruine dier zelf op het bureaublad, probeerde mijn gezicht
kopjes te geven en liet zich pardoes op zijn zij vallen, boven
op de bladen van de brief. Luid spinnend onderging Pablo de
strelingen van mijn hand over zijn gladde, glanzende vacht.
Onderwijl dacht ik aan de regels die ik zojuist had gelezen.
Een brief als deze had ik vaker ontvangen van mensen die in
de veronderstelling verkeerden dat ze een kostbaar boekwerk
uit vroeger tijden bezaten. Ze hoopten dat een universitaire
bibliotheek er een hoger bedrag voor wilde betalen dan het
antiquariaat in het hart van de stad. Meestal ging het om goed
gelijkende namaaksels van beroemde drukken of handschriften. Facsimile’s uit een veel jonger verleden. Het vervalsen
van kostbare geschriften is van alle tijden. Hoe vaak had ik
niet in een wildvreemd studeervertrek gestaan met een smoezelige replica in handen, gebonden in opzettelijk aangetast
varkensleer, ogenschijnlijk eeuwenoud maar bij nader inzien
gewrocht van nieuwerwets materiaal.
‘Deze incunabel is ongeveer vierhonderd jaar jonger,’
moest ik iemand eens meedelen, ‘dan het jaartal op het voorblad ons wil doen geloven.’
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Zo’n boekbezitter kon zodanige taxatie als een wreedheid,
een opzettelijke vernedering, ervaren. Er waren onder zulke
ontgoochelden zeer zeker types die je zouden kunnen aanvliegen.
De lust om er nu als forensisch taxateur weer eens op uit
te gaan ontbrak me ten enenmale. Toen echter moest ik denken aan de naam van de afzender die ik dacht te hebben gelezen. Baillet? Inderdaad stond deze naam boven de aanhef
vermeld. Was hij misschien een nazaat van de vermaarde
Baillet die kort na de oorlog samen met enkele andere geleerden het Centre Belge d’archéologie et d’histoire du livre had
opgericht?
Met zachte drang wist ik Pablo van het bureau te verwijderen. Onder protest keerde het dier terug naar de tuin. Ik pakte de brief weer op en las verder:
Nog voordat ik kom te overlijden, en dat zal niet lang
meer duren, wil ik deze boekwerken van privé-eigendom
in publiek bezit veranderd zien. Er zijn echter enkele problemen die een simpele overdracht in de weg staan. Mijn
vraag aan u is – mocht ik u kunnen overtuigen van de uniciteit en waarde van mijn bezit – mij te helpen met het oplossen van de problemen, zodat de overdracht zo snel mogelijk zijn beslag kan krijgen.
Dat ik u benader komt omdat ik een aantal jaren geleden, samen met mijn vrouw, in het klooster een reeks
zomerlezingen over oude letteren, door u verzorgd, heb
gevolgd. Wij waren daar beiden zeer verrukt over, en de
daaropvolgende zomer hebben we uw voordrachten over
middeleeuwse literatuur bezocht. Zo is het eigenlijk gekomen dat ik u als de centrale figuur van het historisch-letterkundig instituut hier ter stede ben gaan zien, al heb ik
onlangs uit verschillende kranten begrepen dat jammer
genoeg niet iedereen deze zienswijze deelt.
Gezien de tijdsdruk verneem ik graag zo spoedig mo-
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gelijk of u in de gelegenheid bent op mijn invitatie in te
gaan.
Plots aangestoken door een gevoel van paniek nam ik de brief
nogmaals door en zag dat deze vier dagen geleden was gepost. Ik draaide het telefoonnummer dat onder de naam en
het adres van de afzender stond vermeld. Het duurde wel
even voordat iemand opnam. Fragiel stemgeluid wist zich na
enkele aanzetten aan een gejaagde ademhaling te ontworstelen. Het leek er inderdaad op dat ik met een stervende sprak.
We wisselden enkele beleefdheden uit.
‘Ik kan nauwelijks wachten,’ zei ik, ‘om die oude boeken
van u te bekijken.’
‘Nou, komt u dan vanmiddag deze kant op,’ reageerde
Baillet laconiek.
