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INLEIDING
Alweer te laat! Het dreigt een slechte gewoonte te worden . Maar geef
toe, de compensatie is niet gering . Het land van Buysse, volgens Cyriel
Buysse dat u samen met deze Mededelingen ontvangt, is de licentieverhandeling waarmee Wouter Verkerken in juli 1994 aan de Universiteit
Gent afstudeerde. We dachten dat ze de Buysse-lezers zou interesseren
en we wilden ze dan ook, naar aanleiding van het verschijnen van de
tiende aflevering van de Mededelingen, aan onze leden aanbieden .
Vandaar de gecumuleerde vertraging waarvoor wij ons tegen wil en
dank alweer moeten verontschuldigen .
De Mededelingen zelf lieten ook al een beetje op zich wachten (net
als vorig jaar dus doordat de afwerking van de aantekeningen bij de
correspondentie Loveling-Fredericq nogal wat speurwerk heeft gevraagd. Niet alle vragen konden overigens worden opgelost en we houden ons graag aanbevolen voor aanvullingen en suggesties.
Deze tiende aflevering van de Mededelingen bevat verder nog een
nieuwe teksteditie die over twee nummers moest worden verdeeld . De
publikatie van de jaarlijkse kroniek van de Vlaamse literatuur door
Emile de Laveleye en Paul Fredericq wordt verzorgd door Marysa Remoor, verbonden als bevoegdverklaard navorser van het Nationaal
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek aan de Universiteit Gent,
Vakgroep Engels. Deze kroniek blijkt een verrassende rijkdom aan informatie te bevatten over onze negentiende-eeuwse literatuur en sluit
bovendien mooi aan op de briefwisseling van Virginie Loveling en
Paul Fredericq.
De vertrouwde rubriek studies waarmee de Mededelingen traditioneel openen diende wat afgeslankt te worden ten gevolge van het grote
aanbod teksteditie . We kunnen wel een uitgebreide versie brengen van
de lezing van Yves T'Sjoen, wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit Gent, vakgroep Nederlandse literatuur, in het kader van een
F.K.F
. 0. project Richard Minne. Wie op 8 december 1993 het colloquium bijwoonde in het statige en imposante gebouw van de Koninklijke
Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde in Gent zal het boeiende verhaal over Buysse en Minne ongetwijfeld herkennen en ook de
uitbreiding van het geciteerde materiaal waarderen .
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In 1994 werd geen colloquium georganiseerd, maar werden de leden
uitgenodigd voor een bijeenkomst in Nevele op 11 september . De dag
werd ingezet met een zeer gesmaakte voorstelling van De Raadsheren
van Nevele doorArca-directeur Jo de Caluwe. De voorziene wandeling
in Buysses geboortedorp en omstreken viel letterlijk in het water doordat het onophoudend heeft geregend, maar de vele belangstellenden werden uitvoerig en bijzonder gastvrij ontvangen door notaris Duerink,
de huidige eigenaar van de fabriek Buysse-Loveling en het bijhorende
woonhuis, dat op een schitterende manier bewaard en gerestaureerd
wordt.
De afsluitende Kroniek is dit jaar vrij kort en maakt vooral melding
van enkele publikaties waarin Cyriel Buysse ter sprake komt . Wel konden we daar al een verrassende nieuwe publikatie aankondigen, wellicht voor de volgende aflevering van de Mededelingen : onbekende
teksten van Cyriel én van zijn zus Alice Buysse .
DE REDACTIE
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VAN HOOGTEN EN LAAGTEN
OVER RICHARD MINNE EN CYRIEL BUYSSE
door
Yves T'Sjoen (Universiteit Gent)

Richard Minne en Cyriel Buysse ontmoetten elkaar voor het eerst
op 24 augustus 1929 1 . Maurice Roelants, die Buysse naar aanleiding van zijn zeventigste verjaardag voor De Telegraaf had geïnterviewd, stelde beide schrijvers aan elkaar voor. Die ontmoeting is er
evenwel niet echt gekomen op aandringen van Roelants . Richard
Minne had namelijk in het Vandaag-nummer van 15 september
1929, dat nagenoeg integraal aan Cyriel Buysse was gewijd, zijn
wens uitgedrukt „onzen Vlaamschen schilder" eens „tusschen vier oogen te zien ". Richard Minne had op instigatie van Roelants, die
redactiesecretaris was van Vandaag Vlaamsche half maandelijksche
kroniek, een bijdrage geschreven waarin hij zijn adoratie voor het
oeuvre van Buysse op de hem typische anekdotische, eigenzinnige
en sarcastische manier toelichtte . De Gentse nonconformist formuleerde zijn bewondering in de vorm van een brief, die is gedateerd
„6 Juli 1929 ", en sloot af met de volgende passage
Wie, van de Gentenaars met litteraire bevliegingen, is er [Buysses
houten werkhuisje op de Molenberg] niet eens rondom geslopen, in
de vage hoop zijn bewoner eens tusschen vier oogen te zien? Mij is
het, helaas! nooit gelukt . Telkens tufte Cyriel mij in zijn torpedo
voorbij of zijn groote, logge hond, kwam met onvriendelijke bedoelingen achter den pinnekensdraad naar mijn Zondagsche broek
gesprongen. 2
De volgende maand kreeg Richard Minne zijn zin, en bij die ene
ontmoeting zou het niet blijven .
(1) Cyriel Buysse 1859.1932 . Gent, 1982, Herdenkingscomité Cyriel Buysse, p.127 .
(2) Richard Minne, 'Hoe Vlamingen Cyriel Buysse bewonderen', in Vandaa& Vlaamsche half maandelijksche kroniek, nr.15 (15 september 1929), p .329 . (verder Minne, 'Cyriel Buysse', Vandaag).
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Dat niet alleen Richard Minne een opmerkelijke bewondering
koesterde voor „onze Vlaamsche Zola" 3 zoals hij Buysse noemde,
maar dat die sympathie voor het literaire werk ook wederzijds was,
is weinig verbazingwekkend . Maurice Roelants schreef in zijn bijdrage voor De Telegraaf, Herinneringen aan Cyriel Buysse dank zij
een interview, over de waardering van Buysse voor Minne
Cyriel Buysse betoont een speciale sympathie voor het werk van
Richard Minne, die hij een origineel talent van Vlaanderen noemt
(. ..) 4
Hoewel Minne tot een volgende, naoorlogse generatie schrijvers behoorde, schreef hij vanuit een vergelijkbaar sociaal voelen als Cyriel
Buysse, niet even produktief maar vooral met eenzelfde intensiteit
en vanuit een gelijkaardige geestesgesteldheid 5. En wat Minne het
hoogste aansloeg in Buysses oeuvre, de ironie, was de wezenstrek
van zijn eigen literaire persoonlijkheid . In wat volgt willen we dan
ook dieper ingaan op de affiniteit tussen Richard Minnes en Cyriel
Buysses oeuvre . We kozen hiervoor als uitgangspunt het literaire en
kritische werk van de Gentse auteur . Minnes hele schrijverschap,
van de socialistische tendensliteratuur in de aanvangsperiode tot de
humoristische en sarcastische columns en prozaschetsen die hij van
1931 tot 1965 voor de krant Vooruit schreef, is doorspekt met uitspraken over het werk van Buysse . Richard Minne heeft de verschillende stadia van zijn schrijverschap steeds geprofileerd vanuit een
zeker ontzag voor Buysses romans, voor de impact van diens vertelwijze, voor „de realistische romancier (. . .) [die] als 't ware vastgezogen zit aan het milieu en de streek waar zijn verhalen zich
afspelen ." 6

(3) Richard Minne, 'Voor een plechtige Cyriel Buysse-herdenking', in 'Pro en contra',
Het Geestesleven, Vooruit, 30 april 1959 .
(4) Maurice Roelants, 'Herinneringen aan Cyriel Buysse dank zij een interview', in
Schrijvers, wat is er van den mensch? Brussel/Rotterdam, 1943, A .Manteau/Nijgh &
Van Ditmar, p.44-55, p .45. Het interview is afgedrukt in De Telegraaf op 5, 7 en 10 september 1929 .
(5) In tegenstelling tot wat Jan Schepens beweerde in De Vlaamsche Gids (cf . noot 46).
(6) Richard Minne, Cyriel Buysse. Brussel, 1959, A.Manteau (Monografieën over
Vlaamse Letterkunde), p .5 . (verder Minne, Buysse, monografie).
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Richard Minne heeft zich op rijpere leeftijd altijd gedistantieerd van
zijn eerste publikaties, die verschenen in enkele vrij obscure, Gentse
studententijdschriften als Jonge Krachten, Vlaamsche zonen en De
Herenrans-zonen . Ook zijn poëzie, prozaschetsen en kritische opstellen in de Volksalmanak en het literaire bijblad van Vooruit in de periode 1909-1917' zou hij later als oninteressant jeugdwerk
afzweren . In die bijdragen is een sociaal bewogen schrijver aan het
woord die niet enkel hymnische, conventionele natuurgedichten
concipieerde - onder invloed van zijn leraar op het Atheneum, René
de Clercq - maar ook naturalistisch getinte, idealistische novellen afwisselde met socialistische tendenspoëzie . De auteur slaagde er noch
op het praktische, creatieve niveau noch op literair-theoretisch gebied in een eigen visie of idioom te ontwikkelen . Minnes vroegste
verhalen stijgen amper uit boven de banaliteit van een moraliserende, romantische zedenschets of het nauwelijks versluierde politieke
pamflet . Toch ondernam de jonge schrijver pogingen om zijn eerste
literaire voortbrengselen te plaatsen in de eigentijdse stromingen .
Naast de invloed van het naturalisme, dat stilaan op de achtergrond
raakte ten gunste van meer impressionistische, neo-romantische en
symbolistische literatuur, wees hij vooral op het belang van „onze
nieuwere litteratuur (. . .) in Noord-Nederland " . Minne voelde die
poëticale verschuiving aan en commentarieerde die als volgt
En nu, in onze nieuwere litteratuur, krijgen wij in NoordNederland, 'n gansche schaar jongeren die de kunst willen maken tot
iets eerlijks, tot zuiver-reëele kunst .
Hun leger is sterk : Herman Heyermans, Isidoor Quérido, Lod.Van
Deyssel, P .Van der Meer, Stijven en tal van anderen . Met dergelijke
mannen moet 'n letterkunde bloeien . 8
De speurende, nog onzekere criticus vermeldde niet toevallig de
namen van Heijermans en Quérido, van wie de romans meer weghadden van anti-kapitalistische, marxistische pamfletten dan van

(7) Minne werkte mee aan Volksalmanak Vooruit (1909-1914) en het wekelijkse, letterkundige bijblad Zondagsblad (1915-1917), waaraan ook Buysse sporadisch zijn medewerking verleende .
(8 Richard Minne, 'Over onze nieuwe Litteratuur', in Volksalmanak Vooruit, jg .31
(1911), p .94-96 .
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bellettrie. Ton Anbeek heeft in zijn studie De naturalistische roman
in Nederland gewezen op die tweeledige ontwikkeling binnen de naturalistische poëtica, weliswaar vanuit eenzelfde reactie tegen het
conformistisch burgerlijke van de „idealistische" of ,,pseudorealistische" esthetica. Enerzijds waren er de woordkunstenaars zoals Van Deyssel die het credo van l'art pour l 'art vertegenwoordigden, anderzijds schreven de sociaal bewogen auteurs als Heijermans
een socialistische tendensliteratuur . Romain Debbaut typeerde beide richtingen vanuit de artistiek en/of maatschappelijk bevrijdende
functie 9 die beide categorieën auteurs toekenden aan literatuur .
Het is dan ook vreemd maar verklaarbaar door de nog weinig doordachte literaire opvattingen, dat Minne naast Heijermans en Quri
é do ook Van Deyssel vermeldde in zijn lijstje .
Die excursie brengt ons bij Buysse . In hetzelfde opstel, 'Over onze
nieuwe Litteratuur', schreef Richard Minne resoluut
We kregen reeds de ware kunst in het naturalisme van E .Zola met :
l'Assomoir [sic], La Terre, Germinal en zijn andere werken. Stijn
Streuvels schonk ons die in enkele stukken uit Lenteleven, Cyriel
Buysse in Het gezin Van Paemel, Schoppenboei, Het recht van den
Sterkste (. ..) .
Met „de ware kunst " bedoelde Minne kunst die „de ware weerspiegeling van het leven" brengt . Het lijstje - dat nog iets uitvoeriger is
- wijst op zijn belangstelling voor en kennis van de meer artistiek
georiënteerde naturalistische schrijvers . Zijn appreciatie voor de naturalistische novellen, romans en drama van Buysse blijkt evenwel
niet uit zijn eigen literaire produktie . Dina Hellemaas situeerde
Minnes eerste verhalen „in de sentimentele traditie van Conscience,
Snieders, de gezusters Loveling en Mevrouw CourtmansBerchmans ." 10 . Toch blijkt onze auteur zich vooral te hebben
geïnspireerd op die Nederlandse naturalisten die de literaire waarde
van een roman ondergeschikt stelden aan de kritische reflectie op de
wereld die ze in hun romans observeerden, aan de marxistische
(9) Romain Debbaut, Het naturalisme in de Nederlandse letteren . Leuven/Amersfoort,
1989, ACCO, p.117 . (verder Debbaut, Het naturalisme) .
( 10) Dina Hellemaas, De poëzie van Richard Minne in het licht van de ironie. Hasselt,
1975, Heideland-Orbis, p .61 . (verder Hellemaas, De poëzie van Minne) .
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boodschap . Verteltechnisch, wat dan specifiek de rol van de auctoriale, moraliserende verteller en de weinig geprononceerde personages
betreft, leunen romantische of pseudo-realistische en socialistischnaturalistische romans sterk bij elkaar aan . Het meest betekenisvolle
onderscheid betreft de behandeling van het onderwerp : „terwijl
vroeger het goede, het ideaal zelfs, belichaamd en/of verwezenlijkt
werd, en terwijl het kwade het uiteindelijk altijd tegen dit goede
moest afleggen, ligt nu zo goed als alle nadruk op het kwade, en hebben het goede en het ideaal geen schijn van kans ." 11
Hoewel Minne expliciet alludeerde op de waarde van het naturalisme, „omdat zij [de naturalistische kunst] het ware leven weergeeft, het leven zooals de schrijver het heeft meegevoeld" en
refereerde aan Buysse, stonden zijn eigen literaire voortbrengselen
mijlen ver van de geformuleerde apriori's .
Die evolutie naar tendenskunst zette zich de volgende jaren nog
verder in de richting van een marxistische esthetica. En hoewel hij
de beginselverklaring van Frank van der Goes' Socialistische Aesthetiek 12 (1892) overnam - waarin een ruimere opvatting over democratische, socialistische kunst verwoord is dan in de meer
dogmatische kunstbeschouwingen van Henriëtte Roland Holst en
Herman Gorter in De Nieuwe Tijd - slaagde Minne er niet in een
consequente literatuur te schrijven . Die breuk tussen theorie en
praktijk, tussen denkbeelden over socialistische kunst en de esthetische verwezenlijking ervan, is voor Dina Hellemaas dé voedingsbodem voor „het merkteken van Minnes literaire persoonlijkheid",
met name de ironie .
Die ontwikkeling naar een meer relativerende, minder dwepende
literatuur zal zich na 1918 in Minnes werk doorzetten . In 1921
werkte hij mee aan het matig traditionalistische tijdschrift 't Fonteintje, maar hij maakte zich los van de invloeden van tendentieuze
kunst en poëzie in de conventionele lijn van Van Nu en Straks, waarin het werk van de mede-redacteurs Herreman, Roelants en Leroux

(11) Debbaut, Het naturalisme, p .123-124 .
(12) Frank van der Goes, 'Socialistische Aesthetiek', in Verzamelde opstellen, Amsterdam, 1898, S.L .van Looy, p .35-51 .
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nog verankerd was . Louis Paul Boon wees in De Vlaamsche Gids 13
als eerste criticus op de specifieke plaats van Minne in 't Fonteintje.
In 1927 verscheen Minnes enige dichtbundel In den zoeten Inval,
waaruit alle jeugdlyriek definitief was geweerd . En sindsdien schreef
Richard Minne nog sporadisch gedichten en verhalen . Als journalist
van de Gentse, socialistische krant Vooruit richtte hij zich vrijwel
uitsluitend op satirische stukjes, literair-kritische columns, volkshumoristische schetsen. Minne dichtte leeggezongen
Met dichten is het uit.
Het dichten zit in de muit,
gegrendeld zit het en goed ;
wat proza nu in 't bloed,
wat proza klaar als zon,
van binnen als beton 14 ,
Uit dezelfde periode (1930) dateert het volgende, ongepubliceerde
gedicht van Richard Minne waaruit een waardering voor het oeuvre
van Cyriel Buysse spreekt die authentieker klinkt dan de allusie in
de Volksalmanak van Vooruit (1911) . De passus die ik in de inleiding
van deze lezing aanhaalde, heeft zijn sporen nagelaten in dit sarcastische karamellevers, getiteld 'Van Hoogten en Laagten of Opdracht
aan Cyriel Buysse' 15 :
Gij rijdt per auto, Cyriel,
en wij per fiets.
Gij neemt veel plaats in
en wik naets.
Gij jaagt veel stof op
langs de baan,
maar wie ziét de arme
fietsers staan?

(13) Louis Paul Boon, 'Wolfijzers en Schietgeweren', in Geniaal. . . maar met te korte
beentjes. Amsterdam, 1969, De Arbeiderspers, p.77-84, p .79. (verder Boon, Geniaal) .
(14) Brief, AMVC, M656/B ongenummerd, Richard Minne aan Raymond Herreman,
d .d .21/11/30.
(15) In nalatenschap Richard Minne, AMVC, M656/H I, ongenummerd .
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Gij tuft den heuvel op
gelijk een halve God
maar wij staan aan den voet
ons beenen zijn kapot.
Daar hooggezeten in
uw glazen kast
schrijft gij een boeksken
als het past.
Wij doen dat 'c avonds
na ons uur.
Het wordt vermoeiend
op den duur
en ik geloof dat
vrijheid + automobiel
een schoone som geeft
die mij ook beviel!
Ondanks de teneur van dit gelegenheidsgedicht, koesterde Minne
sympathie voor Buysse . Dit blijkt niet alleen uit zijn correspondentie met Raymond Herreman, maar ook uit enkele literair-kritische
stukjes die hij in de periode 1934-1962 in Vooruit publiceerde en uit
de Buysse-monografie voor het Ministerie van Openbaar Onderwijs
ofschoon die maar moeizaam tot stand is gekomen.
Minne loofde „de onthutsende waarachtigheid" waarmee Buysse
„de Vlaamse boer en kleinburger van ten lande " schilderde . In 1959
schreef hij in de inleiding van zijn monografie onomwonden : „Hij
is de boekhouder der menselijke passies" 16. Toch oordeelde de
Gentse schrijver ruim drie decennia later op zijn zachtst uitgedrukt
nogal ambivalent over die „waarachtigheid ". In een omstandige
brief aan Herreman uitte hij onder meer zijn bezwaar tegen het dialect dat Buysse in enkele romans gebruikte
Feitelijk vind ik het gebruik van het dialekt zoo gelukkig niet, en
zelfs niet plezierig om mee te werken . Zelfs bij een auteur die zich

(16) Minne, Buysse, monografie, p .9.
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op het realisme beroept houdt ze geen steek, meen ik . Kunst is omscheppen . Het gebruik van dialekt brengt misschien wel nader tot
een zeker komplex van menschen, maar daarom nog niet tot den bepaalden mensch waarom het gaat . En dan nog geldt dit alles slechts
voor een beperkten kring van lezers . Eens buiten Vlaanderen heeft
de lezer niets meer aan Buysse's dialekt b .v . 17
In zijn bijdrage voor het huldenummer van Vandaag voor Buysse,
die hij nog geen jaar na die brief schreef, liet Minne die kritiek opvallend minder doorwegen . Integendeel zelfs, hij apprecieerde Buysses
werk omdat hij „een van de weinige auteurs is die zal blijven en
waarmede we de landsgrenzen kunnen oversteken " . Een merkwaardige wending in Minnes evaluatie . In dit artikel stelde hij voorts de
authenticiteit en universele waarde van Buysse tegenover Timmermans' idealiserend, romantisch beeld van Vlaanderen . Want Buysse
tekende „het harde, donkere beeld van ons land" 18. In een brief
aan Herreman die dateert van 10 november 1929, nuanceerde Minne
opnieuw zijn eenzijdige lofbetuiging door op de beperktheid van
het „te lokale " dialect te wijzen . Hij oreerde : „we moeten Europeesch schrijven" en corrigeerde zijn bewondering voor de universele waarde van Buysses werk in de volgende passage
(. . .) wij Vlamingen hebben geen taal . Wij hebben dialekten, waaruit
zeker veel te halen valt, maar zij moeten stilaan de plaats ruimen
voor de beschaafde omgangstaal . Daaraan valt niets te doen . Onze
dialektschrijvers als Streuvels en Timmermans snijden zich wel
eenigszins den pas af. Vijftig kilometers Noord- of zuidelijker zijn
ze maar half meer te gebruiken . En in vertaling schieten ze er alles
bij in . Een werkelijk groote stijl kan in alle talen overgezet worden .
( . . .) Tot hiertoe echter zitten we nog aan het dialekt, en des te meer
naarmate we klassiek minder geschoold zijn . Ook Buysse moet dit
tot zijn schade ondervonden hebben, hij die het dialekt, (ik gebruik
dit woord in zijn breedste beteekenis), der verfranschte burgerij in
zijn deskriptieven stijl gebruikt . Zie wat hij, overgezet, zelfs in het
Fransch, maar geeft . 19
(17) Brief, AMVC, M656/B nr .88832/216, Richard Minne aan Raymond Herreman,
d .d .27/11/28 .
(18) Minne, 'Cyriel Buysse', Vandaag p .329 .
(19) Brief, AMVC, M656/B nr .88832/172 en 173, Richard Minne aan Raymond Herreman, d .d.10/11/29 .
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Enkele maanden na zijn lofzang op Buysse, „waarmede we de landsgrenzen kunnen oversteken ", klonk onze auteur al minder euforisch . Toch moeten Minnes boude uitspraken in die brief door de
sarcastische teneur enigszins gerelativeerd worden . In die periode
schreef hij immers moeizaam aan een versie van zijn roman, Heineke
Vos en zijn biograaf. Dat het werk niet vlotte, weet hij onder meer
aan het gebrek aan een natuurlijke, algemene taal (waarna dan de geciteerde passage volgde) . Over de voortdurende twijfel die Richard
Minne bij het scheppen van literair werk parten speelde, en die ook
nog zal blijken uit zijn verhalen die in Groot Nederland werden gepubliceerd, laten we de auteur graag zelf aan het woord
35 bl . had ik reeds van Heineke Vos. Ik heb ze gisteren herlezen en
stel met ontzetting vast dat de helft ervan maar goed is om de kachel
aan te steken . Als ik aan 't schrijven ben dan ziet het er mij 18 karaat
uit . Den dag daarop stel ik vast dat het klatergoud is, of erger nog
plaasterwerk . 't zit vol en zwart van de stopwoorden gelijk een appel van de vliegen. 't Is een radbrakende karre zonder veeren en ik
begrijp niet hoe er menschen zijn die zich met plezier daarop laten
inladen . Ik walg van mijn stijl . (Geloof me, het woord is niet overdreven) . En er is maar iets dat dien walg overtreft : het is mijn wanhoop . Die stijl is niet oprecht, hij is gewrongen, beroest en
karikaturaal . 20
Zo ging Minne nog eventjes door ; méér, zijn brieven staan vol met
dergelijke zelfkritische relativeringen . Ze zijn kenmerkend voor
zijn integrale oeuvre.
Enkele jaren later formuleerde Minne in Het Geestesleven, in een
recensie van Grégoire Le Roy's roman Fierlefijn, alweer een andere,
compleet tegenovergestelde opvatting over de 'vertaalbaarheid' van
Buysses werk
Zelfs in een vreemde taal overgezet, behoudt het proza van Buysse
veel van zijn oorspronkelijke eigenschappen, omdat het den schrijver niet om het pittoreske en de folklore te doen was . 21

(20) Ibidem .
(21) Richard Minne, 'Fierlefijn . Een Vlaamsch boek van een Franschtalig dichter :
Grégoire Le Roy', in Het Geestesleven, Vooruit, 29/04/34, p .5 .
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Het gebruik van het dialect heeft Minne in de beoordeling van Buysses oeuvre duidelijk beïnvloed. Die wisselende evaluatie werd ingegeven door het belang dat de schrijver hecht aan de taal voor de
appreciatie van een literair werk . Vijf jaar na zijn door de omstandigheden gekleurde brief aan Herreman hield Minne er een meer genuanceerde opvatting op na, zoals blijkt uit de aanhef van zijn
bespreking in Geestesleven .
Een schrijver gebruikt de taal die hem het meest geschikt lijkt om
zijn gedachten en gevoelens uit te drukken . De taal is immers slechts
een middel en geen doel . 22
We willen ook nog eens wijzen op de resolute wijziging die Minnes
literatuuropvatting sinds de Almanak- en zondagsbladperiode
(1909-1917) heeft ondergaan . Waar kunst in 1911 nog een „ware
weerspiegeling van het leven " beoogde en dus ethisch gedetermineerd was, had literatuur voor Minne op het einde van de jaren
twintig een transformerende, louter esthetiserende functie . Ondanks, of dankzij, die Uurschwung is Buysse de enige literator gebleven voor wie de Gentse schrijver eenzelfde koestering heeft
behouden . In diezelfde brief aan Herreman, gedateerd 10 november
1929, schetste Minne de omwenteling die zich na de Eerste Wereldoorlog in de Vlaamse roman heeft voltrokken . Het realisme had
afgedaan, het romangenre was „versuft ", „de auteurs durven den os
bij de horens niet meer pakken " . Ten slotte beweerde Minne het
als een roeping te beschouwen „terug aan te knoopen met de generatie : Stijns, Loveling, Buysse" en hun romans weer te lezen . Die blijvende waardering voor de realistische roman - hoewel hij in zijn
verhalen zelf „een soort romantisch realisme" schreef - kwam eveneens sterk tot uiting in zijn vrij ongenuanceerd, bewonderend

Vandaag-stukje :
Bij dezen laatste [Cyriel Buysse] ligt de geestelijke herkomst, (wij gewagen hier niet van buitenlandscha invloeden), duidelijk voor de
hand. Men denke aan Reimond Stijns, de gezusters Loveling, Dr
A.de Vos, de liberale tendezroman [sic], zelfs aan Tony en Zetter-

(22) Ibidem .
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nam, die, naast het aanbrengen aan onze litteratuur van heel wat
rijkdom, haar tevens voor eenzijdigheid hebben behoed en haar belet af te zakken tot een patronagie-monopolium . Cyriel Buysse heeft
de grenzen nog verruimd en de vrijheid in onze letterkunde, vrijheid
van onderwerp en van behandeling voor ons veroverd . Laat ons de
waarde van zulk een aanwinst niet vergeten, noch onderschatten . 23
Minne werkte die idee verder uit in zijn monografie, dertig jaar later . Ondanks de gehechtheid aan de geboortestreek en de inspiratie
die Buysse putte uit zijn streek onder de volksmensen en dorpsnotabelen, bestempelde Minne hem hoegenaamd niet als een Heimatkunstenaar. Hij motiveerde die stelling door te refereren aan Buysses bewondering voor het literaire oeuvre van Maeterlinck en Renard, twee auteurs die hij zelf buitenmate adoreerde . Vooral Jules
Renard, naast Paul Léautaud, heeft ontzettend veel invloed uitgeoefend op Minnes literaire leven . Talrijk zijn de kritische stukjes die
Richard Minne in zijn Vooruit-rubrieken 'In 20 lijnen' en 'Pro en
contra' aan de Franse aforist heeft gewijd . We mogen dan ook veronderstellen dat Minne ook Buysses artikel over Renards blos frères
f rouches 24 - dat hij in zijn monografie trouwens vermeldde - met
gretigheid heeft gelezen .
Richard Minne kende het werk van Buysse . Dit lezen we niet alleen in de brieven 25, het blijkt ook uit de literair-kritische bijdragen die hij over de kunstenaar en de mens Buysse heeft gepubliceerd .
De laatdunkende opmerking van Van Vreckem in zijn studie De invloed van het Franse naturalisme in het werk van Cyriel Buysse moeten we dan ook relativeren . In het hoofdstuk over Buysses eerste,
„schreeuwerig romantische " uitgaven stelde de auteur in verband
met een interpretatie die André de Ridder hieraan wijdde in zijn Littérature flamande contemporaine :

(23) Minne, 'Cyriel Buysse', Vandaag, p .329 .
(24) Cyriel Buysse, 'Over blos frères farouches, van Jules Renard', in Cyriel Buysse . Verzameld Werk. Brussel, 1974, Manteau, deel 7, p .184-190 .
(25) Brief, AMVC, M656/B nr . 88831/68, Richard Minne aan Raymond Herreman,
d .d . 15/12/27 .
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Dit doet [dan ook] het vermoeden oprijzen dat De Ridder bedoelde
romans nooit in handen heeft gekregen . Dezelfde indruk krijgt men
wanneer men in de onlangs door officiële instanties bezorgde monografie over Buysse van de hand van Richard Minne leest : „Buysse
kan weliswaar vertederd doen, maar met romantische sentimentaliteit heeft dit geen uitstaans ." 26.
Lezen we de context waaruit die zinsnede is gehaald, dan merken we
dat Minne geenszins alludeerde op Buysses vroegste werken (De Bietenstekker (1890), Het recht van de sterkste (1893), Sursum corda
(1894), Mea culpa (1896), Op 't Blauwhuis (1897) en Daarna (1903)),
maar op het integrale oeuvre . De Gentse schrijver was zich wel degelijk bewust van de accentverschuiving die zich in Buysses levensen naturalistische kunstopvatting heeft voorgedaan in werken als
Uit Vlaanderen (1899), Te lande (1900) en Van arme menschen
(1901) . Volgens Debbaut is in die laatste novellen „een bewogen auteur aan het woord, die de miserie vanuit de gedupeerde zelf beschrijft en ze zelf als aan den lijve ondervindt . Toch evolueert de
aanklacht nooit tot echt engagement . In wezen berust Buysse " en
hij besluit dat Buysse met Het leven van Rozeke van Dalen (1905)
„definitief milder, ironischer en ook (veel) gevoeliger [is] geworden ." 27. zonder twijfel onderkende Richard Minne die ommekeer in Buysses literaire werk die „van zijn beste ironische
hoofdstukken" heeft opgeleverd . In zijn Buysse-monografie heeft
de Gentenaar trouwens in een apart hoofdstukje aandacht besteed
aan de ironie. Hij poneert dat de zintuiglijke realiteit die Buysse in
zijn romans en novellen evoceert afwisselend tragisch, komisch en
ironisch is, „zonder dan nog van het sentimentele of het tranerige
te spreken" 28 . Een duidelijker weerlegging van Van Vreckems allusie op Minnes onderschatting van Buysses vroegste „schreeuwerig
romantische" werken lijkt ons onmogelijk . Om die stelling helemaal te staven, citeren we de integrale passage waarna hieromtrent
niet de minste twijfel meer kan bestaan

(26) P .H.S .van Vreckem, De invloed van het Franse naturalisme in het werk van Cyriel
Buysse. Brussel, 1968, TUB, p .140 .
(27) Debbaut, Het naturalisme, p .157-159, p .159 .
(28) Minne, Buysse, monografie, p .8.
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De realist [Buysse] - en vooral deze uit een sociaal beroerde periode
- kan niet anders dan de nadruk leggen op het tragische, althans het
dramatische element, wat Buysse dan ook gedaan heeft . Maar af en
toe heeft hij tevens de komische noot laten weerklinken, in zijn beste
bladzijden gemilderd door de ironie . De werken uit zijn aanvangsperiode zijn dikwijls nog aanklacht . Het kwam er op aan het terrein te
zuiveren van de laatste overblijfselen der romantische interpretatie . 29
In Minnes literaire kritieken die over Cyriel Buysse handelen, valt
op dat de dichter-journalist vooral veel waardering had voor de
mens achter het kunstwerk . Dit Forum-ideaal, namelijk dat het persoonlijkheidscriterium overweegt bij de evaluatie van een roman of
gedicht, is trouwens ook altijd in verband gebracht met Minnes oeuvre. Hij publiceerde in Forum immers naast enkele gedichten ook
zijn roman Heineke Vos en zijn biograaf. Die authenticiteit van Buysses literaire en extra-literaire persoonlijkheid wordt voortdurend in
de verf gezet in Minnes krantestukjes . Die literatuurconceptie
kwam het sterkst tot uiting in de bijdrage die Richard Minne in zijn
rubriek 'Met het potloodstompje' heeft gewijd aan Willem Elsschot 30 . Hierin schetste hij een profiel van Elsschot, die hij spiegelde aan Buysse, waarna Minne concludeerde : „Elsschot is
verbitterden, cynischer en tevens nonchalanter dan Buysse " . De criticus benadrukte evenwel voornamelijk dat hij beide schrijvers niet
als literators maar als „mensen die schrijven" aanzag :
Over een literator praat ge, met een stijve col en glacéhandschoenen
aan . Over een mens die schrijft, spreekt ge met uw handen in uw
broekzakken en uw pijp in uw mond . 31
Richard Minne zocht in zijn honderden literair-kritische stukjes die
hij voor Vooruit schreef altijd naar de mens achter de kunstenaar .
Ook in zijn schaarse poëticale teksten, impliciet onder meer in
Standpunten in de literatuur (1948) en Veertien Anoniem ( 1951), expliciet in Album 1944 (1944), formuleerde hij die opvatting aldus