Dat de villawijk aan de zuidkant van ons stadje ook een rafelrand heeft, ontdekte ik pas toen ik op zoek ging naar het adres
van Baillet. Zonder de gps van mijn mobiele telefoon had ik
het waarschijnlijk niet gevonden. Nadat ik de auto had geparkeerd liep ik als een spoorzoeker, telkens turend op mijn
scherm, door een beschaduwde straat. Aan weerszijden van
het plaveisel woekerden meidoorns en vlierstruiken, waartussen enkele huizen opdoemden. Verderop veranderde de
straat in een onverhard pad. Het slingerde zich voort tussen
kruipwilg en bosschages. Pas nadat ik dit pad enkele honderden meters had gevolgd, en al overwoog om terug te gaan,
vond ik eindelijk het adres: een haveloze villa met een erf vol
onkruid en rondsluipende braamstruiken. Een oud mensje,
vermoedelijk de hoogbejaarde dienstmaagd, liet me binnen
en zei in het Frans dat meneer reeds op me zat te wachten.
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Midden in de ontvangstkamer zit Baillet in een crapaud, zich
warmend aan het binnenvallende zonlicht. Het is een afgeleefde, magere man. Zijn kleding lijkt afkomstig uit een plunjezak van het Leger des Heils. Hij draagt een verschoten jasje over een overhemd met vlekken. Om zijn benen slobbert
een grauwe broek. Onder zijn voeten, in grijze kousen gestoken, ligt een gevouwen dekentje met Schotse ruit. Als hij mijn
lezingen heeft bezocht moet ik hem eerder hebben gezien.
Maar ik kan me zijn verschijning niet herinneren. Ik loop op
hem toe en beduid hem te blijven zitten. Hij steekt zijn hand
naar me uit en zegt: ‘Goed dat u er bent. Kijkt u eerst eens
rustig naar mijn aanwinsten. Ze liggen voor u klaar. Gaat u
maar aan tafel zitten. Neem de tijd ervoor. Daarna praten we.’
Voor me op de langgerekte tafel liggen drie boeken: een met
het allerfijnste craquelé op zijn huid, de twee andere met het
patina van verstreken eeuwen. Eigenlijk hoef ik ze niet eens te
schouwen om reeds te weten dat het oorspronkelijke werken
zijn. Een voor een neem ik ze in handen en blader ze voorzichtig door. De wiegendruk van de Keltische roman Walewein – uit 1493 – heeft een Gotische letter die door de wisselende papierkwaliteit nogal eens uitloopt, waardoor sommige
passages minder goed leesbaar zijn. Maar als geheel verkeert
het boek in goede staat.
Als ik het tweede boek bekijk en de leren band ervan voorzichtig opensla neemt verbijstering bezit van me. Op de titelpagina staat in rode en zwarte inkt geschreven: Een schoon
liedekens. Boeck inden welchen ghy in vinden sult. Veelderhande
liedekens. Oude ende nyeuwe. Om droefheyt ende melancolie te verdrijven.
Is dit mogelijk? Ligt voor mij het zogenaamde Antwerps
Liedboek, anoniem uitgegeven in jaren dat de inquisitie een
adempauze nam? Er is fanatiek op dat boek gejaagd door
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wakker geschrokken kerkelijke scherprechters. De wereld
weet niet beter dan dat er nog slechts één exemplaar uit het
jaar 154 4 bestaat, rustend in de bibliotheek van Wolfenbüttel in Nedersaksen. Het is een kostelijke bundel waarin de samenstellers niet alleen eigentijdse maar ook talloze liederen
uit eeuwen daarvóór bijeen hebben gebracht. Deze uitgave
dateert schijnbaar van hetzelfde jaar. Als dit exemplaar eerder
gerestaureerd is – gezien de goede staat ervan en de leren omslag kan dat bijna niet anders – dan is het zeer professioneel
gedaan.
Wat het Liedboek belooft gebeurt terstond: alle bitterheid
en melancholie uit de achterliggende maanden zijn me op
slag ontvloden. Mijn hals is nat van het zweet. Verdwaasd kijk
ik op en vang de blik van Baillet. Hij zegt: ‘U heeft het mooiste voor het laatst bewaard.’