(29) Ibidem.
(30) Yves T'Sjoen, 'Nuchtere dronkaards . Over Richard Minne en Willem Elsschot',
in Ons Erfdeel, jg .36 (1993), nr.3, p.379-389.
(31) Richard Minne, 'Voor Willem Elsschot', in 'Met het potloodstompje', Het
Geestesleven, Vooruit, 30/06/50 .
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Wat te denken [immers] van een auteur, die in zijn geschriften zich
anders voordoet dan de mensch, die hij in werkelijkheid is ? Voor
een Léautaud lijdt het antwoord op deze vraag niet den minsten twijfel : een charlatan .
Toch mag hier niet worden uit afgeleid dat Minne enkel waarde
hechtte aan waarheidsgetrouwe kunstenaars of een mimetische literatuurbeschouwing . Hij nuanceerde in diezelfde bijdrage :
Ga ik op mijn eerste impuls voort dan zeg ik hetzelfde [net als Léautaud] . Maar pas is het woord mij uit den mond of ik krabbel eenigszins terug . De kwestie van de oprechtheid bij een schrijver is niet
met een stamp en een stoot af te handelen . Ik geloof zelfs dat de
meeste auteurs in hun creaties juist dát trachten uit te beelden wat
zij in hun leven niet weten te verwezenlijken . De onmacht van den
mensch staalt dikwijls de energie van den schrijver . 32
Toegespitst op Buysses werk verwoordde Minne die sympathie als
volgt :
Wanneer men Buysse's personagiën aan zich laat voorbijtrekken dan
krijgt men, en dit voor de eerste maal in onze litteratuur, een zoo
goed als totaal overzicht van Vlaanderen's armoede, geestelijke, zedelijke en stoffelijke armoede, maar tevens ook van den wrok, den
haat en den strijd, die voor dit land de hef booroen zijn van hergeboorte . Ik zeg : Buysse's personagiën . Men moet niet een of ander
deel van dezen schrijver, maar zijn volledig werk overzien . Eerst dan
kan men hem naar zijn juiste waarde schatten . 33
Vanuit die optiek kon Richard Minne het niet eens zijn met de manier waarop Cyriel Buysse ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag werd gehuldigd . Bekend is het brieffragment dat is
geselecteerd voor Wolfijzers en schietgeweren, waarin de auteur het
betreurde dat Buysse met „een pronkpartij " in Brussel werd gevierd. De Gentse sarcast was het evenmin eens met het „banket van
100 (honderd) fr. " dat „de windhanen " hadden georganiseerd : „Al
(32) Richard Minne en Raymond Herreman, Album 1944. Brussel, 1944, A.Manteau,
p.138-139, p .139 .
(33) Minne, 'Cyriel Buysse', Vandaag.
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zijn vereerders zijn arme luizen . Dat moest geschieden met een
mossel-en-friet-diner tegen 7,50 fr. in 't feestpaleis te Gent . We hebben nu eens een volksschrijver en de viering wordt voorbehouden
aan snoezen en sybarieten" 34 . Diezelfde teneur lezen we ook al
in de inleidende paragraaf in de brief aan Maurice Roelants, die
gepubliceerd is in Vandaag (1929) :
Gij vraagt mij een bijdrage voor het Buysse-nummer van Vandaag :
Weet ge dan niet dat er een soort menschen bestaat wier specialiteit
het is bij feestelijkheden naar vóór te treden ? Deze menschen doen
dat doorgaans heel geschikt, z66 geschikt zelfs dat wij er een beetje
moeten om geeuwen en hopeloos gaan zuchten : Oef! Nog 'ne jubelee ( . . .) Al jubeleerend komt men ver in de wereld en ik zie menig
jongere rondom mij die er niet alleen zijn sporen maar ook zijn zadel
bij gewonnen heeft . (. . .) Daar het hier echter een jubilee buiten serie
betreft, waarbij sommige feestvierders waarschijnlijk op een slappe
snaar en een maat ten achter zullen meestrijken, geef ik aan uw verzoek gaarne gehoord [sic] . 35
In een brief die Minne een paar dagen vóór de Buysse-hulde in Brussel aan Herreman richtte, weerklonk zijn aversie nog even onverbiddelijk :
Misanthroop zijn is ook een houding . En een degelijker dan men
doorgaans denkt. Telkens ik een officieels plechtigheid zie heb ik
lust er in te schoppen . Die Buysse-viering zal weer een pot eten zijn!
De windhanen, - zij zullen de eeretafel vullen -, zijn wel vertegenwoordigd naar ik zie . Smakelijk . 36
De huldiging van Buysse in de gotische zaal van het Brusselse stadhuis had plaats op 27 oktober 1929, een maand later dan de geplande
datum door het overlijden van Karel van de Woestijnti . De Gentse
dichter stierf trouwens op de dag zelf van het bezoek dat Roelants
(34) Richard Minne, Wolfijzers en schietgeweren. Brussel/Rotterdam, 1942, A .Manteau/Nijgh & Van Ditmar (red . Raymond Herreman en Maurice Roelants), p .62-63 .
(verder Minne, Wolfijzers en schietgeweren) . Die passage komt uit een brief aan Herreman, gedateerd 22/10/29 .
(35) Minne, 'Buysse', Vandaag.
(36) Brief, AMVC, M656/B nr .88832/143 en 144, Richard Minne aan Raymond Herreman, d .d.23/10/29.
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en Buysse aan Minne hadden gebracht . Uit een krantebericht dat we
in de nalatenschap Minne aantroffen, in een mapje met het bewerkte
typoscript van de Buysse-monografie, blijkt dat Richard Minne wel
degelijk aanwezig was op het banket in zaal Mercelis te Elsene 37 , alle kritische en afkeurende voorbeschouwingen ten spijt .
Of de Gentse schrijver ook het huldebetoon in Gent op 14 en 15
december 1929 heeft bijgewoond, is niet duidelijk . Net als vóór de
viering in Brussel schreef hij in een al even laatdunkende brief aan
zijn vriend Raymond Herreman :
Ze gaan dus Buysse te Gent vieren . Ze . Ja, ze : de franskiljonsche ridders van Vlaanderen, de kruiers der groote heeren, de nieuwmodische socialistische intellektueelen, de lokale ubermenschen . Een
smakelijk zoodje [sic] . Ik krijg meer en meer den buik vol van al die
vieringen. Het moet hoog hangen eer ik nog aan zulk een ding
deelneem. 38
In de aanhef van ons verhaal wezen we al op de verschillende ontmoetingen tussen Minne en Buysse die na het eerste gesprek op 24
augustus 1929 in Sint-Martens-Latem zouden volgen . Uit de correspondentie tussen Minne en Herreman blijkt niet alleen dat de
Gentse schrijver in die periode na lang aandringen van Raymond
Herreman enkele novellen schreef, maar dat hij ook de bemiddeling
van Cyriel Buysse inriep voor publikatie ervan in Groot Nederland.
Van Minne verschenen drie verhalen in het tijdschrift tijdens het
redacteurschap van Buysse : De neef uit Kongo (juni 1929), De lijkrede
(november 1930) en Het gestoorde feest (december 1932) 39 . In tegenstelling met de eerste novelle, waarvan vrijwel niets bekend is,
beschikken we over nogal wat gegevens betreffende Minnes twee later uitgegeven prozaschetsen . De definitieve redactie van De lijkrede
(37) Dit vermoeden werd al eerder geformuleerd door Antonin van Elslander in 'Een
nonconformistische visie op Cyriel Buysse', in Yang, jg .18, nr .106 (juni 1982), p .22-27,
p.26 . (verder Van Elslander, Yang).
(38) Brief, AMVC, M656/B nr .88831/146, Richard Minne aan Raymond Herreman,
d. d .02/ 12/29 .
(39) Richard Minne, De neefuit Kongo, in Groot Nederland, juni 1929, p .612-618 (opgenomen in Wolfijzers en schietgeweren, p .168-174) .
-, De lijkrede, in Groot Nederland november 1930, p.468-472 (opgenomen in Wolfijzers
en schietgeweren, p .175-178) .
-, Het gestoorde feest, in Groot Nederland, december 1932, p.497-499.
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werd afgesloten begin november 1929, op een ogenblik dat de
schrijver zijn laatste versie van Heineke Vos en zijn biograaf verzorgde . In een brief aan Herreman verzocht hij zijn invloedrijke vriend
en uitgever om een tussenkomst voor opname van zijn proza (waarschijnlijk De neef uit .Kongo) in een tijdschrift 40. Korte tijd later
schreef Minne een nieuw verhaal (namelijk De lijkrede) waarvoor hij
opnieuw een beroep deed op Herreman . Ten slotte stuurde Minne
zijn novelle Het gestoorde feest, die al ruim tien jaar eerder in een
licht afwijkende versie verscheen in het enige nummer van Regenboog (1918) 41, naar Herreman voor revisie. Na ongeduldig wachten
ontving Minne de correcties van zijn verhalen en nam hij zelf het
initiatief om Buysse hierover aan te spreken 42 . In een volgende
brief, gedateerd 17 juni 1930, bericht Minne zijn vriend dat hij De
lijkrede en Het gestoorde feest „bij Buysse [heeft] gedragen " . En hij
voegde er meteen aan toe
Alle twee aanvaard in Groot Nederland, mits een beetje wachten . 43
Over het fictieve proza van Richard Minne is tot dusver maar weinig studie verricht 44 . Alleen verschenen er over zijn roman Heineke Vos en zijn biograaf enkele bespiegelingen, naast één meer
wetenschappelijke bijdrage van Dina Hellemaas 45 . In het nummer dat De Vlaamsche Gids in februari 1946 aan het werk van Richard Minne besteedde, publiceerde Jan Schepers een uitgebreide

(40) Brief, AMVC, M656/B nr.88832/204, Richard Minne aan Raymond Herreman,
d .d.06/ 11 /29 .
(41) Richard Minne, Het gestoorde feest, in Regenboog, jg .1 (1918), nr .1, p .17-19 .
(42) Vgl. Brief, AMVC, M656/B nr .88832/202, Richard Minne aan Raymond Herreman, ongedateerd ; Brief, AMVC, H546/B nr.88924/195, Raymond Herreman aan Richard Minne, ongedateerd ; Brief, AMVC, M656/B nr .88832/203, Richard Minne aan
Raymond Herreman, d.d.18-19/03/30 ; Brief, AMVC, M656/B nr .88831/147, Richard
Minne aan Raymond Herreman, d .d. april 1930.
(43) Brief, AMVC, M656/B nr.88832/158, Richard Minne aan Raymond Herreman,
d .d.17/06/30 .
(44) Vermeldenswaard is ongetwijfeld : Boon, Geniaal. Over Minnes verhalen schrijft
Boon : „Laten wij de Minne bekijken, die verhalen heeft geschreven . . . die hij worstelend
met zijn twijfel, gekweld, gepijnigd, achter-zich-heenkijkend, - en telkens vragend : wat
denkt gij er tot hiertoe van? - op papier heeft gebracht ." (p .83) .
(45) Dina Hellemars, 'Het spel met traditie en romanvorm in Heineke Vos en zijn
biograaf', in Rondom Richard Minne, ed . D .van Ryssel, 's-Gravenhage/Rotterdam/Brugge, 1971, Nijgh & Van Ditmar/Sonneville, p .207-225 .
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analyse onder de titel 'Afdeeling Minne' . Hierin typeerde hij op een
nogal bizarre manier de 'decadente' geest van Minnes literaire oeuvre tegenover de „strijdbare, negentiende-eeuwsche vrije geest" van
Buysse en Virginie Loveling . We citeren Schepens' curieuze bewering
De gedesabuseerde stadsmensch Minne bekijkt het dorp anders dan
de op de buitengemeente Nevele geboren „stadsgeesten" Loveling
en Buysse . De literaire en geestelijke evolutie brengt dit mee . De
strijdbare, negentiende-eeuwsche vrije geest, die bij Buysse - Loveling
positief werkte en negatief aanviel, ageert bij Minne juist andersom
hij is geneigd, zij het tijdelijk en als gril te beschouwen, te aanbidden
wat zij verbrandden . Zoowel Minne als de Nevelscha schrijver en
schrijfster zijn kinderen van hun tijd . Afgezien van het feit of men
het met hen eens is of niet, moet men erkennen, dat Buysse's en Loveling's geest positief-opwekkend was ; Minne's aarzelend zwalken
werkt negatief vermoeiend . Vermoeidheid is altijd een teeken van
decadentie . 46
De citaten van Richard Minne die we in deze bijdrage aanhaalden,
druisen in tegen die nogal tendentieuze karakterisering van Schepens . In dit overzichtsartikel waarin Jan Schepens nogal eens de grove borstel hanteert, spiegelt hij Minnes Heineke Vos ook aan de
novellenbundel Lente (1907) 47 van Cyriel Buysse . Een vergelijking waar we meer voor voelen dan de omschrijving uit vorig fragment . Het zou bijvoorbeeld boeiend zijn in het kader van een meer
verhaalanalytische studie de band tussen Minnes en Buysses literaire
werk te onderzoeken . Ons inziens kan die studie resulteren in een
fascinerende verzameling van intertekstuele reminiscenties in
Minnes Heineke Vos en zijn biograaf. Ook over de stilistische verwantschap tussen Buysses en Minnes literaire teksten kan nog een
interessant, tekstkritisch onderzoek worden verricht . In die optiek
is de volgende uitspraak van Minne exemplarisch en richtinggevend
voor zijn affiniteit met Buysses werk :

(46) Jan Schepens, 'Afdeeling Minne', in De Vlaamsche Gids, jg .30, nr.3 (februari
1946), p.129-163, p.158 .
(47) Cyriel Buysse, Lente. In Cyriel Buysse. Verzameld Werk, Brussel, 1974, A . Manteau, deel 4, p .1197-1305 .
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De schrijver - en de realistische schrijver in de eerste plaats - is veeleer
de deurwaarder, die met een stille en verbeten glimlach de dingen opneemt . Cyriel Buysse behoort nog tot de generatie die geen theoretische rechtvaardiging nodig had vooraleer zich aan 't schrijven te
zetten . Niet zozeer de manier waarop het gezegd wordt is trouwens
van belang, maar wel wat gezegd wordt. Om stylistische problemen
heeft de verteller zich blijkbaar nooit erg bekommerd . Hij schrijft
zonder jacht op enig effect, avec les moyens du bord . Zijn taal krijgt
er dikwijls een ietwat stroeve resonantie door . Het is dan ook zeker
niet op het gebied van de stijl dat men de betekenis van Buysse voor
onze Vlaamse letteren moet gaan zoeken, wat integendeel wél het geval is met de meeste zijner schrijvende tijdgenoten, zoals de Van Nuen-Straksers bijv . 48
Vergelijk die typering bijvoorbeeld met Louis Paul Boons gelijkgestemde beoordeling van Minnes verhalen (cf . noot 44) .
Een andere invalshoek voor de verdere studie van de artistieke
affiniteit tussen Minne en Buysse is de waarde die beide auteurs
hechtten aan de natuur . Talrijk zijn de authentieke, diepzinnige
beschouwingen die Richard Minne wijdde aan de Leie en het landschap waar de Latemse kunstenaars werkten . Ook Buysse schreef regelmatig over de streek waar hij opgroeide en zijn romans en
verhalenbundels schiep . In een van de prozaschetsen die de samenstellers van het Verzameld Werk van Buysse verzamelden, lezen
we in het fragment getiteld 'Laat ons de Leie !', waarin de auteur
ageerde tegen het plan de stroom te kanaliseren
( . . .) de Leie, mijne heren, die lieve, kalme, zo vreedzaam tussen haar
schone, malse, groene oevers kronkelende Leie ; de Leie die Verhaeren heeft bezongen, de Leie die Claus heeft geschilderd, de Leie aan
wier oevers Peter Benoit zijn eerste inspiraties heeft gevoeld, die Leie
is poëzie, mijne heren, en laat ons toch dat beetje poëzie (. .,), 49

(48) Minne, Buysse, monografie, p.9 (onze cursivering).
(49) Cyriel Buysse, 'Laat ons de Leie !', in Verzameld Werk Cyriel Buysse, Verspreide
Stukken, deel 7, p .253-430, p .313 .
25

Had Buysse zijn schets iets later geschreven, dan had hij ongetwijfeld ook de gedichten en brieven van Richard Minne vermeld . Dit
gedichtje is van Minne
Te Baerle moeten gedichten en romans ontstaan bij de vleet .
De Leie neemt er een fieren draai en is er bijkans zoo breed
als de Schelde. De Schelde ? Wie kent dien stroom?
Voor de Schelde het water. Voor de Leie den room . 50

Wat Minne in een 'Pro en contra'-stukje voor Het Geestesleven naar
aanleiding van Buysse schreef, geldt evenzeer voor de geest waardoor zijn eigen, omvangrijk epistolair werk wordt gekenschetst en
waar hij zelf als mens zoveel belang aan hechtte : „( . . .) niemand als
Cyriel Buysse heeft de atmosfeer, de natuur en de mensen van hun
stad en streek, zo trouwvol en pakkend beschreven " . 51
Dat de opvattingen van beide schrijvers echter ook lijnrecht tegenover elkaar konden staan, kunnen we illustreren met enkele uitspraken over Gent, waarover Minne had gedicht : „ Gent, kop en hart, ge
zift een schone stad,/van uwe torens nog niet eens gesproken,/noch van
de vaandels die men uitgestoken/heeft naar men het vet of mager
had. " 52 In een brief aan Emmanuel de Bom, gedateerd 5 decem-

ber 1893, schreef Buysse meesmuilend over Gent
Gent is de meest bekrompen stad die ik ken, een immonde nest van
gros(siers)-bourgeois-capitalistes maar als het u interesseert, we zullen er toch maar eens in rond loopen . Kapellen zijn er, par exemple !
Al de varianten van kapellen die men droomen kan . Die der doctrinaire en der opportunisten, onder andere, zijn bijzonder interessant . s3

(50) Minne, Wolfijzers en schietgeweren, p .43 .
(51) Minne, 'Voor een plechtige Cyriel Buysse-herdenking', in 'Pro en contra', Het
Geestesleven, Vooruit, 30/04/59 .
(52) Richard Minne, In den Zoeten Inval en andere gedichten. Amsterdam, 1955, Van
Oorschot, p.108 .
(53) Brief, AMVC, B995/B nr.63 .061/2, Cyriel Buysse aan Emmanuel de Bom, d.d .
05/12/93 . Opgenomen in Het ontstaan van Van Nu en Straks, een brieveneditie
1890-1894. Antwerpen, 1988, Centrum voor de Studie van het Vlaamse Cultuurleven,
p .383 .
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Richard Minne daarentegen was verknocht aan zijn geboortestad .
Zijn brieven, enkele gedichten en vooral de pittige, zwartgallige,
melancholische en humoristische 'Aanteekeningen van een Gentenaar' in Vlaandren, o welig huis (1939) laten wat dat betreft niet de
minste twijfel .
Vermeldenswaard is ook de kritische bijdrage die op 17 september
1931 in Koekoek, Humoristisch Weekblad van Vooruit werd gepubliceerd. In de rubriek 'Onze Galerij van beroemde en beruchte Mannen', die wekelijks satirische en humoristische bespiegelingen over
sociaal, politiek en cultureel vooraanstaande Vlamingen bevatte,
verscheen een artikel over Cyriel Buysse . Dit opmerkelijk positief
stuk waarin wordt gewezen op de „zachte ironie " in Buysses oeuvre
is ondertekend met de schuilnaam 'Alcide' . Samen met Van Elslander zijn we er nagenoeg van overtuigd dat Richard Minne de auteur
van die tekst is . 54 De Gentse schrijver werkte immers geregeld
mee aan Koekoek, sinds de oprichting in mei 1931 . Een jaar eerder
was Minne als journalist in dienst getreden van de Vooruit-redactie .
Niet alleen zijn Brieven van Pierken, met tekeningen van Frits van
den Berghe, verschenen wekelijks in Koekoek, ook enkele van de
niet geïdentificeerde bijdragen zijn ongetwijfeld van zijn hand . Op
basis van stilistische aspecten, de overwegend sarcastische teneur en
de tegendraadse, positieve evaluatie van Buysses werk kunnen we dit
opmerkelijk Buysse-artikel toeschrijven aan Minne . Onze auteur
trok hevig van leer tegen de clericale verwerping van Buysses literaire produkties en trachtte te peilen naar de essentiële waarde van zijn
oeuvre . We citeren een kenschetsende passage
(. . .) wie den Vlaamschen buiten wil kennen, den buiten met zijn
zwoegdieren, zijn kwezels, zijn rentenierkens, zijn geestelijken, zijn
komen en zijn gaan, zijn vreugden en verdriet, die moet wel naar
Buysse grijpen, naar Buysse in de allereerste plaats . Omdat hij is de
kronijkschrijver van een halve eeuw buitenleven .
Ginds, te Deurle, zit hij op zijn Molenberg en hij schrijft Vlaanderen
op . 't Is een boekhouding, een proces-verbaal, een loklied, een zwanenzang al dooreen . Ge hebt maar te luisteren .