De oude heeft helemaal gelijk. Toen ik na mijn binnenkomst
het lijvige boekwerk op de tafel zag sprong mijn hart op en
dacht ik: ligt daar soms een middeleeuws verzamelhandschrift, van een hoedanigheid als de Lanselotcompilatie of
het Gruuthuusehandschrift? Maar ik wilde op dat moment
mijn bijna onbetamelijke weetgierigheid niet blootgeven
(waarom eigenlijk niet?) en met opzet bekeek ik eerst de beide drukken. Nu is het dan zo ver dat ik het handgeschreven
boek opensla en meteen begint het in mijn hoofd te suizen.
De codex is gebonden in een leren band die, zo te voelen, is
vastgelijmd op forse houten platten. Men spreekt ook wel van
houten kaften of mooier nog: de vleugels van het boek. Ik
klop op de binnenkant van de platten. Geen klank van hout
maar van zachter materiaal. Het plat heeft, door een raamwerk van latjes langs de vier randen, een bewaarplek; – zoveel is me meteen duidelijk. Merkwaardig dat de platten zo
dik gemaakt zijn. Stempels of metaalbeslag ter versiering van
de band ontbreken. Nergens is een heraldisch embleem van
een familie te vinden noch een afdruk van een stempel in lak
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die naar een of andere persoon verwijst. De boekband is nog
behoorlijk intact, waarschijnlijk omdat bij het inbinden repen
perkament van afgedankte teksten zijn gebruikt om het geheel te versterken. De repen bestaan doorgaans uit versneden
Latijnse strofen.
Een inhoudsopgave, voor of achter, ontbreekt. Voorzichtig bladerend moet ik erachter zien te komen welke teksten,
bekend of onbekend, het handschrift bevat. Het gehanteerde
schrift is een enigszins vroeg ogende Gotische littera cursiva, een doorlopend schrift vervaardigd met een spitse pen die
een dunne inktlijn voortbrengt. Een leek ziet hierin slechts
een woud van haarlijnen, en dat is het eigenlijk ook, want het
is een persoonlijk en informeel schrift. Een schrift voor eigen
gebruik. Dankzij veel monnikenwerk in de paleografie durf ik
te hopen dat ik dit schrift weldra met zeker gemak zal kunnen
lezen. Voorlopig echter alleen nog fragmentarisch: woorden,
kapittelteksten, verschillende regels. Het is genoeg om me
een indruk te vormen.
Het boek opent nota bene met een Dietse vertaling uit
het Latijn van de Ysengrimus, het verhaal over de wolfsmonnik. Naar de lengte en vorm te oordelen moet de vertaler de
inhoud van dit lijvige dichtwerk sterk gecomprimeerd hebben. Zo te zien is de tekst tot ongeveer een derde van het
oorspronkelijke werk teruggebracht. Deze vertaling en bewerking is volslagen onbekend! Ligt hier een oorspronkelijk
werk in het Diets? Het is in ieder geval niet minder dan een
nieuw ontdekte aanwinst in onze prille Middelnederlandse
letterkunde.
De tweede tekst is een soort van nazaat van de eerdergenoemde: het betreft een afschrift van het fameuze dierenepos
Van den Vos Reynaerde, den fellen metten roden baerde. De auteur ervan is onbekend, we weten alleen dat hij Willem heet,
of deze naam heeft aangenomen. De tekst lijkt in lengte ongeveer overeen te komen met de twee laatmiddeleeuwse kopieën die we van dit epos kennen. Behalve dan de aanvangs-
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regels die ik denk te kunnen lezen. Dateert deze tekst van
Reynaert, net als de vertaalde Izegrim, uit een veel vroegere
periode dan de tot nu toe bekende versies? Hieraan denkend
valt me een overweldigende gedachte in: stel nu eens dat ik
niet een handgeschreven kopie, maar het origineel van het
dierenepos onder ogen heb. Stel nu eens dat de hele inhoud
van dit verzamelhandschrift uit originelen bestaat, geschreven door Willem, mijn illustere naamgenoot uit een verre,
donkere eeuw. Als dit waar mag zijn, betekent dit dan dat het
boek Madoc – ook aan Willem toegeschreven maar spoorloos
en onderwerp van speculatie door talloze letterkundigen –
ook in dit verzamelhandschrift is terug te vinden?