(54) Van Elslander, Yang, p .25 .
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Wanneer Buysse van zijn berg afdaalt dan is het slechts om versch
aas te komen opdoen . En alles is hem aas : zijn chauffeur, zijn balletjesraper op het golfplein, tot den blooten flikker die hij zelf in de
Leie slaat . 55
Hierin zitten onmiskenbaar echo's van wat Minne al eerder schreef
in brieven aan Herreman en in zijn bijdrage voor Vandaag. Omwille van de kernachtige barsheid waarmee de auteur zijn bewondering
voor Buysse formuleerde, halen we de integrale slotpassage van dit
artikel aan . Omdat het naar onze mening nadrukkelijk de stempel
van Minne raagt .
Ga maar eens langs Nevele, Buysse's geboortedorp, kuieren . Ge zult
er niet slechts de typen uit zijn werk, in levenden lijve terugvinden,
maar de ouderen zullen u ook nog met een veelzeggenden glimlach
toefluisteren : „Meniere Cyriel ? Haja, da was ne kadee!"
Zulk certifikaat heeft voor ons duizendmaal meer waarde dan al de
literaire attesten die men maar kan vinden .
Buysse zal altijd een unicum blijven in onze literatuur. Hij, de vriend
van Maeterlinck en Bazalgette, zelf gevormd naar Fransch model,
f ungeerend als memoralist van Arm Vlaanderen
't Is een van de paradoksen onzer kuituur dat al die rijkdom ons
werd toegezonden, niet door de blauwvoeters en de Goedendags,
niet door de archaïsche droomers van Vlaamsche en kristelijke poëzie 't kruis in top, maar dat we hem kregen van uit een hoek die
sceptisch tegenover al dit lawaai en middeleeuwsch boerenbedrog
stond .
Dit paradoks bevat niet slechts een zachte ironie maar ook een zedeles. De verstandige lezer moet ze er zelf mar [sic] uithalen .
Leve Cyriel, nondedju ! 56
In Richard Minnes twee laatste bijdragen over Cyriel Buysse, allebei
gepubliceerd in de rubriek 'Pro en contra', pleitte de auteur voor
een waardige herdenking van „de grote romancier [,] onze Vlaamse
Zola " . Zoals hij drie decennia vroeger al had geijverd voor een bede-

(55) Alcide, 'Cyriel Buysse', in Onze Galerij van beroemde en beruchte mannen, Koekoek, jg .1, nr.19 (17 september 1931) .
(56) Ibidem .
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vaart naar het sanatorium in Miavoye-Anthée, waar Paul van Ostaijen overleed 57 , wou Minne naar aanleiding van Buysses honderdste geboortedag „een georganiseerde bedevaart als 't ware naar
Buysses geboorteplaats Nevele, naar Afsnee waar hij woonde en
naar de molenheuvel te Deurle, waar de meeste van zijn werken geschapen werden . En wat denkt ge van een huldebezoek aan zijn begraafplaats ?" 58 Ook in Minnes laatste artikel 'Dertig jaar
geleden', dat verscheen op de dertigste verjaardag van Buysses overlijden, riep de auteur op voor een waardige herdenking van „de realistische schrijver " die als ironist te weinig aandacht kreeg . Minne
sloot zijn steeds levendige waardering voor het oeuvre van Cyriel
Buysse af met het volgende statement
De betekenis van Buysse als realistisch schrijver, daarover zijn allen
het eens ; jaja . Maar het ironisch facet van zijn oeuvre, daar werd,
dunkt me, tothiertoe onvoldoende de aandacht op gevestigd . Geloof
me, herlees de ironist Cyriel Buysse . 59
Vlaanderen heeft altijd moeite gehad met de stijlfiguur ironie . Het
gebrek aan belangstelling voor of de verkeerde beoordeling van Richard Minnes literaire werk, samen met Willem Elsschot en (dus
ook) Cyriel Buysse onze ironist bij uitstek, heeft hem zijn leven lang
parten gespeeld. Het was evenwel vooral een reden voor zijn levenslange bewondering voor „onze Vlaamsche schilder" .
Ter gelegenheid van Buysses honderdste geboortedag organiseerde
het Comité voor Arbeidersopvoeding te Gent een Cyriel Buysseavond . Uit een brochure die we in Minnes nalatenschap terugvonden, blijkt dat Richard Minne en Prosper de Smet op 13 en 15 oktober 1959 in Feestlokaal Vooruit een lezing gaven over Buysses
werk 60 . De teksten van dit colloquium zijn vermoedelijk niet be-

(57) Minne, Wolfijzers en schietgeweren, p .61 .
(58) Ibidem .
(59) Richard Minne, 'Dertig jaar geleden', in 'Pro en contra', Het Geestesleven, Vooruit, 02/08/62 .
(60) Tijdens het Cyriel Buysse-colloquium, dat plaats had in de Koninklijke Vlaamse
Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde te Gent op 8 december 1993, werd
ons dit door Prosper de Smet bevestigd.
29

waard . Naast de eerder aangehaalde 'Pro en contra'-bijdragen was
dit de laatste publieke apologie die Minne voor Buysses werk
uitsprak .
Richard Minne en Cyriel Buysse ontmoetten elkaar wellicht voor
het laatst op 13 mei 1932 61 . Samen met Karel Leroux bezocht
Minne in de voormiddag de schrijver in zijn paalwoning op de Molenberg . Minnes voorstel om samen met zijn vrienden en vroegere
redacteurs van 't Fonteintje Buysse op te zoeken, zal vermoedelijk
nooit uitgevoerd zijn . Buysse overleed op 26 juli 1932 . Minne overleefde zijn bewonderde kunstbroeder ruim 32 jaar.

(61) Brief, AMVC, M656/B nr .88831/192, Richard Minne aan Raymond Herreman,
d .d .14/05/32 .
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CORRESPONDENTIE VAN DE GEZUSTERS LOVELING
BRIEVEN VAN EN AAN PAUL FREDERICQ II
uitgegeven oor
A . van Elslander en A .M. Musschoot

Inleiding
De hierna volgende brieven en briefkaarten van Virginie Loveling
en haar neef Paul Fredericq vormen het vervolg van de correspondentie die in aflevering IX van de Mededelingen (1993, p . 67-175)
werd afgedrukt, met dien verstande dat de 68 reeds gepubliceerde
nummers nog met twee brieven konden worden aangevuld . De hier
als nr . 69 en nr . 70 opgenomen brieven doorbreken dus de chronologische volgorde : brief 69 hoort chronologisch thuis tussen de brieven 39 en 40 (tussen 5 en 12 december 1875) ; brief 70 is gedateerd
18 december 1875 en werd dus door Paul Fredericq gelijktijdig geschreven en verzonden met brief 42 van Virginie Loveling .
De inventaris van de briefwisseling Paul Fredericq die in de licentieverhandelingen van Carine D'Hont en van Rita Seys werd opgenomen
kon inmiddels nog worden uitgebreid met een veertigtal nummers ;
het gaat voornamelijk om briefkaarten, maar ook om enkele brieven
die in de documentatie Loveling, UBG Hs 3426 zijn bewaard .
De nummers 71-187 omspannen een lange periode, van januari
1880 tot juli 1918, waarin heel veel „gaten" zitten : eind 1883 wordt
Paul Fredericq in Gent benoemd en is het epistolair contact met zijn
tante Virginie, die in november 1880 naar Gent is komen wonen,
niet meer zo frequent . Er werd wel nog sporadisch gecorrespondeerd, maar het was pas toen Paul Fredericq naar Duitsland werd
gedeporteerd, dat weer een geregelde briefwisseling tot stand kwam.
Bij de annotatie van de brieven kon gebruik worden gemaakt van
de ongepubliceerde licentieverhandeling van Greta Vroom, Virginie
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Loveling en Noord-Nederland, RUG, 1966 ; en van de „Beknopte bibliografie van Virginie Loveling ", gepubliceerd door Jan Luyssaert
in Confrontaties met Virginie Loveling . Monografieën van de Heemkundige Kring „Het Land van Nevele ",1974, p . 77-96 . Met dat alles
bleek de bibliografie van en over het werk van de gezusters Loveling
echter nog verre van volledig te zijn .
De hierna afgedrukte stamboom van de familie FredericqLoveling werd overgenomen uit H . van Werveke, Paul Fredericq in
de spiegel van zijn dagboek (Mededelingen van de Kon. Ac. voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, Klasse der
Letteren, jg. XLI 1979, nr.1), Brussel, Paleis der Academiën, 1979,
p . 19 .
A .M. Musschoot
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69
UBG hs 3426 D (73)
[in potlood] Gent, zaterdag . [december 1875] (1)
Ik heb gisteren Vuylsteke gezien en heb hem gevraagd wat de
boekhandelaars verstonden door compte à demi. - „Wel ! antwoordde hij, het deelera der zuivere winst tusschen uitgever en schrijver ."
Dan heb ik hem van uwe rekening met Hoste gesproken, hem
vragende er niemand over te spreken . Hij van zijnen kant heeft mij
inlichtingen gegeven op voorwaarde dat hij in de zaak niet gemengd
worde, want hij zou er zijne dood van halen daarom met Hoste of
met Heremans overhoop te liggen . Ik heb het hem beloofd .
Hij zegt gelijk Heremans dat Hoste niet zooveel heeft gewonnen
aan uw boek als gij denkt, dat hij een deel der 20% en der 12/13
exempl . aan de andere boekhandelaars heeft moeten afstaan, maar
dat hij het niet als kiesch aanziet zichzelven te splitsen in twee personen (uitgever en boekhandelaar) naar het voorbeeld der H . Drijvuldigheid, als men de compte à demi werkt .
Op al de exemplaren die hijzelve verkocht heeft wint hij dus
schromelijk veel . Hij verkoopt ze 3 fr . en brengt ze voor 2 .40 op
de rekening, alsook ieder 13e exemplaar dat op de rekening niet verschijnt en dat hij tegen 3 fr . verkocht heeft . Op dertien exempl . door
hem verkocht houdt hij dus 12 maal 0 .60 c . af = 7 fr .20c . plus het
13e exempl . dat hij aan 3 fr . verkocht heeft . Te zamen 10fr.20c . achterhoudene gelden op ieder dertiental exempl . door hem zelve verkocht !!! En dat is compte à demi !!!
V. schat op een honderdtal de exempl. die hij waarschijnlijk in zijnen winkel verkocht heeft of aan kalanten van de stad of van elders
rechtstreeks heeft opgezonden . Reken nu uit hoeveel hij zoo zeurt .
Wat de al te kostelijke reclamera (te veel prospectussen en dure
aankondigingen) betreft, Vuylsteke is van oordeel, dat die buitensporige reclamera onnoodig waren, daar uwe naam in Holland
door de uitgave uwer verzen genoeg bekend was . Hij denkt dat
Hoste ze gebruikt heeft als reclamera voor zijne firma veel meer dan
voor uw boek .

35

Vuylsteke zegde mij dat hij tegenwoordig een werkje van den
rechter Bernolet de compte à demi uitgeeft, en dat hij niet ten volle
eerlijk zou meenep te handelen, indien hij eene rekening maakte op
het model van Hoste's .
Ik schrijf dat met zeven haasten gedurende eene compositie op 't
athenaeum (2) . Ik heb geene pen . Ik omhels grandmama en U
teederlijk .
Uw Paul
(1) Preciezer te dateren tussen 5 en 12 december 1875, resp . tussen brief
39 en brief 40 hiervoor ; zie ook daar voor de voorgeschiedenis . In brieven
38 en 39 is sprake van een vermoeden dat Hoste grove winst zou halen uit
zijn editie van de Novellen.
(2) Kort na het verdedigen van zijn speciaal doctoraat in de geschiedenis,
Essai sur le tule politique et social des ducs de Bourgogne (19 juni 1875) werd
Paul Fredericq benoemd tot leraar in de geschiedenis en de aardrijkskunde
aan het Koninklijk Atheneum van zijn geboortestad ; zie de biografische
notitie door H . van Werveke in Liber memorialis R . U. G., deel I. Faculteit
Letteren en wijsbegeerte, Gent, 1960, p . 29-37 ; ook in H . van Werveke, Paul
Fredericq in de spiegel van zijn dagboek, Brussel, Paleis der Academiën,
1979, p . 7-12 (Mededelingen Kon . Ac . van Wetenschappen, Letteren en
Schone Kunsten van België, jg. XLI,1979, nr . 1) ; E .G . toppens, Paul Fredericq, p. 60.

70
UBG hs 3426 D (18)
Gent den 18 dec . 1875 .
Beminde Tante,
Als ik gisteren avond uwen brief (1) ontving, was het reeds te laat
om nog naar Heremans te gaan . Ik heb hem dezen morgen gesproken .
1 ° Hoste vraagde eerst om U het batig slot van den eersten bundel
nu, maar de 525 fr . slechts binnen een jaar (in 't begin van 1877) te
betalen. Heremans heeft hem gezegd dat het te laat was en dat hij,
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ten minste een deel der som, vroeger moest betalen . Hij heeft dat
aangenomen, maar gevraagd om zich op den datum der eerste betaling van het gedeelte der 525 fr . te mogen bepeinzen . In allen gevalle
zal hij U de 284 fr . en oneffen nu betalen, natuurlijk .
2° Hij zal den bundel aan 3,25 fr . verknopen, zonder meer .
3° Er zal een schriftelijk akkoord gesloten worden . Eerstdaags
zult gij er een ontwerp van ontvangen, en indien gij het goedkeurt,
zult gij en Hoste het betekenen .
4° Er zal gezorgd worden voor 't eigendomsrecht .
Van den namiddag heb ik Hoste gezien . Hij was heel vriendelijk
en sprak niet van den koop der Novellen . Hij weet waarschijnlijk
door Heremans, dat ik U tegen hem aangehitst heb, maar hij durft
het niet laten blijken .
Hij toonde mij de proeven, die hij aan Heremans gevraagd heeft
om eens te weten hoe de bundel er uitzag . Na de titel komt een wit
blad met in 't midden
ROSALIE
(overleden den
)
„Vindt gij dat niet zoo koel ?" zei hij mij . „zou Heremans niet een
paar bladzijden over Juffr . Rosalie moeten schrijven ? Of zou men
de redevoering van Heremans niet aan 't hoofd van den bundel
kunnen plaatsen ?" Hij zegde mij dat hij er aan Heremans van
gesproken had, maar dat Heremans het ook dacht, doch er niets had
durven van zeggen omdat hij zichzelven niet wilde opdringen .
Dezen avond heb ik weer Heremans gezien . Ik heb er hem over
gesproken en hem gezegd, zoo als het waar is, dat ik Hoste's opmerking gegrond vond en dat ik er U zou over schrijven . -- Ik meen
te hebben bespeurd dat hij „schrikkelijk" geerne iets aan 't hoofd
van den bundel zou zetten . Ik geloof dat hij heel fier is van om zoo
te zeggen de ceremoniemeester te zijn van Tony en van U, diegene
die aan de deur van het salon staat om de hooge personaadjes luidop
aan te kondigen .
Zeer haastig. Ik omhels grandmama en U teederlijk .
Uw Paul
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[in de marge]
Mevr. Kabonkelmans ligt ziek te bed, maar 't is niet erg . Ze is aan
't beteren . Papa is er bij geroepen geweest en zegt dat het eene kleinigheid is .
Hoste heeft mij een pakje gegeven voor U, dat hij met boeken uit
Holland gekregen heeft . Ik zend het U met Van Gend .
Ik had gedacht morgen naar Nevele te komen, maar mijne compositieën, die ik nog moet corrigeeren, beletten mij weeral grandmama
eens te komen bezoeken .
(1) Brief van 17 december ; zie hiervoor, brief 41, waarop brief 70 chronologisch dan ook onmiddellijk volgt . De Nieuwe novellen van Rosalie en
Virginie Loveling verschenen uiteindelijk wél bij Hoste, met voorin Heremans' grafrede voor Rosalie ; vgl. brief 42, aant . 1 .
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UBG hs 111/77
Nevele 14 Januari 1880 .
Lieve Paul,
Ik dank u zeer voor uwe mededeeling. Zeer gaarn zou ik het werk
van Buskeu Huet (1) eens lezen . Naar ik meen, staat die schrijver
in Holland, als letterkundige criticus, zoo hoog als Macaulay (2) in
Engeland of als St. Beuve (3) in Frankrijk . Daarom zou ik er veel
aan houden te weten, of hij goed of kwaad zegt .
Ik ben zeer ziek geweest ; sedert een paar dagen is het wat beter .
Het schijnt mij nu iets bijzonders van op eenen stoel te kunnen zitten, de gazet lezen of eenen brief schrijven ! Hoe de prétencien verminderen
ik zie in den prospectus van de Revue de Belgique een artikel
van u aangekondigd, dat mij als onderwerp zeer belangrijk voor38

komt (4) . Ook reisbeloften van Léon, waarnaar ik verlangend uitzie .
Zou er middel zijn dat ter lezing te krijgen bij het verschijnen ?
Albert heeft mij eenen brief van eenen zijner bekenden medegedeeld, vragend om de Vlaamsche Gewesten te mogen vertalen, als
feuilleton in den Echo du Parlement (5) . Hij is, volgens het zeggen
van Albert, zeer bekwaam . Ook heb ik de toestemming gegeven en
een boek opgezonden ; (die heer had het nog niet gelezen,) doch ik
hoor er niets meer van, het is nu al veertien dagen .
Ik heb ook aan Albert geschreven, dat, nu ik volkomen onafhankelijk van de geestelijken ben, ik wellicht mijnen naam op de vertaling zou laten zetten . Wat zoudt gij mij raden ? Ik heb mij daartoe
nog niet verbonden .
Het is hier zeer treurig . Het is niet uit te spreken wat leemte
Gr .Mama hier heeft gelaten (6), en ware het niet van al het onaangename regelen der zaken, welke een sterfgeval van het hoofd van het
huis altijd te weeg brengt, zou de droefheid wellicht al te zeer de
bovenhand nemen.
Madame Bergmann (7) schrijft nu veel, ook Lisette heeft zeer
vriendelijk reeds een paarmalen in 't kort op eene kaart geschreven,
dat doet immer genoegen, als men in het ongeluk is .
Mme Bergmann schijnt niet overloopend gelukkig . Zij wil
volstrekt, dat ik naar Lier ga, doch het kan nu niet zijn .
Van mijn Engelsche Miss (8) heb ik eenen zeer schoonera brief in
antwoord op eene eenvoudige rouwannonce gekregen, met een
Christmas Santje . Zij is de dochter van eenen Kanonnik uit South
Wales.
Eene andere Engelsche dame (9), welke volgens haar zeggen Vienna, London, Paris, enz. heeft bewoond en thans met hare familie in
Brussel verblijft, heeft gevraagd al de Novellen in het Engelsch te
mogen vertalen . Toegestaan . Overigens, er bestaat geen verdrag met
Engeland en Duitschland, heeft Johan Gram mij gezegd (10) ; zij
moeten aan niemand oorlof daartoe vragen, als zij iets vertalen willen. Gram heeft geen teeken van leven gegeven . Van Beers, Biermans, enz . enz . evenmin (11) . Dat verwondert mij .
Ik hoop, dat gij het goed stelt, Léon ook . Ik heb vernomen, dat
hij lid der Academie is gekozen, dat is nu waarlijk iets bijzonders
op zijne jaren ! Deel hem mijne beste heilwenschen mede .