Het bliksemt in mijn geest. En dan ineens overvalt me de
angst dat ik op het punt sta uit een droom vol verleidingen
te ontwaken en mezelf bezweet en ongelukkig in mijn sponde zal terugvinden. Ik knipper met mijn ogen en er verandert
niets. Nog steeds bevind ik me in de salon van een bouwvallige villa, bewoond door een man wiens dagen zijn geteld.
Onwillekeurig kijk ik op van het handschrift en zie de oude
Baillet onderuit in zijn crapaud hangen, de neus omhoog en
zijn mond ietwat geopend. Hij is ingeslapen. Voor eventjes
of in der eeuwigheid? Zijn borstkas blijft vlak. Er loopt een
vlieg over zijn voorhoofd. Ga nu niet dood, vadertje. Alsjeblieft niet in deze uren van openbaring, nu er een nieuw, genadig verschiet voor mij wenkt. Ongelovig staar ik naar hem.
Er lijkt geen leven in de man meer te bekennen, totdat kleine stuipjes in zijn handen, gevolgd door zacht gesnuif, me
geruststellen.
Ik moet me nu bedwingen vanwege een hersenschimmige
begeerte het boek Madoc te vinden met nerveuze haast de folia om te slaan. Dat zou werkelijk een ontering zijn van deze
uit de hemel gevallen codex. En ik hoef me niet te haasten.
Op enkele meters afstand van me slaapt de heer des huizes,
inmiddels met zacht gesnurk, in zijn crapaud. Langzaam, her
en der lezend, vorm ik me een eerste indruk van dit lijvige
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handschrift. Het boek Madoc zoek ik vergeefs, en ik schaam
me voor het feit dat ik hierover een zekere teleurstelling voel,
terwijl deze stokoude band zo veel andere literaire rijkdom
bevat. Ik heb gebladerd in een Chronieke, mij niet bekend, die
zo te zien over Vlaamse en Brabantse gebeurtenissen en verwikkelingen verhaalt. Jacht op ketters lijkt het voornaamste
onderwerp. Ik kwam een bundel Nachtliedekijns tegen, poëzie
in vagantenstrofen en, zeker weten, tot nu toe volslagen onbekend in onze letteren. Er is nog meer, het is bijna te veel.
Als mijn hart het straks maar niet begeeft.
Ik probeer me de totstandkoming van dit handschrift voor
te stellen. Alle bladen lijken me door dezelfde hand te zijn beschreven. Slordig, gehaast. Veel minder goed leesbaar dan de
littera textualis, het boekenschrift met een grotere pen en dikkere lijn, waarvan de realisatie meer tijd vergt.
Bevat deze codex het verzameld werk van één auteur, door
een kopiist bijeengebracht? Of zijn auteur en kopiist dezelfde
persoon? Ook denkbaar is het volgende: deze schrijver is louter kopiist en stamt uit ongeveer dezelfde tijd als de auteurs
van de verschillende teksten... Gaat het hier om een dertiende-
eeuwse vertaling, gezien sommige kenmerken van de spelling?
En stamt het handschrift dan ook uit dezelfde eeuw? Daartoe bestaat een gerede kans. Een verzamelhandschrift uit zo’n
vroege periode, dat zou werkelijk ongehoord zijn.
Jaren van historisch-letterkundig onderzoek wenken. Misschien is dit een mooi project voor een kleine excellente groep
jonge promovendi, aangestuurd door een senior researcher,
mediëvist én codicoloog, voor wie een bijzondere leerstoel in
het leven wordt geroepen. Dat ben ik dan natuurlijk.
Mijn gemijmer boven het handschrift wordt onderbroken.
De heer des huizes is uit zijn middagslaapje herrezen.
‘Bent u overtuigd van de authenticiteit?’ vraagt hij. Uitnodigend wijst hij met zijn hand naar een leunstoel vlak bij de
zijne.