39

Hoe gaat het met uwe lessen ? zift gij nog in het Athenée (12)
En zift gij en Léon tevreden te Luik, zooals gij dacht ? Schrijf mij,
als gij kunt ; nieuws van de afwezigen krijgen is thans mijn grootste
geluk .
Virginie .
(1) Conrad Buskeu Huet (1826-1886), Nederlands predikant, prozaschrijver en geducht criticus . Bedoeld wordt Het land van Rubens, Amsterdam, J .C . Loman jr., 1879, waar uitgebreid wordt ingegaan op het werk
van de gezusters Loveling ; zie hierna, brief 72, aant . 5 .
(2) Thomas Babington Macaulay (1800-1859), Brits staatsman, historicus,
essayist en dichter . Zijn faam dankt hij aan literaire essays en aan het populaire A History of England from the Accession of James II (1849-1861) .
(3) Charles-Augustin Sainte-Beuve (1804-1869), Frans romantisch literatuurcriticus en schrijver . Hij beschreef de ontwikkeling van de literatuur
aan de hand van auteursportretten . Zijn werk stond model voor Buskeu
Huet .
(4) In 1880 is geen bijdrage van Paul Fredericq in de Revue de Belgique
opgenomen. Wellicht gaat het al om de bespreking „La Bibliotheca Belgica
de M . Van der Haeghen ", opgenomen in de aflevering van 15 april 1881
(l3ième année, t .37), p . 407-419 ; in de aflevering van 15 februari 1882
éannée, t .40), p . 178-197 verscheen zijn artikel over „L'inquisition
(14ime
néerlandaise et les cléricaux belges . "
(5) Albert Fredericq, oudste kleinzoon van Marie Comparée en neef van
Paul Fredericq . Hij was advocaat in Gent ; zie brief 1, aant . 3 . Wellicht gaat
het hier om de later afgewezen vertaling door G .D . Minnaert ; zie brief 74
en 76 .
(6) Marie Comparée is overleden op 14 .12 .1879 ; zie over haar brief 7,
aant . 1 .
(7) Over Anton Bergmanns weduwe zie brief 48, aant . 1 .
(8) De brief van de „Engelsche Miss" werd niet teruggevonden in de documentatie Loveling in de UBG .
(9) De (ongedateerde) brief van Mary Louiza Bevare is bewaard in de documentatie V . Loveling, UBG hs . 3426 D (103) . Er is sprake van de vertaling van de novelle ,,P6 en Paoletto" van Rosalie Loveling (uit de Nieuwe
novellen, 1876) .
(10) J .M .J . Gram (1833-1914), Nederlands schrijver, redacteur van het
tijdschrift Het leeskabinet en een groot bewonderaar van het werk van Virginie Loveling, wier medewerking hij dan ook vroeg en verkreeg . Enkele
van zijn brieven zijn bewaard in de documentatie V . Loveling, UBG hs .
40

.]Maat.
3426 . Zijn „Levensbericht" door Th . Morren in Levensberichten [
schappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1915, p . 221-258 ; vgl . De
„biografie" van Virginie Loveling, ed . A . van Elslander, p . 37 .
(11) Jan van Beers (1821-1888), Antwerps dichter en leidende figuur van

de vrijzinnige vleugel van de culturele Vlaamse beweging . Biermans kon
niet worden geïdentificeerd .
(12) P . Fredericq was in 1875 aangesteld tot leraar aan het atheneum te
Gent (vgl. brief 69, aant . 2) maar werd door een K .B . van 14 oktober 1879
benoemd tot buitengewoon hoogleraar aan de Faculteit letteren en wijsbegeerte te Luik, waar hij belast werd met een cursus Nederlandse letterkunde . Zijn opdracht werd al in 1880 uitgebreid met een nieuw opgerichte
cursus hedendaagse geschiedenis en geschiedenis van België ; zie E.C . Coppens, P. Fredericq, p . 64-66 .
Over Pauls broer Leon Fredericq zie brief 6, aant . 5 .
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UBG hs 111/77
Nevele 4 Februari 1880 .
Lieve Paul en lieve Leon,
Ik was zeer tevreden te vernemen, dat het u goed gaat en gij te
Luik gelukkig zift ; het kan ook niet anders in de conditiën, waarin
gij u bevindt .
Met mij gaat het nu ook beter : ik ben genezen, maar de moed
komt maar moeilijk terug en ik kan nooit zonder aandoening in de
keuken komen en de plaats bezien, waar Grand'mama altijd zat, het
is niet uit te spreken, wat het is voor iemand van zoo in eens het
duurbaarste, wat men bezit, ontrukt te worden !
Ik schik hier niet te blijven en mij in Gent een klein huis te huren .
Ik heb hier nochtans zoo gaarn gewoond ! Doch nu ik alleen overblijf, vertrek ik liever . Dit zal echter wellicht nog niet dadelijk zijn .
Ik zal veel tijd over hebben en zou dien gaarn nuttig overbrengen .
Daarenboven, het ware mij zeer aangenaam iets te kunnen voortbrengen om het krempieren niet te moeten doen . Eene vrouw kan,
buiten het eigentlijk vak van het onderwijs, maar moeilijk in haar
onderhoud voorzien, dat weet ik ; doch ik denk, dat ik, die er maar
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bij zou moeten winnen om den welstand, waaraan ik gewoon ben,
te behouden, dat licht zou kunnen . Daarom zou ik van stonden aan
naar bezigheid willen uitzien, bij voorbeeld : eene correspondencie
van eenen Noord-Nederlandschen of anderen journal ondernemen ;
résumés of vertalingen van ernstige werken uit eene vreemde taal in
het Fransch zelfs onder toezicht van iemand maken . Dit heb ik
reeds zeer veel gedaan uit het Engelsch en het Duitsch voor het tijdschrift van Mr. Leireus (1). Als het geen werk van imaginatie geldt,
hetgeen moeilijk in eene vreemde taal over te brengen is, gaat dat
heel wel. Voor Hennebert, als hij ziek was, hebben wij ook helpen
vertalen aan History of the Romans under the Empire, dat boek is
dan niet voort verschenen, Lacroix failliet gemaakt hebbend (2) . Wij
hebben er veel aan verloren . Zelfs om Mr. Delaveleye plezier te
doen, hebben [wij] eens eenen résumé uit het Zweedsch gemaakt,
welke zonder eenige wijziging in de Revue de Belgique is opgenomen (3). Zelfs, indien zulks pratiek ware, hetgeen ik niet weet, zou
ik in de redactie van eenen journal willen gaan. Apropos daarvan :
de laatste correspondencien geteekend W. uit de Flandre zijn van
mij (4).
Indien gij eenen inval krijgt of mij nopens bovenstaande mededeelingen eenigen raad weet te geven, zoo doet het, ik zal u voor uwe
hulp of inlichtingen zeer dankbaar zijn .
Het boek van Buskeu Huet heb ik door de vriendelijke bemiddeling van den H . Hoste te zien gekregen (5). Het is geen werk over
letterkunde, het handelt over allerlei ; daarom is hetgeen hij van ons
zegt des te vleiender . Hij noemt bijna geene andere Vlaamsche letterkundigen en geeft heele bladzijden uit onze novellen en gedichten, welke hij aan de tafereelen van Teniers vergelijkt . Bijzonder
hemelt hij de Verzoening op en vindt Serafine iets bijzonders ! Het
is indien ik mij niet vergis, Buskeu Huet, die in den tijd, zinspelend
op de minachting de[r] Hollanders ten opzichte der Vlaamsche letterkunde, geschreven heeft : „Wij Noord-Nederlanders kunnen maar
moeilijk rechtvaardig oordeelen over de voortbrengselen der Zuiderbroeders," of iets in dien zin . Ik heb Het Land van Rubens niet
gansch kunnen lezen, omdat ik het niet lang genoeg houden dorst .
Uwe lessen over letterkunde, lieve Paul, zou ik zeer gaarn eens
lezen, bestaat daar mogelijkheid toe, of is het een hopeloos geval ?
Als gij het zoo ernstig opneemt, moet dat iets bijzonders zijn .
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Mijne Engelsche juffer, welke nog een jong meisje is, schrijft mij,
dat in Pembrokshire in Wallis nog afstammelingen van Vlaamsche
Settlers bij eene overstrooming uit hun land gedreven in de 12de
eeuw, bestaan ; dat de plaats, waar zij verblijven, „Little England
beyond Wales" heet : Zij voegt erbij : „though so many centuries have past away, they still keep separate from the Welsh, dislike intermarrying, or indeed, having anything to do with them . Wist gij
dat ? Zij heeft eene studie daarop gemaakt en zal ze mij zenden .
Vaartroel lieve vrienden en weest voortdurend gelukkig .
Virginie .

[in e marge]
Ik heb uw adres vergeten, zendt het eens bij gelegenheid . Ik heb nog
altijd eene schuld aan u voor het boek van dr . Morel (6) .
Uwe complimenten zullen aan de familie Buysse overgebracht
worden, in afwachting doe ik u voorloopig de hunne weder .
(1) Constant Leireus, Gents advocaat (1813-1886) . Hij behoorde tot de
kring van professor F . Huet en was medestichter van het liberaaldemocratische dagblad De Broedermin, waarvan hij in 1859 eigenaarbestuurder werd . Zie over hem P . Fredericq, Schets eenar geschiedenis der
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ling,
(2) Fréd&ic Hennebert (1837-1873), Waals hoogleraar in de politieke geschiedenis aan de Gentse universiteit . Van de Franse vertaling van History
of the Romans under the Empire van Charles Merivale (1808-1893) zijn van
1855 tot 1867 vier delen verschenen . Zie verder De ,,biografie "van Virginie
Loveling, ed . A . van Elslander, p . 22 en aant . 39 .
(3) Over Emile de Laveleye zie brief 2, aant . 1 ; over de samenvattende
vertaling uit het Zweeds zie brief 7, aant . 2 .
(4) Bedoelde bijdragen aan de Flandre Libérale werden geïdentificeerd

door Daniël Vanacker in zijn studie over „Virginie Loveling en de
schoolstrijd", in Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap III (1987),
p .113 (noot 43) . Het gaat om ,,On nous écrit de M ., petit village de la Flandre Orientale ", verschenen op 3 .2 . 1880 . Een tweede artikel over de
schoolstrijd van „W . ", ,,On nous écrit d'A. . . ", verscheen op 2 .3 .1880 .
(5) A . Hoste was de uitgever van de Novellen van de gezusters Loveling
en van Virginies In onze Vlaamsche gewesten ; zie brief 20, aant . 1 .
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In Het land van Rubens (zie hiervoor, brief 71, aart . 1) heeft Buskeu Huet
een opmerkelijk groot aantal bladzijden aan het werk van de gezusters Loveling gewijd (p . 248-268), met uitgebreide citaten uit poëzie en proza van
de schrijfsters . Het portret wordt als volgt ingeleid : „De graad van beschaving, waartoe in Belgie [sic] de fransche en de vlaamsche letteren sedert
1830 gestegen zijn, is ongemeen . Men staat verwonderd, dat uit een dorpje
bij Gent, verzen en novellen kunnen voortkomen, zoo volmaakt als er
hier en ginds in de bundels der dames Loveling aangetroffen worden . Voor
het meerendeel zijn het kleine dorpsvertellingen, vol fijne waarnemingen
op het gebied van het vlaamsch boerenleven . De opvatting getuigt van een
nationaler dichterlijker aanleg, ontwikkeld door studie der letteren van
het buitenland . Met smaak en gevoel is uit de achterlijk gebleven volkstaal
eene keus van uitdrukkingen gedaan" .
Over „De verzoening ", een gedicht van Rosalie Loveling, merkt Buskeu
Huet op : „Een volk, in staat iets zoo artistieke voort te brengen, heeft zich
eene eigene litteratuur geschapen" (p . 254) . De novelle „Serafine" is eveneens van Rosalie Loveling.
(6) Het is niet duidelijk om welk boek van welke dokter Morel (er zijn
er verschillende geweest) het hier gaat .
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UBG hs III/77
Nevele 20 Februari 1880 .
Lieve Paul,
Uw artikel heb ik met aandacht gelezen : het bevalt mij zeer, ik
vind het zeer vleiend en heb er niets tegen, dat mijn naam als
schrijfster van O .V .G . er in voorkomt (1) . Ik zend u al de bladeren
terug. Dit hadde ik reeds gisteren gedaan, maar wij (0 . Karel Albert
(2) en ik) zijn naar Lootenhulle gereden, waar wij bij De Weert gedineerd hebben . Hij vroeg mij, of de artikelen op den pastoor van
Vosselaere, handelend over Jantje Kaas en het jaar 30 niet van u Waren ? Ik heb niet geloofd te misdoen met te zeggen ja .
Wij moesten wel drie kwaart en terug door de morsigste landwegen, welke men zich verbeelden kan door eenen echten stormwind en regen ; het voortgeraken was een moeilijke colis . Overigens
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was het een aangenaam bezoek .
Zeer gaars zou ik het beproeven, mits goed akkoord, eene uitheemsche briefwisseling voor de Flandre te doen . Mijne eischep zou
ik ook niet hoog stellen en alle opmerkingen mij ten nutte maken
om het zoo goed mogelijk trachten te doen .
Ik hoop, dat gij in de Paaschvacantie wel naar Nevele komen zult .
Ik heb, als vroeger, twee bedden te uwer beschikking .
Het was mij zeer lief te vernemen, dat de heer van + silva (3)
zijne vertaling heeft voleindigd, hij heeft beloofd ze aan Albert mede
te deeles, aleer dezelfde te laten drukken ; hij zal ze mij toones .
In de gemeenteschool waren hier de verleden week 42 jongens,
thans zijn er, zegt men mij, 54 . De oorzaak hiervan is eene uitdeeling van kolen aan de ouders . Als ze nu maar niet weder hunne kinderen eruit trekken
De kleine Claays van onze pachter te Vosselare was door den
pastoor uit de Gemeenteschool, waar hij, door mij gedwongen,
ging, getrokken . De pastoor had gezeid : ze kunnen u niets meer
doen ; ze gaan uw huis verkoopes ; ge moet ze niet meer ontzien ;
enz . De vrouw kreeg geene absolutie .
Ik ben er met Karel en Albert geweest, welke mij beloofd hadden
haar te bedreigen met verhuizen . Daargekomen lieten zij mij in den
steek : zoo groot was hun medelijden met dat arm mensch, die
trachtte hare tranen en hare ontroering te verbergen, als ik - door
hun stilzwijgen tot spreken gedwongen - haar in het vriendelijk
doch vastberaden verklaarde, dat de kleine naar school of zij verhuizen moesten, aleer hun huis wordt verkocht . Men hoeft waarlijk
moed tot zoo iets, en indien wij achteruit wijken, zegepraalt de
pastoor ; maar het is révoltant zulken dwang te moeten uitoefenen .
Claays ging reeds van 's anderendaags weder .
Vele complimenten aan Leon en Héléne (4) .
Virginie .
Zal ik het artikel ook in druk eens mogen lezen?
(1) Over de onthulling van Virginie Lovelings naam als auteur van In onze Vlaamsche gewesten zie Daniël Vanacker, „Virginie Loveling en de
schoolstrijd ", in Mededelingen III, p. 114, waar ook uit deze brief wordt
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geciteerd . Paul Fredericq deelde de ware naam van „Walter" mee in zijn
recensie van Drie novellen van Virginie Loveling in L'Athenaeum beige op
1 maart 1880 (p . 56) . Die - terloopse - mededeling bleef aanvankelijk onopgemerkt ; pas door de publikatie van de Franse vertaling door Heuvelmans
(1881 ; zie verder, brief 74) werd de identiteit van de auteur algemeen bekend ; zie ook hierna, brief 74, aant . 3 .
(2) O[nkel] Karel is Pauls oom Karel Loveling ; zie brief 9, aant. 5 ; ook
vermeld in brief 37, aant 2 ; Charles of Karel Loveling was de halfbroer van
Pauls vader en van de gezusters Loveling ; hij werd gewettigd als Loveling
bij het huwelijk van Marie Comparé met A . Loveling ; over Albert zie
brief 1, aant . 3 .
(3) Kon niet worden geïdentificeerd .
(4) Pauls broer en zus ; zie resp . brief 6, aant . 5 en brief 10, aant . 5 .
74
UBG hs III/77
Nevele 4 April 1880 .
Lieve Paul,
Zooeven ontving ik de levensschets van Tony . Hartelijk dank . Ik
was juist bezig ze in den Studenten-Almanak - mij gisteren door
Mme Bergmann gezonden - te lezen (1) . Ik zal zeggen, dat ze mij
bijzonder aanstaat, omdat ze zoo levendig geschreven is en de bijzonderheden, die het karakteristieke van B . doen uitschijnen, voortreffelijk uitgekozen zijn .
Hieringesloten zend ik u eenige uittreksels uit de vertaling van
den Hr. Minnaert opdat gij er over oordeelen zoudt (2) . Zij zijn zonder keuze hier en daar genomen om u een gedacht van het geheel
te geven ; tot hiertoe heb ik er nog maar een derde van gelezen, doch
na het tweede blad was mijn oordeel er reeds volkomen over gevormd . Ik zeg u niets er over, omdat ik u liefst niet zou influenceeren, enkel zal ik u verzoeken zoo goed te willen zijn eens - al ware
het maar voor eenige phrasen - den text met de vertaling in al zijne
nuances en bijzonderheden te willen vergelijken . Ook zou Léon mij
zeer verplichten, indien hij er iets van lezen wilde . Om u de verveling der opzoekingen te sparen, heb ik text en vertaling nevens een
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gezet. Ik twijfel niet, of uwe beider meening zal met de mijne overeenkomen, het is enkel te weten, of ze zoozeer getrancheerd zal zijn .
Een veertiental dagen geleden, kreeg ik door Mr . Hoste eenen
brief uit het Walenland (Aywaille, bij Luik .) van eenen Heer Heuvelmans (3), welke schreef, dat hij de Vl . Gewesten in het Fransch
had vertaald en vroeg om de voorwaarden der uitgave te bespreken ;
dat zijne politieke vrienden hem aanrieden het boek in het Walenland te verspreiden . Ik antwoordde aan Hoste, dat een zeer kundige
vertaler - naar ik redenen had te vermoeden - bezig was met de
vertaling en dus het werk van den Heer Heuvelmans niet in betracht kon komen . Hoste zegde bereid te zijn een zeker honorarium
te betalen .
Gij zoudt mij veel genoegen doen, indien gij met uw antwoord de
uittreksels wilder terugzenden : ik zou ze gaarn eens aan Albert
tonnen, welke zich zoo bereidwillig in deze zaak heeft getoond en
er reeds veel last van heeft gehad .
Ik verlang bovenmate naar uw schrijven . Dan zal ik u ook mijn
gedacht zeggen en wat ik door een meesterstuk versta .
Verschoon mij voor het werk, dat ik u opleg, gij zult mij waarlijk
eenen dienst bewijzen .
Virginie .
(1) Paul Fredericq publiceerde een „Levensbeeld van Tony" in De Gent-