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‘Zonder twijfel zijn deze drie aanwinsten even oud als u
eerder zei,’ reageer ik als ik naast hem zit. ‘Mag ik vragen hoe
u eraan komt?’
‘Ik ben de laatste telg, een dode tak, uit een Waalse familie,’ vertelt de oude monter. ‘Nog even en het is gedaan met
ons geslacht. De boekwerken zijn onze allerlaatste kostbaarheden. Mijn grootvader was letterkundige en verzamelaar.’
‘Auguste Baillet?’
‘U kent hem. Natuurlijk. Hij was een fanatieke speurder
naar Franse gedrukte werken uit vooral de zestiende en zeventiende eeuw. Met het Nederlands had hij eigenlijk niet
veel op. Hij sprak het niet, wilde het niet spreken en liep te
hoop als hij meende dat Vlamingen aan Walloonse rechten
tornden. Toen ik, zijn oudste kleinzoon, mijn zinnen had gezet op een Vlaamse jongedame was hij woedend. Bij de aankondiging van ons huwelijk luidde zijn reactie: “Leer die
Vlaamse zo snel mogelijk fatsoenlijk Frans spreken en zorg
ervoor dat ze haar eigen kippentaaltje helemaal afzweert.”
Het Frans van mijn Charlotte is altijd matig geweest; de voertaal in ons huwelijk werd Vlaams, helemaal toen we deze kant
op verhuisden.’
‘Maar,’ vraag ik met klem, ‘het was uw grootvader die deze
werken heeft verworven?’
‘Bijvangst. Zo placht hij ze te betitelen. Het verhaal gaat
dat hij ze in Aken heeft verworven uit het bezit van een patricische familie die in de luizen was geraakt. Mijn grootvader
had een enorm netwerk van adellijke families met wie hij contact onderhield. Zijn meeste aanwinsten heeft hij in die kringen verworven en ze dikwijls met behoorlijke winst aan merendeels Franse universiteiten of bibliotheken verkocht. Hij
besefte hoe groot de waarde, toen al, van deze Dietse werken
moest zijn. Vergeefs probeerde hij ze tegen zeldzame drukken uit de Franse literatuur te ruilen. Verkopen is hem ook
niet gelukt. Hij zag ervan af Vlaamse bibliotheken te benaderen, omdat hij wist hoe schraal hun budgetten waren. Hij gaf
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er ook geen ruchtbaarheid aan in die kringen, want hij vreesde dat ze zouden blijven zeuren om zulke unieke stukken toch
voor weinig te kunnen verwerven. Wel heeft hij particuliere handelaars benaderd, maar ook hun biedingen vond hij te
laag. Zo bleven de boeken op de plank liggen, tussen de vele
antiquarische drukken die hij had verworven. Toen hij plotseling stierf in 1953 vroeg mijn vader of ik “die Vlaamse zooi”
wilde hebben. En zo werd ik de eigenaar.’
‘En u heeft de boeken al die tijd gewoon maar bewaard,
zonder er verder iemand van in kennis te stellen?’
‘Die ervan wisten zijn dood,’ zegt Baillet droog. ‘De laatste twintig jaar hebben de boeken hier in de kluis gelegen. Uit
voorzorg.’
‘U raakte ervan doordrongen welk fortuin ze vertegenwoordigen?’
‘Dat wist ik natuurlijk al veel eerder,’ zegt hij. Na enige
weifeling vervolgt hij: ‘Ik vertel u in het kort hoe het in elkaar
steekt. U moet weten dat ik eigenlijk jurist ben – of was. Dat
beroep heb ik amper zes jaar uitgeoefend. Het stond me tegen en op een dag hoefde het ook niet meer. Mijn vrouw en ik
kregen de beschikking over oud geld. Eerst uit haar familie,
later uit de mijne. We zijn bijna zestig jaar getrouwd geweest
en al die tijd waren we het liefst in elkaars gezelschap. Mettertijd hebben we stilletjes de pot verteerd, dat wil zeggen: we
leefden zuinig om onze vrijheid, onze autarkie, zo lang mogelijk te laten voortduren. Als we voortijdig tot bittere armoede
waren vervallen had ik die oude boeken tenminste nog altijd
achter de hand. De waarde daarvan was inmiddels enorm gestegen. In het ergste geval had ik ze laten veilen, met het risico dat een of andere particulier er voor veel geld mee aan de
haal was gegaan. Dan hadden de universitaire bibliotheken
het nakijken gehad. Zo ver is het niet gekomen, gelukkig. Een
paar jaar terug is mijn vrouw overleden.’
Het was inderdaad de bejaarde dienstmaagd die me binnen
had gelaten.
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‘U heeft geen kinderen?’ vraag ik.
‘Onze enige zoon is verongelukt. Hij was nog jong.’
‘Dat spijt me voor u.’
Hij knikt. ‘En u? Bent u getrouwd?’
‘Ik ben net als u al een paar jaar weduwnaar.’ Dit gesprek
hoeft van mij niet verder af te dwalen.
‘U bent nog redelijk jong. Wie weet kunt u...’
‘Och nee, het is goed zo.’ Sinds mijn vrouw gestorven is
heb ik een betere relatie met haar gekregen.
We zwijgen, alsof we een minuut stilte in acht nemen. Alleen de zwoegende ademhaling van Baillet is hoorbaar. Dan
zegt hij: ‘Ik ga wel weer trouwen. Morgen. Met Cécile. U
heeft haar net even gezien. Ze had ons koffie willen brengen,
maar ik zei haar: niks ervan, niet bij die boeken... Enfin, laten
we het hebben over mijn probleem. U kunt me wellicht helpen en er zelf ook beter van worden.’ Hij wacht even. ‘Sinds
een paar weken is het duidelijk dat de leukemie mij er binnen korte tijd onder zal krijgen. Mijn financiële reserves zijn
nagenoeg uitgeput; het huis is inmiddels geheel verhypothekeerd. Ik heb in ruil voor mijn oude boeken een bedrag nodig: om een simpele uitvaart te betalen en ook om Cécile enig
extra comfort te geven als ze haar laatste jaren in een verzorgingsflat doorbrengt. Cécile is niet achterlijk, hoogstens een
beetje wereldvreemd. Ik heb onlangs maatregelen voor haar
getroffen. Daarom heb ik subiet geld nodig.’
‘Natuurlijk. Aan hoeveel dacht u?’
‘Ik dacht aan honderdduizend euro in totaal.’
Een sisklank ontsnapt me. Die boeken zijn samen meer dan
enkele miljoenen waard. ‘Een ton? Dat is uiterst bescheiden.’
‘Ik heb zelf weinig meer nodig, en onze Cécile heeft ook
niet veel toekomst.’
‘U trouwt haar,’ zeg ik, ‘opdat de fiscus niet het leeuwendeel van uw schenking aan haar zal opstrijken.’
‘U heeft het helemaal begrepen,’ zegt hij. ‘En nu wil ik
graag weten of u deze zaak met spoed voor me wilt regelen.’
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‘Dat wil ik. Jazeker.’
De oude kijkt me onderzoekend aan en vraagt: ‘Wilt u misschien ook optreden als mijn executeur?’
‘U wilt dat ik als uitvoerder van uw uiterste wil optreed?’
‘Ik heb niemand anders. Dit kan ik niet aan Cécile overlaten.’
‘Zal ik dan ook, als het zo ver is, het huis laten leeghalen en
bij de opkoper nog een douceurtje voor haar zien te regelen?’
Baillet lijkt aangedaan door zo veel bereidwilligheid. Na
een korte pauze herneemt hij: ‘Kunt u zorgen dat er over een
week honderdduizend euro op mijn rekening staat? Of is uw
instituut te onbemiddeld om dat zomaar te kunnen neertellen?’
‘Zou u het bezwaarlijk vinden als ik niet mijn eigen instituut benader, maar de Koninklijke Bibliotheek?’
‘Aha, u wilt ze in Brussel onderbrengen, en niet hier.’ Hij
denkt even na en zegt: ‘Ik begrijp het, na al die verwikkelingen.’