sche Studentenalmanak van 1880, p . 61-82 ; zie ook brief 7, aant . 4.
(2) Over G .D . Minnaert zie brief 36, aant 8 . Minnaert was kennelijk bezig met een Franse vertaling van In onze Vlaamsche gewesten ; men zal echter die van de Waal Heuvelmans verkiezen ; zie hierna, aant . 3 en verder
brief 76. Eerder had Virginie Loveling zelf al een poging ondernomen om
haar eigen werk te vertalen ; zie brief 54 en 56.
(3) De brief van J .L . Heuvelmans aan uitgever A . Hoste, gedateerd Aywaille, lez Liége, 13 .2.1880, is bewaard in de documentatie V . Loveling,
UBG hs 3426 E (25) . De Franse vertaling van In onze Vlaamsche gewesten
door J.L . Heuvelmans is ondanks het voorbehoud dat Virginie Loveling
hier nog maakt (vanwege een „andere" vertaling die onderweg is) in 1881
bij Ad . Hoste verschenen als Nos campagnes flamandes. Esquisses politiques,
waarbij de auteur wordt geïdentificeerd : W.G .E . Walter (V. Loveling) ; vgl .
D . Vanacker, „Virginie Loveling en de schoolstrijd ", in Mededelingen III,
p .114 . Ook in zijn kroniek in The Atheneum van 31 december 1881 signa-
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leert P . Fredericq n .a .v. het verschijnen van de Franse vertaling dat Virginie Loveling de auteur is van In onze Vlaamsche gewesten ; vgl . hiervoor,
brief 73 aant .1 . Over Heuvelmans zie de uitvoerige bijdrage door Cyriel
de Baere, „Jan Lodewijk Heuvelmans, vertaler op de Vlaamse zangberg",
in Verslagen en Mededelingen van de K V.A ., 1957, p . 157-205 ; met een
„aanvullende nota" ibid, p . 537-540 . De correspondentie van J .A . Heuvelmans werd aan de Academie geschonken ; zie ook hierna, brief 113, aant .4.

75
UBG hs III/77
Nevele, Zaterdag . [1880]
Lieve Paul,
Thans heb ik de vertaling van Mr. Heuvelmans gelezen (1) : zij
schijnt mij zeer voldoende mits eenige wijzigingen . Indien ik nu van
den anderen mijne toestemming terugkrijg, zal Hoste zich met de
uitgave gelasten, doch daar ik er mijnen naam schik op te zetten,
zou ik wel iets over den Heer Heuvelmans, littérateur à Aiwaylle, als
mensch willen weten . Kunt gij mij daar niet in behulpzaam wezen?
Het komt mij voor, dat hij niet te best Vlaamsch verstaat, ten
minste sommige frasen ; van eenen anderen kant, schijnt het Fransch
mij soms zonderling . Indien het een Waal is, zou ik toch meer betrouwen in hem hebben als vertaler en wat hij niet verstaan heeft,
kan ik licht veranderen . Zijne imparfaits en passés définis - dien
eeuwigen écueil voor Vlamingen - verwonderen mij soms ; maar
dit kan ook van mij afhangen, daarom zou ik zeer gaarn op het punt
van Waal of Vlaming ingelicht wezen .
Ik heb mijn Reinaart de Vos, waarnaar ik u heb gevraagd, teruggevonden .
Weer een brief uit Duitschland om mijne Goede Faam in het tijdschrift Daheim te vertalen, met hetgeen gij er in het Athenaeum belge over zegt (2) .
Ik groet u en Leon (3) van harte . Ik vertrouw op uwe discretie in
zake Heuvelmans
Virginie .
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(1) Zie hiervoor, brief 74, aant . 3 .
(2) „Mijn goede faam" is de tweede der Drie novellen van Virginie Loveling, verschenen bij de Erven F . Bohn te Haarlem ; vgl . brief 68, aant . 3 ;
Paul Fredericgs recensie in L'Athenaeum beige van 1 maart 1880 ; zie hiervoor, brief 73, aant . 1 .
(3) Over Pauls broer Leon zie brief 6, aant . 5 .
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UBG hs 111/77
Nevels 3 Mei 1880 .
Lieve Paul,
Dank voor uwe inlichtingen . Ik geloof, dat het zeer goed zal kunnen zijn de vertaling te teekenen . Bij eene tweede lezing schijnt ze
mij nog veel beter, sauf eenige frasen, welke onloochenbaar van
Krommen Pier zijn en woorden die de terme propre niet kunnen
heeten, maar die ik goed zelve veranderen kan . Ik ben bezig ze aandachtig naar te zien om de attentie van den schrijver op hetgeen verkeerd is, in te roepen . De algemeens toon schijnt mij waarlijk zeer
voldoende . Wat mis is, komt omdat Mr H . (1) ze niet heeft kunnen
nazien, aleer ze te zenden, dat bekent hij .
Hoste heeft aan Minnaert geschreven : lang, beleefd, bepaald afwijzend, streng beoordeelend . Deze heeft geantwoord op eenen zeer
milden toon, zonder eenigen zweem van gekwetste eigenliefde, dat
ik volkomen vrij ben aangaande het al of niet aannemen der vertaling . Natuurlijk moet het hem in den grond mishagen, doch hij
handelt zeer gentlemanlike en - wat mij de comble der grootmoedigheid schijnt - neemt de gelegenheid te baat om eene zeer
vleiende meening over het boek zelf uit te drukken .
Onze hulponderwijzer is hier gestorven (2). Er heeft eene exécution en régle op zijn sterfbed plaats gehad, révoltant om hooren van
de zusters, welke buitengewoon vrijzinnig en intelligent zijn . Op
het graf is eene lijkrede uitgesproken, waarin de hatelijke handelwijze der geestelijkheid, wel met niet veel talent - doch met overtuiging werd geschandvlekt . Ik geloof dat bijna al de onderwijzers van
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het kanton
een heel leger van gepersécuteerden
aan de offerande waren .
Ik heb mijn huis verhuurd aan den heer Rom, deurwaarder, tegen
1 Nov . aanstaande, dus volkomen naar wensch . In 't kort ga ik met
Onkel Louis (3) naar Gent om bouwgrond te knopen : ik schik mij
aan de citadel een huis te bouwen : al de huurhuizen, die ik gezien
heb, zijn zeer leelijk ; ik zie dat men een honderd frank acht of negen moet geven om iets te hebben, dat convenabel is . Het zal mij
dus veel voordeeliger komen te bouwen en aangenamer zijn .
Wij hebben ons procés verloren . De juge heeft zich geingenieerd
om alles tegen ons te draaien, wat hij maar kon en Schelpe te bevoordeeligen, die thans triomfant in de geburenhuizen zegt, dat een
kristen mensch zooveel van de onrechtveerdigaards en de goddeloozen uit te staan hee (4) .
Ik heb niets van de Galliers (5) vernomen, doch[t] het heeft geene
haast, denk ik . Indien Léon iets voor mij te doen vind is het ook
goed, doch ik kan zeer goed wachten .
Virginie.

(1) De Franse vertaling van In onze Vlaamsche gewesten, door J .L . Heuvelmans ; zie brief 74, aant . 3 .
(2) Bedoeld is Karel Lodewijk Claeys (Nevele 1860-1880) hulponderwijzer bij de gemeenteschool te Nevele . Zijn zusters waren „meesteressen in
de zondagschool " ; geïdentificeerd door J . van de Casteele, „Nevelse brieven" in Het Land van Nevele IX,1, p . 31 ; zie ook J . van de Casteele, „Het
burgemeesterschap van Léonce Mulle de Terschueren" in Het Land van
Nevele VI (1915), p . 49, waar verder ook wordt ingegaan op het ,,schoolonderzoek" te Nevele in 1880 .
(3) Bedoeld is Louis Buysse, echtgenoot van Pauline Loveling ; zie brief
15, aant .1 . Virginie Loveling zal een huis laten bouwen in de Marnixstraat,
vlak bij het stadspark of Citadelpark (vgl . brief 18) . In afwachting van haar
definitieve vestiging daar (november 1882) zal ze eerst een huis huren in
de Ottogracht 8, waar ze eind oktober 1880 gaat wonen ; vgl . brief 83 ; brief
94 .

(4) Geciteerd in D. Vanacker, „Virginie Loveling en de schoolstrijd ", in

Mededelingen III, p. 113 .
(5) Albert en Hippolyte Gallier waren de stichters van La Flandre Libérale ; Hippolyte is hoofdredacteur (vgl . brief 54, aant . 1). Wellicht werd bij
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hen aangeklopt na de beslissing die Virginie Loveling begin 1880 nam om
op min of meer vaste basis bijdragen te leveren aan kranten en/of tijdschriften om zelfstandig in haar levensonderhoud te kunnen voorzien ; zie
bijv . brief 72 en brief 77 ; brief 83 (waar sprake is van eerdere bijdragen aan
Le Travail en Le Travailleur associé) . Virginie Loveling ambieert ook literaire kritiek te schrijven in het Athenaeum belge. Voor een vrouw in die
tijd schijnt dat alles echter niet zo evident te zijn geweest ; vgl. brief 83,
aant. 2.
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UBG hs III/77
Nevele 17 juli 1880 .
Lieve Paul,
Nu Louise Lateau weder met hare mirakelen op het voorplan
staat, heb ik vermaak gevonden onze mislukte reis bij haar te beschrijven (1). In de Flandre zou men het gretig opnemen, daarvan
ben ik overtuigd, doch ik zou het liever in de Revue de Belgique
hebben . Denkt gij, dat men iets van dien aard zou aannemen ? Zoo
ja, schrijf het mij en ik zal het u zenden . Enkelijk zou ik de volgende
voorwaarden maken ; Betaald worden en eenige afdrukken krijgen .
Neemt men het niet aan, weder in bezit gesteld worden van het manuscript .
Ik geloof, (maar dit geheel onder ons gezeid .) dat ik als schrijfster
zeer antipathiek ben aan Mr . De L . (2) daarom ware het wellicht
goed hem niet dadelijk te zeggen van wie het komt.
Onlangs heb ik eene uitnoodiging van Mme Bergmann gekregen
om binnen eenigen tijd met U en Héléne te gaan, ik denk echter
niet, dat ik u zal kunnen vergezellen, zooals ik haar heb geschreven
(3)
Ik heb nog niets van de Flandre vernomen, zeer gaarne zou ik daar
bezigheid vinden ; indien gij er iets kunt aan doen, zult gij mij zeer
verplichten . Ik wil en kan op geene manier untatig blijven (4).
Hoort gij niets van de vertaalde verzenstukjes meer (5) ?
Thans is men aan de Gewesten begonnen (b). De Heer Heuvelmans
in alle opzichten zeer accomodant
stemt toe de namen
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der gazetten in het Vlaamsch te zetten . Wat dunkt u voor hetgeen
de namen der tweespraken enz . aangaat . Het Beulenkind, Alva en
Egmont ? Hij heeft vertaald 1'Enfant du Bourreau enz . en ik heb het
laten staan, in den twijfel, of zoo iets vertaald wordt of niet . Men
is nog maar aan de eerste proef, zoodat er nog tijd om te veranderen
is .
Er is spraak morgen eens naar de tentoonstelling van Brussel te
gaan (7), als het niet inslaat .
Maandag zijn wij met eene heele troep op Sinte Baafs toren
geweest. Dat heeft mij zeer behaagd .
Waarom schrijft gij geene artikelen meer als degene van Christina
de Wonderbare ? (8) - want ik moet mij zeer bedriegen, of dat was
toch van u ? - ik vond dat zoo amusant !
Het spijt mij, dat ik het boekje van Alexis (9) niet meer vind, daar
ware iets schoons op te maken in zijn slag ! Het was in ouden druk,
ik twijfel zelfs of niet met printen - en ik meen onthouden te hebben in nog al iets bijzonders van verzen .
Bij Tante Pauline maakt men een kiekenskot van vijftien meters
lang : een objet de luxe . Gij moet weten er heerscht hier thans eene
kiekenpoos : bij onkel Louis is men er mede behept ; Tante Ursula
heeft ze en ik - om de waarheid te zeggen - ook (10) . Er zijn zelfs
projecten van er geld en veel mede te winnen ; doch op dit laatste
punt blijf ik wat ongeloovig .
Ik weet niet, of Leon nog te Luik is, zoo ja, doet hem mijne groetenissen .
Ik heb op nieuw twee kauwen per brief present gekregen : Jouffrauw Loveling, ik verneem, dat gij aan den kooster van Vosselaere
gesegt hebd, dat gij naer kauwen zoekt, ik heb vandaag op den
tooren geweest er en eenige jonge kauwen gevangen, enz .
Ik vond, dat zoodanig vriendelijk, dat ik den zender, tegen wiep
ik nooit had gesproken - eenen colis van misschien 160 kilos, den
baas uit het gemeentehuis, ben gaan bedanken .
Zij heeten Doksken en Guustjen en zijn zeer vuil . Doksken vol
genegenheid, Guustje minder .
Dat is buitennieuws, en indien het u niet interesseert, kan ik er
niets aan oen .
Te Vosselaere heeft men weder dit jaar met de paarden gereden
Mijnheerken en Mevrouw aan het hoofd ; ik ben gaan zien voor de
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eerste maal, zoo iets staat mij als oud gebruik zeer aan . Er waren er
bij honderden van heel het omliggende .
Ik verneem van Onkel Karel, dat gij aan iets werkt voor eenen
stoet en feesten in 1881 ??? (11)
Tot wederziens, lieve Paul, ik verwacht antwoord, indien het niet
moeilijk is .
Virginie .
(1) Over deze „mislukte reis" zijn geen verdere gegevens bekend . Een
mogelijke bijdrage in dit verband is in de Revue de Belgique niet verschenen .
(2) Wellicht Emile de Laveleye (zie over hem brief 2, aant .1), die uitvoerig publiceerde in de Revue de Belgique.
(3) Over mevrouw Bergmann zie brief 48, aant .1 . Héléne is Pauls jongere zus ; zie brief 10, aant . 5 .
(4) Virginie Loveling probeerde op min of meer vaste basis aan de Flandre Libérale mee te werken ; zie brief 72 en brief 76 .
(5) In de correspondentie van J .L . Heuvelmans (vgl . brief 74, aant . 3) is
reeds in oktober 1880 sprake van een anthologie met Franse vertalingen ;
zie de bijdrage van C . de Baere in VMA, 1957 .
(6) De Franse vertaling van In onze Vlaamsche gewesten door Heuvelmans ; zie brief 74, aant . 3 .
(7) In juni 1880 werden de feestelijkheden n .a.v . het vijftigjarig bestaan
van België (de zgn . „Jubelfeesten") ingezet met de opening van de Nationale Tentoonstelling in Brussel ; ook vermeld in brief 78, brief 82 .
(8) P . Fredericgs artikel over Christina de Wonderbare kon niet worden
teruggevonden .
(9) Vermoedelijk een toespeling op de Alexius-legende .
(10) Tante Pauline en Onkel Louis, de ouders van Cyriel Buysse, zijn zus
en schoonbroer van Virginie Loveling . Over Tante Ursula, de echtgenote
van Joseph Fredericq, zie brief 21, aant . 4 .
(11) Wellicht „De feesten van 1880" waarover P . Fredericq schreef in de
Volksalmanak van 't Willems-Fonds voor 1880, p . 57-67 en in Jaarboek van
het Willems-Fonds voor 1880, p . 54-64 .
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UBG hs 111/77
Nevele 20 Juli 1880
Lieve Paul,
Hieringesloten vindt gij het relaas van Bois d'Haine, ik hoop dat
gij wel zoo goed zult wezen mij later bericht daarover te geven (1).
Onze reis naar Brussel mag als mislukt aanzien worden onder vele
opzichten, de expositie schijnt mij zeer schoon, doch de tijd was te
kort (2).
Onkel Karel heeft, tot mijne groote vreugde en op mijn aandringen, de aanvraag gedaan van eenen nog al uitgestrekter bouwgrond
aan de citadel, onze hoven zullen met eene poort in verbinding zijn,
hetgeen zeer aangenaam zal wezen. Hij gaat nu bouwen en zijn huis
heel den winter laten drongen, te mei trekt hij er in .
Ik vind het nog al violent het monopolium te willen van al wat
op de Ned . Lett geschreven wordt en heb nooit vernomen, dat daar
brevets voor uitgedeeld worden .
Ik heb uwe beschrijving van St . Baafs toren gelezen (3), zij heeft
er wellicht toe bijgedragen mij van den aanblik te doen genieten .
Dank voor uw schrijven naar de Flandre .
Beste groeten aan Léon,
Uwe verkleefde Tante
Virginie .
Ik vind Nana dégoutant en zeer vervelend, ik heb moeite gehad het
uit te lezen (4).
(1) Het relaas van Bois d'Haine kon niet worden teruggevonden .
(2) Over de tentoonstelling in Brussel zie brief 77, aart . 7 .
(3) P. Fredericgs beschrijving van de St . Baafstoren in Gent kon niet worden teruggevonden.
(4) Dat Zola's Nana (1880) geen genade kon vinden in Virginie Lovelings
ogen ligt in het verlengde van haar beoordeling van een vroeger deel van
54