Het is waar dat ik Hugo de Kerselaere de triomf van drie
zodanige aanwinsten voor de oude collecties niet gun. Ik zeg:
‘Het lijkt me gewoon het beste om boeken van dit kaliber in
Brussel onder te brengen. Ik heb daar genoeg connecties om
de overdracht snel af te wikkelen.’
‘U rekent erop dat men daar het geld spoedig beschikbaar
heeft?’
‘Ze zullen haast maken als ik zeg dat men in Den Haag en
Amsterdam een koortsige interesse voor deze werken heeft.’
‘Noemt u niemand mijn naam, alstublieft,’ zegt Baillet. ‘Ik
wil buiten de transactie blijven.’
‘Heeft u daar een speciale reden voor?’
‘U hoeft niet te vrezen dat dit zaakje ergens toch stinkt,’
zegt hij met weinig adem. ‘Ik heb mijn hele leven zo veel mogelijk in het verborgene geleefd. En dat wil ik graag tot mijn
laatste snik volhouden.’
‘Nadat ik het contact heb gelegd is het onvermijdelijk dat
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ik de boeken meeneem, tenzij u de delegatie bij u thuis wilt
ontvangen.’
‘U neemt ze maar mee als het zo ver is. Zegt u maar dat ze
uit de verzameling van een anonymus afkomstig zijn. Maar u
en niemand anders brengt ze aan. En ik mag hopen dat dit uw
aanzien en persoon ten goede zal komen. Dan zult u de volgende slag om een leerstoel misschien wel winnen.’
‘Ik heb er vandaag een weldoener bij gekregen. Waarom
eigenlijk?’
‘Mijn leven lang heb ik weinig tot niets voor anderen betekend,’ zegt Baillet. ‘En nu het bijna gedaan is voelt het
wel goed om nog iets voor de publieke zaak te doen, al kan
het jammer genoeg niet helemaal gratis. Als u dat op stel en
sprong voor me regelt bent u mijn weldoener.’
‘Op welke rekening wilt u het geld gestort hebben?’
‘Ik heb onlangs een rekening onder de naam Fonds Oude
Letteren geopend bij bnp Paribas.’ Baillet staat op, wankelend en hoestend. ‘Wilt u mij helpen de boeken naar de kluis
te dragen? U kunt ze daarachter kwijt,’ zegt hij wijzend naar
een deur.
‘Wacht even, ik maak snel een paar foto’s van elk boek,’ zeg
ik en vis mijn mobiele toestel uit mijn jasje.
Even later breng ik de boeken een voor een naar de kluis.
Baillet is me voorgegaan, maar in plaats van bij de kluis te
blijven staan wachten wil hij iedere keer op zijn knokige benen mee teruglopen. Als ik ten slotte met het middeleeuwse
handschrift kom aanlopen, staat de oude hijgend en bedenkelijk onvast ergens halverwege.
‘Zoekt u toch steun bij de deurpost,’ zeg ik. ‘Straks valt u
nog.’ Geen denken aan dat ik deze fabuleuze codex uit mijn
handen zal laten kletteren om de oude man op te kunnen vangen.
‘Zullen we de zaak met een glas wijn beklinken?’ vraagt
Baillet nadat de boeken zijn opgeborgen.
Het loopt tegen drieën. ‘Niet nu,’ wimpel ik af. ‘Over een
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paar dagen heffen we het glas, als de zaak rond is. Ik ga direct
naar Brussel bellen, naar de conservator van de oudste drukken, en naar een paar andere hotemetoten. Ze zullen versteld
staan. Rekent u erop dat ik morgen of overmorgen de boeken
kom ophalen. O ja, uw banknummer.’
De oude sloft naar zijn bureau. Hij zijgt neer op de stoel,
rommelt in een lade en schrijft vervolgens wat op een briefje.
‘De code van de kluis voeg ik er ook aan toe,’ zegt hij. ‘Je weet
maar nooit...’
‘U stelt ook een verklaring op voor de notaris?’
‘Vandaag nog,’ zegt hij. ‘Maar eerst ga ik even liggen.’
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