de Rougon-Macquart-cyclus . In 1879 noemde ze L assommoir een „hatelijk
genre van literatuur" maar een boek met veel talent ; zie brief 65 .Opvallend is wel dat zij de avant-garde literatuur van die tijd op de voet blijft
volgen .
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UBG hs III/77
[Briefkaart]
Hartelijke dankbetuiging voor uw gunstig bericht en aan Lia (1)
voor haren minzamen brief .
V .L.
Nevele 2 Oogst 1880.
Ik heb vernomen, dat L . (2) niet wel van Luik is gekomen, is daar
iets van ?
(1) Pauls zus Lia ; zie brief 9, aant . 6.
(2) Pauls broer Leon, sedert 1879 hoogleraar in Luik ; zie brief 6, aant . 5 .
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UBG hs III/77
[Briefkaart, poststempel Nevele 5 .8 .1880]
La ring[r]azia molto .
Sper ó lo meglio, frattanto non é encor sicuro e confesso schiettamente che se dovesse fallire adesso ne proverei una grande contrarietá, un vero disinganno . Mi fido in lei per farmelo sappere .
Se Lone pensa che sarebbe meglio in campagna per sanare, sara
sempre ii benvenuto, ne avró gran cura, posso assicurarvelo . Venga
adesso o piu tardi come lo preferisce, é lo stesso per ció che spetta
a me . Ho ricevuto sta mane la traduzione di Pó et Paoletto, nel ulti55

mo fasciculo (quello d'Agosto 1880 .) della Deutsche Rundschau .
Aspetto delle vantagiose nuove e le dico addio
V .L .
Hartelijk dank .
Ik hoop het beste, maar intussen is het nog niet zeker en ik geef
openlijk toe dat indien het nu niet zou lukken, ik het als grote tegenspoed zou ervaren, een echte ontgoocheling . Ik vertrouw op u om
het mij mee te delen .
Als Leon (1) denkt dat hij beter op het platteland zou zijn om te
genezen, zal hij altijd welkom zijn ; ik zal veel zorg voor hem dragen, dat kan ik u verzekeren . Komt hij nu meteen of later, zoals hij
verkiest, het is gelijk voor wat ge van mij verwacht . Vanmorgen heb
ik de vertaling ontvangen van Pó en Paoletto, in de laatste aflevering
(die van Augustus 1880 .) van de Deutsche Rundschau (2) . Ik verwacht goed nieuws en zeg u adieu .
V .L .
(1) Leon Fredericq was ziek uit Luik teruggekomen ; vgl . brief 79 .
(2) ,,Pó en Paoletto ", de laatste door Rosalie Loveling geschreven novelle, werd gebundeld in Nieuwe novellen (1876) ; vgl . brief 36, aant . 10 . Een
bespreking, met de bibliografie van de vertalingen die de gezusters Loveling uit het Nederduits maakten, is te vinden bij L . Simons, Vlaamse en Nederduitse literatuur in de l9de eeuw, Gent, Kon . Ac . Ned . Taal- en Letterk .,
1985, II, Vertalingen, Receptie, beïnvloeding, p . 222-250 . De (volledige) bibliografie van de vertalingen van het werk van Rosalie en Virginie Loveling is nog steeds onbestaande ; vgl . evenwel brief 54, aant . 6 .
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UBG hs 111/77
Gent, 6 Augusti 1880 .
Lieve Paul,
Ik kom daar zooeven bij Onkel Karel binnen, waar allen weten,
wat er van den prijs (1) is, tot zelfs de jongste kinderen . Dit doet mij
vreezen, dat het uit zal komen en inslaan zonder eenigen twijfel, indien anderen van de familie het ook zoo goed te weten krijgen .
Ik hoop toch, dat gij het aan iemand anders zeggen zult en schrijf
u dit in vertrouwen.
Uwe toegenegene Tante
Virginie .
Ik denk niet, dat het door Onkel Karels zal uitkomen, doch zonder eenigen twijfel als de Spellekens (2) het weten .
(1) Wellicht wordt hier gealludeerd op de Vijfjaarlijkse Staatsprijs voor
de Vlaamse letterkunde, waarvoor Virginie Loveling In onze Vlaamsche gewesten had ingezonden ; zie hierna, brief 86, aast . 4 .
(2) Zie brief 44, aast. 1 .
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UBG hs 111/77
[Briefkaart, poststempel Nevele, 14 .9 .1880]
Aangenomen op zaterdag aanstaande . Ik laat op u naar L . (1) te
schrijven.
Ik zal met u naar B. (2) medegaan, waar ik iemand te bezoeken
heb en de tentoonstelling bezoeken zal, terwijl gij uwe aankoopes
doet .
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Zeer gaarne zou ik met wederkeerende post vernemen om wat
uur en met welken trein wij uit Gent vertrekken om er mij volgens
te schikken.
Vaarwel .
V.
Ik moet ook eenen dag naar M . gaan bij G . (3) die er mij nog zondag laatst heeft toe verzocht . Dit op de terugreis .
(1) Voor een gezamenlijk bezoek aan mevrouw Bergmann te Lier.
(2) Brussel . Zie brief 77, aant . 7.
(3) Naar Mechelen bij Geets ; zie over hem brief 16, aant . 4. In brief 83
blijkt dat Virginie Loveling bij Geets tekenles krijgt .
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UBG hs III/77
Nevele 24 Oct . 1880 .
Lieve Paul,
Ik word gewaar, dat voor eene vrouw aan een dagblad gehecht
zijn, eene zeer moeilijke zaak is ; M . Boedt (1), die thans aan de Flandre meewerkt, heeft geenen vrijen stond meer en moet gedurig in
den bureau zijn, hetgeen voor mij onmogelijk ware . Mij dunkt dus,
dat het prijsbaar is thans de zaak haren gang te laten gaan, af te
wachten, wat zij mij aanbieden en zien of het aanneemlijk is, als zij
het doen. Zij zijn waarlijk gedisculpeerd van mij het niet te beproeven, als ik hoor hoe het daar toegaat .
Liefst zou ik résumés voor het Ath .b . maken, dat en vertalingen
aanzie ik, onder ons gezeid, voor mijne specialiteit . Ik doe het zelfs
bijzonder gaarne en heb het zeer veel gedaan voor Le Travail en
later le Travailleur associé (2). Kunt gij mij daar aan helpen zoo zal
ik u zeer dankbaar wezen.
De chronique littéraire neerlandaise (3) staat mij minder aan, al die
leelijke boeken eerst moeten lezen en dan bespreken zou mij veel
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tijd nemen, bovendien ik aanzie ze zoodanig van beneden staak,
over het algemeen, dat ik niet zou weten, wat er over te zeggen .
Ik krijg groote aanbiedingen om in Holland bijdragen voor tijdschriften te geven, onder ander van den Tijdspiegel, die mij een stukje van Rosalie tegen hoogen prijs betalen gaat (4) ; maar op iets van
litterarischen aard kan men als geldgewin niet rekenen .
Met twee brieven uit Holland, waar in men mij veel geld bood,
kreeg ik eenen brief uit Roeselare (5), ik weet niet meer van wiep,
om eene bijdrage proza of dicht voor een jaarboekje, dat daar uit
gaat komen en bedankingen voorop ! Indien men somtijds wist,
hoever men er af ligt !
Ik ga tegen onkel Karels wonen Ottogracht 8, in een huisje van
beneden staak . Ik heb de stad rondgeloopen overal moet men voorwaarde nemen of minstens een jaar pacht, zoodat ik zeer gelukkig
ben dit te hebben . Wonder genoeg het is als eene kleine lantaren
ik kan er mijne bloemen zetten ! Ik laat mijne meid gaan . Voor het
overige ben ik zeker er goed te kunnen komen. Mijn ondernemer
steekt mij in groote kosten, hij laat mijn nieuw huis staan zonder
er nog aan te werken . Geen middel hem voort te doen gaan .
Ik heb uwe gazet ontvangen, dank . Als gij naar Gent komt, verwacht ik u . Ik ben volop in het verhuizen, donderdag zal ik hier weg
zijn : mijne handen zijn ruig als zandpapier van al het inpakken .
Ik ben dan nog twee dagen te Lier gebleven, wij zijn naar Antwerpen en Temsche geweest, iets bijzonders . In het terugkeeren heb ik
eenen dag in Mechelen overgebracht, ben naar Nevele gekomen en
de volgende week weder naar Geets gegaan, waar ik acht dagen heb
verbleven . Het was er zeer aangenaam en het onthaal iets buitengewoons ; hij heeft mij teekenlessen gegeven . Met zulk eenen meester
zou ik wat leeren op korten tijd !
Het zal mij veel ontstellen Nevele te verlaten, eens weg zal het
toch beter zijn, thans bijzonderlijk, dat het winter wordt .
Vele groetenissen aan Leon en Héléne . Zorg, bid ik u, ervoor mij
ontledingen voor het Ath .b . te bezorgen, dat zal juist mijn vak zijn
en ik zal het met nauwgezetheid doen .
Virginie .
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Van M . Minnaert, die de Gewesten heeft vertaald (6), heb ik een
poëma met vleiend opschrift gekregen, er zijn toch menschen die alle eigenliefde te kant kunnen stellen en een goed karakter hebben !
(1) Moeilijk te identificeren . Mogelijke gaat het om Jules Boedt, echtgenoot van Elisa, de oudste dochter van Charles Loveling . Hij was doctor
in de rechten en werd afdelingschef in het provinciebestuur van OostVlaanderen ; zie L. Fredericq, Notes, p.46 . De bijdragen in de Flandre Libérale werden niet ondertekend.
(2) Athenaeum beige, ,,Journal universel de la littérature, des sciences et
des arts ", verschijnt telkens de lste en de 15de van iedere maand . Uiteindelijk zal Virginie Loveling er, duidelijk via Paul Fredericq (die medewerker
is aan de jaargang 1880) in slagen om in het blad te publiceren ; vgl . brief
92 en 93 . Verdere bijdragen van haar hand aan Athenaeum beige (behalve
de bespreking van Groth, vermeld in brief 92) zijn recensies : van
Teirlinck-Stijns, Six nouvelies traduites du flamand par J . Elseni et F . Gueury (15 mei 1881, p . 109-110), van Amazone door C . Vosmaer (15 oktober
1881, p . 232), van de Romantische werken van J .J . Cremer (15 januari 1882,
p .14-16) en van Studiën over Calderon en zijne geschriften door J .-J . Putman
(1 mei 1882, p . 102-103) .
Le Travail (1866) was een maandelijks te Gent verschijnend economisch
en politiek blad, gesticht door Constant Leireus . Het was een orgaan van
de cooperatieve beweging die de arbeidersstand trachtte te emanciperen ;
zie E. Voordeckers, Bijdrage tot de geschiedenis van de Gentse pers, p .
456-459 . Le Travailieur associé (1866-1867), eveneens gesticht door
Constant Leireus, was een voortzetting van Le Travail 1866 ; E . Voordeckers, p . 458, stipt hierbij aan dat nergens een spoor is van medewerkers
maar dat achter deze opvallende anonimiteit ongetwijfeld figuren uit de
wereld van handel en nijverheid schuilgaan . Het blad besteedde vooral aandacht aan de belangen van de katoenindustrie . De bijdragen van Virginie
Loveling blijven (voorlopig?) wellicht niet te achterhalen ; vgl . M . Basse,
Het aandeel der vrouw in de Nederiandsche letterkunde, II, Gent, 1921,
p .203 .
(3) Zoals gepubliceerd in de Revue de Balgigue (o .m. door Ch . Potvin),
waaraan Virginie Loveling inderdaad niet heeft meegewerkt .
(4) De Tijdspiegel, algemeen tijdschrift, een Nederlands maandblad (later
tweewekelijks) verscheen tussen 1844 en 1921 . Het was protestants en gematigd literaal georiënteerd ; er verschenen bijdragen in van enkele zeer bekende literatoren en publicisten, o .m . Perks Iris in 1881 . In dezelfde
jaargang 1881 vinden we van Rosalie Loveling „Kinderverdriet . (onuitgegeven schets) " (deel I, p .126-134), later gebundeld in Polydoor & Theodoor en
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andere novellen en schetsen van Rosalie en Virginie Loveling, Gent, Ad .
Hoste, 1883, p . 168-189 .
(5) Niet teruggevonden in de documentatie Loveling in UBG .
(6) De Franse vertaling van In onze Vlaamsche gewesten door G .D . Minnaert werd geweigerd : de voorkeur ging naar die van Heuvelmans ; zie
brief 74 .
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UBG hs III/77
[Briefkaart, poststempel Luik, 4 nov . 1880]
Zeer wel bedankt voor uwe vriendelijke hulp . Ik geloof, dat het
in eene triep zal vergaan . Wellicht valt er iets anders voor . Ik kan
wel wat wachten .
Hiermede het Athenaeum (1) terug en het Zondagsblad van ten
Brink (2) met verzoek het niet te vernietigen tot eene latere gelegenheid om terug te geven . Alles heel goed.
(1) Vermoedelijk wel het Engelse blad The Atheneum van 27 december
1879, waarin een korte vermelding van Virginie Lovelings bundel Drie no-

vellen is opgenomen ; zie verder in deze Mededelingen, de bijdrage van Marysa Deuroor .
(2) Over Jan ten Brink zie brief 17, aant . 4. Hij schreef kritieken voor
de Nederlandsche Spectator, Elsevier's Geïllustreerd maandschrift en het Zondagsblad van het Nieuws van den Dag . In dit laatste blad verscheen op 2 mei
1880 Ten Brinks recensie van de bundel Drie novellen.
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UBG hs III/77
[Briefkaart, poststempel Gent 12 .11 .1880]
De vertaling schijnt mij als algemeenen toon goed, omdat zij
levendig en niet kleurloos is ; van eene andere zijde bedroeft het mij,
dat er zulke grove onnauwkeurigheden in voorkomen, als op zekere
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plaats, waar Scholasticaatje
twintig oud
van haren ouderdom
spreekt, als eene vrouw van jaren (1) . Een wild schaap van een meisje
is vertaald door une jeune fille avec un mouton, enz. Ik schik hem
beleefd te vragen mij de twee andere te laten zien, aleer zij in druk
verschijnen . Er is ook veel in vergeten . Groote étourderie .
Reeds tweemaal heb ik aan Blomme (2), vice-president van het tribunal van Dendermonde - 't is aan hem dat ik mijne boeken voor
de tentoonstelling heb opgestuurd - geschreven, waar en hoe ik ze
terug kan krijgen . Geen antwoord . Wat raad ? Tante Pauline en 0 .
Louis zijn hier naar uwe conferencie geinviteerd (3) . All right .
Compl . aan H. en L . (4)
Zeer tevreden
(1) Scholasticaatje is de hoofdfiguur van de novelle „Mijn goede faam",
gebundeld in Drie novellen van Virginie Loveling in 1879 ; vgl . brief 68,
aant . 3 . De publikatie van een Franse vertaling is niet bekend .
(2) Vice-president Blomme kon niet worden geïdentificeerd ; noch zijn
gegevens in verband met genoemde tentoonstelling bekend .
(3) Welke van Paul Fredericgs vele lezingen Pauline Loveling en Louis
Buysse (ouders van Cyriel Buysse) zullen bijwonen is niet duidelijk .
(4) H . en L. staan voor Héléne en Leon, broer en zus van Paul Fredericq .
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UBG hs III/77
Gent 26 Nov . 1880 .
Lieve Paul,
Het spijt mij, dat ik u in Gent niet heb kunnen spreken over de
zaak. Ik ben het, die Hoste naar u heb verzonden . Indien gij het dus
goed vindt wil ik wel een banket aanvaarden (1), nochtans zou men
moeten verzekerd zijn, dat er dames - daaromtrent door u te onderzoeken, hoeveel er wel komen zouden - tegenwoordig zouden
wezen . Ook zou ik daar niet gaarne eene belachelijke rol spelen en
poseeren . Denk er nog eens op na, of bij voorbeeld Mme Bergmann,
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Mme Van Acker, Mme Geets (2) of dergelijke er zouden komen en
weet ook goed, of het onder het opzicht der heeren lukken zou,
aleer gij u in mijnen naam tot iets verbindt . Anders ware het nog
al amusant . Natuurlijk zoudt gij mede moeten als cornac (3), ik zou
den mond niet opendoen en ben zeer bevreesd, dat zulk een banket
niet lukken zou, gij moet dat beter weten, ik laat het aan u over,
doch nogmaals, onderzoek het eerst goed, of ik daar niet met wat
luipaarden alleen zou zitten . Denkt gij ook niet, dat sommige flaminganten het rondborstig zouden afkeuren en moet ik het daarom niet
weigeren ?
Ik heb zonder verwondering maar met niet veel genoegen, gezien,
dat De Mont, tot professor is benoemd in het Atheneum te Doornik, zonderling niet waar ? onder een liberaal ministerie neemt men
mij den prijs af, omdat ik een liberaal boek schrijf, en men beloont
nog daarenboven den tegenstrever ; dat is wel de doenwijze der liberalen, die zich weinig bekreunen over degenen, die met hen zijn,
zoo iets zouden de katholieken toch niet doen (4). Ware het niet
goed, dat gij het eens in het Volksbelang heel beleefd schreeft ?
Ik kan het niet doen. Gij zoudt moeten zeggen, dat er mérite aan
vast is voor sommigen liberaal te blijven .
Mijn geschrift is zeer slecht, nochtans is het 't schoonste dat ik
kan, ik weet niet wat ik heb doch kan mijne lettren niet meer formeeren .
Ik heb uit Berlin een present-ex. van het omgewerkt verhaal van
Detelf, dat ik eertijds heb vertaald, gekregen, het draagt het jaartal
1881 . Ik heb oorlof gekregen het te vertalen en dat doe ik thans voor
het Nederlandsch Museum (5).
Vele groetenissen aan Léon en Héléne, ik laat het aan u over doch
beslis nog niets definitief eer gij mij er nog eens over inlichten kunt .
Virginie .
Ik zal er aan niemand van spreken . Gij ziet, dat zij er zeer op aandringen de zaak (6) geheim te houden .
(1) Vermoedelijk wel het banket dat door de loge in Antwerpen zal worden aangeboden op 19 maart 1881 ; zie brief 87, 88 en 96 .
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(2) Mme Van Acker is mogelijke de moeder van Elisa van Acker, de weduwe van Anton Bergmann (vgl . brief 12, aant . 7) ; Mme Geets de echtgenote van schilder Willem Geets van wie Virginie Loveling tekenlessen
krijgt ; vgl . brief 83 .
(3) Cornac (Fr .), fam. : gids, leidsman.
(4) Pol de Mont (1857-1931), dichter, prozaïst, criticus, toneelschrijver,
volkskundige en journalist . Hij werd dank zij de bemoeiingen van Conscience op 23 september 1880 als leraar Nederlands aangesteld aan het Koninklijk Atheneum te Doornik . Over zijn rol in de Vlaamse Beweging en
als wegbereider van de van Nu en Straks-generatie zie R . Vervliet in EVB
II, p . 973-979 . In 1879 ontving hij de Vijfjaarlijkse Staatsprijs voor de
Vlaamse letterkunde voor het manuscript van Gedichten (1880). Voor deze
prijs had Virginie Loveling haar boek In onze Vlaamsche gewesten ingestuurd (in de eerste druk van 1877, nog onder het pseudoniem Walter,
maar het auteurschap was al bekend ; vgl . brief 73, aant .1) . De jury gaf echter de voorkeur aan de Nieuwe novellen (1876) van Virginie en Rosalie Loveling, die het uiteindelijk dus moesten afleggen tegen de poëzie van „een
weinig gekend, aankomend dichter" en „den clericalen Leuvenschen student " . De affaire veroorzaakte enige deining in liberale kringen maar
maakte V . Loveling en haar In onze Vlaamsche gewesten in ruime kring bekend . Zie D . Vanacker, „Virginie Loveling en de schoolstrijd ", in Mededelingen III, p . 116-117 . In Het Volksbelang van 4 september 1880 was al een
uitvoerig artikel verschenen over De Mont, die een „beginneling van talent"wordt genoemd . Het stuk eindigt met de veronderstelling dat De
Mont zelf wel de eerste zou zijn om te erkennen dat er tussen hem en mej .
Loveling geen vergelijking mogelijk was .
(5) Virginie Lovelings vertaling van het verhaal „Detelf " van Klaus
Groth (zie over hem brief 31, aant. 4) verscheen onder de titel „Detel .
Naar het Platduitsch van Klaus Groth" in Nederduitsch Tijdschrift, jg. 4
(1866), dl . 1 ., p . 27-64 ; de bijgewerkte versie onder de titel „Een Holsteinsche Jongen. Naar het Platduitsch van Klaus Groth" in Nederlandsch Museum, jg. 1880, dl . 2, p . 174-268 ; zie L . Simons, Vlaamse en Nederduitse
literatuur in de 19de eeuw, II, p . 226-227 ; p . 238-244.
(6) Het in aant. 1 vermelde banket.
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87
UBG hs 3426 E (26)
Luik, 26 nov. 1880 .
rue Nysten 23 .
'S avonds.
Beste Tante Virginie,
Hierbij zend ik U eenen brief van Hoste, waarop Gij reeds eenigzins zult voorbereid zijn (1).
In uwe plaats zou ik een banket wel aannemen, op voorwaarde dat
er veel dames zouden tegenwoordig zijn . Vondt Gij het goed, dan
zou ik U met veel genoegen naar Antwerpen vergezellen . Onkel
Karel zou ook wel meegaan, denk ik .
Eene tooneelvoorstelling, waar de een of ander knoeier een drama
zou doen opvoeren, met brokken en stukken uit De Vlaamsche
Gewesten aaneengeflanst, schijnt mij een schier zeker fiasco te moeten zijn .
Eene pose, waarop Gijzelve uw boek zoudt moeten lezen, schijnt
mij nog belachelijker .
Maar het aanbieden der gulden pen op een banket met dames
komt mij voor als een schitterend protest tegen de bekrooning van
Pol De Mont . Gij zoudt op de redevoeringen van 't banket niet
moeten antwoorden . Het is aangenomen, dat dames in dat geval niet
spreken, en iemand gelasten om in hunnen naam te antwoorden .
Onkel Karel of ik zouden het ter noods kunnen doen of iemand
anders, dien Gij zoudt uitkiezen . Hoste bijvoorbeeld (2).
Wat denkt Gij er over ?
Beste groeten van ons drieën . Wij houden de zaak natuurlijk volkomen geheim (3) .
Uw
Paul
ik zend U het zondagsblad van 't Nieuws van den Dag terug (4), zooals ik het heden met den brief van Hoste slechts ontvangen heb . Het
is niet verbeterd met door de handen der drukkersgasten te gaan .
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(1) De brieven 86 en 87 hebben elkaar gekruist : in beide is sprake van
de uitnodiging, door uitgever Ad . Hoste, voor een banket dat aan Virginie
Loveling zal worden aangeboden naar aanleiding van de niet-bekroning
met de Vijfjaarlijkse Staatsprijs ; zie brief 86, aant . 4 .
(2) Voorgesteld wordt dat Virginies oudere halfbroer Karel, of haar neef
Paul Fredericq, of haar uitgever Ad . Hoste zouden antwoorden op de
feestreden ; een vrouw kon of mocht toen kennelijk niet het woord nemen
bij een dergelijke gelegenheid .
(3) Paul, Leon en Héléne Fredericq .
(4) Meegestuurd met brief 84 ; zie aant. 2 aldaar .

88
UBG hs .111/77
Gent 17 dec . 1880 .
Lieve Paul,
Ik zend u den brief in quaestie terug (1) . De uwe is bezig met
oplaaien . Ik heb er aan geenen mensch van gesproken . Liefst zou ik
een maconniek feest bijwonen, handel dus diensvolgens maar toon
dezen brief niet .
Ik verneem niets van het Ath . het zal eene triep zijn (2) ; mij
dunkt, dat het best is geenen stap daartoe te doen en het af te
wachten .
Zoo dus mijne préférentien zijn maconniek, zelfs zonder uwen
raad zouden zij het wezen om vele redenen, die ik u mondelinge zal
mededeelen, in haast .
Virginie .
(1) De brief van Ad. Hoste, waarvan sprake in brief 87 .
(2) Herhaalde blijk van Virginie Lovelings pogingen om aan tijdschriften
en dagbladen mee te werken ; vgl . brief 76, aant . 6 ; brief 83 .
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89
UBG hs 3426 E (3)
[Briefkaart] Luik, 19 Jan . 81 .
Van Hoste ontvangt] ik de volgende briefkaart :
„A .C . (1) van Antwerpen vraagt mij hoe het staat met de zaak
V.L . . ; of het geen tijd zou wezen om ze door te drijven ?
Kunt
gij mij een beslissend antwoord geven ? Uw . Ad . H ."
Ja, wat moet ik antwoorden?
Beste groeten van ons allen.
Paul
Wat zegt Gij van de zaak van l'Ath . beige (2) ?
(1) Arthur Cornette senior (zie over hem brief 27, aant . 3) was actief als
spreker voor het Willemsfonds en in de vrijmetselarij als stichter van de
Vlaamse loge Marnix van St .-Aldegonde (1880) ; zie ook hierna, brief 117,
aant . 4. Verder (brief 96) zal ook nog blijken dat de uitnodiging voor het
banket in Antwerpen, uitgaande van de plaatselijke vrijmetselaars, gebeurde door bemiddeling van P . Fredericq. Deze liet zich in 1880 in Gent in
de „orangistische" loge Le Septentrion initiëren .
(2) Zie brief 88, aant . 2 ; brief 76, aant. 5 . De vraag om recensies te schrijven voor l'Athenaeum beige werd al gesteld in brief 83 .
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UBG hs 111/77
Gent 19 Januari 1881 .
Lieve Paul,
Heb dank voor uwen brief en uwe mededeeling . Liefst zou ik werken te analyseeren gehad hebben, zooals Van Muyden in het Ath.
beige doet (1) . Critische artikelen schrijven, vereischt veel studie en
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men moet er iets van het zijne in steken om het goed te hebben,
wat niet altijd welgelukt. Mij dunkt, dat eene enkele novelle van
Cremer (2) beoordeelen, een zeer onvolmaakt werk ware, dat hij, nu
bijzonderlijk, dat hij dood is, zou moeten in het algemeen besproken worden . Daar zal ik eens aan denken, maar daar ik zeer weinig
tijd heb, schrik ik nog al terug voor het lezen en herlezen van zijne
pennevruchten, te meer daar het artikel toch maar kort zou zijn en
weinig op brengen, ten Brink beoordeelen durf ik niet, ongaarne
zou ik zeggen wat ik niet meen en wellicht vond ik - in zijnen nieuwen roman, dien ik niet heb gelezen - niet alles te prijzen (3).
In den tijd heb ik in de „Toekomst" eene studie op Andersen gemaakt, waarvan ik meen eer gehaald te hebben (4) . Het heeft mij
dikwijls gespeten dat onderwerp niet breedvoeriger te hebben behandeld . Wat dunkt u indien ik het eens voor het Ath . deed ? Geef
mij uwe meening hierover te kennen, bid ik u .
Het is spijtig, dat ik geene novellen schrijven kan, als ik wil . De
redactie van de „Gids" heeft zich ook tot mij gewend om er eene
te hebben (5). Het is verwonderlijk wat recrudescence van aanboden
ik gedurig uit Holland krijg .
Thans werk ik aan eene vertaling van „Witen Kross" van Klaus
Groth (6). Zeer moeilijk, doch dat doe ik buitengewoon gaarne, het
is toch om zoo te zeggen maar main d'oeuvre.
Zooeven ontvang ik, de duitsche en fransche vertaling van Kromme Cies (7), in manuscript van Berlin . Weeral werk om te overzien,
waar niets van komt .
Het artikel „L'Ecole de l'Armée" van vandaag in de Flandre (8)
is van mij .
Het heeft mij zeer gespeten u allen in Gent met nieuwjaar niet gezien te hebben . Zoo een reisje naar Holland als conferencier moet
bijzonder aangenaam wezen (9) .
Te Mechelen (10) heb ik veel genoegen gehad en veel vriendschap
ontmoet .
Jammer, dat gij bij Lisette niet hebt kunnen komen dineeren, het
was er iets bijzonders !
Het is onuitsprekelijk wat kou ik hier afsta in een huis, waarin water heeft gestaan en dat niet sluit . Halve dagen werk ik om overal
papier te plakken en lijsten aan te doen, maar te vergeefs . Zulke
triepwoningen zijn maar slecht bewoonbaar in zekere seizoenen . En
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toch moet ik eenen grooten effort doen om eens uit te gaan en ben
blij voor alle prétexten, welke mij veroorlooven tehuis te blijven, dit
is een bewijs, dat ik mijn dagelijks leven en mijne bezigheden
liefheb .
Maar ik zou toch moeten iets zoeken om mijn inkomen te vermeerderen, iets dat wel mijnen tijd neemt, doch mijnen geest niet
vermoeit, wellicht zal het toch eens lukken . In alle geval dank ik u
hartelijk en zal trachten het een of ander artikel voor het Ath . te
vervaardigen .
Beste groete aan u alle drie .
Virginie .
(1) Onder de medewerkers aan L'Athenaeum beige van 1881 vinden we
G . van Muyden . Hij verzorgt vanuit Berlijn de rubriek ,,Publications allemandes" .
(2) Jacobus Jan Cremer was overleden op 5 juni 1880 . Zijn novellen werden beschouwd als een van de modellen van het proza van de gezusters Loveling ; vgl . brief 31, aant. 5 .
(3) De jongste roman van criticus en literairhistoricus Jan ten Brink is
De familie Muller-Belmonte (1880) ; zie over hem brief 17, aant . 4 ; brief 84,
aant . 2 .
(4) „Iets over Andersens vertellingen" van Virginie Loveling verscheen
in De Toekomst, jg. 17 (1874), p. 313-321 . De bijdragen aan De Toekomst
kwamen ook ter sprake in brief 12 .
(5) In De Gids, jg. 45 (1881) zal het verhaal „Polydoor en Theodoor" opgenomen worden, dat later werd gebundeld in Polydoor & Theodoor en andere novellen en schetsen van Rosalie en Virginie Loveling, Gent, Ad .
Hoste, 1883 . Er volgden nog verschillende bijdragen van Virginie Loveling
aan De Gids.
(6) Vermoedelijk wel „Witen slachters ", verschenen met ondertitel
„Nog eene vertelling uit mijne jongheidsparadijs . Naar het Platduitsch van
Klaus Groth . (Gent, 18 februari 1881) " in Nederlandsch Museum, 1882, dl .
2, p . 316-348 ; zie L . Simons, Vlaamse en Nederduitse literatuur in de 19de
eeuw, II, p . 227 ; en vgl. hiervoor, brief 86, aant . 5 .
(7) „Kromme Cies" is de derde van de Drie novellen van Virginie Loveling (1879) ; vgl . brief 68, aant . 3 . In brief 75 was ook al sprake van een
Duitse vertaling van „Mijn goede faam" uit dezelfde bundel .
(8) Het artikel „L'école de l'armée" verscheen in de Flandre Libérale van
woensdag 19 januari 1881 in de rubriek „Faits Divers" en is ondertekend
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„W " . Het werd op dinsdag 18 januari reeds afgedrukt maar bleef daar onvolledig door een vergissing in de opmaak en werd dan ook herdrukt . In
het stuk vertelt Virginie Loveling een anekdote die te lezen was in de Courrier de Bruxelles en werd gereproduceerd door Le Bien public. Het gaat om
een verhaal over een onderofficier en een katholieke sergeant in Luik,
waarbij de sergeant zijn atheïstische overste van repliek dient als deze hem
verwijt dat hij als een dorpsidioot alles gelooft wat de pastoors vertellen .
Het argument van de sergeant is een vraag : „hebt u dan de tsaar van Rusland al gezien ? " En, als het antwoord neen is : „wel, u gelooft toch dat hij
bestaat " . Virginie Loveling geeft een korte commentaar bij de anekdote,
waarbij ze vooral de vergelijking van God met de Russische keizer betreurt.
(9) Paul Fredericq ijverde al heel vroeg, in het spoor van Herenrans, voor
een herstel van het verkeer met de Noorderburen . Hij legde veel contacten
en had ook veel echte vrienden in Nederland . Zijn vele voordrachtreizen
gebeurden veelal op uitnodiging van de Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen ; zie E.C. Coppens, P. Fredericq, p . 112-113 .
(10) In Mechelen bezoekt Virginie Loveling de familie Geets ; Lizette is
de dochter van Mevr. Bergmann die ze regelmatig in Lier opzoekt .
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UBG hs III/77
[Briefkaart, poststempel Gent 20 .1 .1881]
Om te weten, wat ik moet antwoorden, zouden zij eerst goed
moeten zeggen, waarvan er eigenlijk quaestie is (1) .
Ik laat de zaak aan u over maar Gare aan den fiasco !
[V.L .]
(1) Een antwoord op de briefkaart van 19 januari 1881 ; zie hiervoor,
brief 89 .
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UBG hs III/77
Gent, 27 Jan . 1881 .
Lieve Paul,
Ik zend u hier een soort van studie over het onlangs verschenen
werk van K . Groth . Het is van actualiteit, want draagt het Jaartal
81(1) .
Indien men het niet opnam, zou ik het terug willen . Het is best
daar niets van te zeggen aan M . Gossaert (2), maar dit doe ik toch
maar bij uitzondering en zou mij niet kunnen verbinden regelmatig
kunstkritieken te leveren . Résumés en analysen van boeken of artikels wel .
Schrijf mij, bid ik u, wat onthaal het artikel heeft gevonde[n] en
groet voor mij L[eon] en Nica .
[Da]nk (3) voor uwe moeite .
Virginie.
(1) Virginie Lovelings uitvoerige bespreking van Groths Drei plattdeutsche Erzáhlungen (1881) is verschenen in 1'Athenaeum beige, jg . 4, nr . 5 (1
maart 1881), p .51-52 ; vgl. L. Simons, Vlaamse en Nederduitse literatuur in
de 19de eeuw, II, p . 242 .
In het nummer van 1 april 1881 verscheen als reactie hierop een anonieme bijdrage over de aldietsche beweging .
(2) Ernest Gossart (1837-1919), historicus en bibliothecaris van de Koninklijke Bibliotheek te Brussel . Hij debuteerde in 1866 in het liberale blad
l'Echo du Parlement waarvoor hij de buitenlandse politiek versloeg . In 1878
stichtte hij het Athenaeum beige, een tweemaandelijks blad waarvan hij de
leiding had tot 1884 . Als historicus had hij vooral belangstelling voor de
relatie van Vlaanderen en Spanje in de 16e eeuw ; zie over hem V . Tourneur in Biographie Nationale, t . XXX, suppl, t . 2, kol . 418-423 .
(3) De onleesbare plaatsen zijn te wijten aan een gat in het papier .
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UBG hs III/77
[Briefkaart, poststempel Gent, 1 .2 .1881]
Zeer tevreden over uw gunstig bericht (1).
Indien ik andere uitheemsche, nieuw verschenen boeken onder
hand had, kon ik er wellicht ook iets over schrijven .
In het artikel komt voor „un exposé de caractéres" dit schijnt mij
eerder een terme de procédure . Wat dunkt u ? Het is gemakkelijk
op de proeve te veranderen .
Bij voorbeeld eene beoordeeling over een italiaansch werk ? Met
uwe kaart ontvang ik ene aflevering van het Ath . b . : een bewijs dat
M.G. (2) aan het graad van portefeuille is ! Hartelijk dank .
V .L .
(1) Fredericgs reactie op de recensie van Klaus Groth, toegestuurd op 27
januari 1881 (brief 92) .
(2) Over M . G[ossart] zie hiervoor, brief 92, aant . 2, waar sprake is van
een bijdrage van Virginie Loveling aan Gossarts blad l'Athenaeum beige.
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UBG hs III/77
Gent Woensdag avond . [februari 1881]
Lieve Paul,
Zoo even ontvang ik uwe brieven, welke ik u hieringesloten
terugstuur . De brief van Gram doet (1) mij veel genoegen . De conferencie kondet gij, volgens mij, niet geven, gij zoudt geene vrijheid
van spreken hebben in dit geval .
Dadelijk na het ontvangen van uw bericht nopens het Ath . heb
ik u eene kaart van bedanking opgestuurd, het is alsof zij u niet toegekomen ware (2). Ik vroeg u daarin of het woord „un exposé de caractéres["] goed was, mij schijnt het maar van Krommen Pier, ik zal
het op de proeven veranderen .
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Het zou mij spijten, indien de kaart niet toegekomen ware, omdat
ik niet gaarn onbeleefd zijn zou en gij mij met uw bericht zooveel
genoegen hadt gedaan .
Mijn nieuw huis vordert goed : voor den 1 April zal ik er in zijn .
Ik ben hier reeds driemaal en half overstroomd geweest, de laatste
maal is het niet voortsgegaan .
Vaarwel en dank, en groete aan u alle drie
Virginie .
(1) Johan Gram (zie over hem brief 71, aant . 9) stuurde op 21 .12 .1880
vanuit 's-Gravenhalte een brief aan Paul Fredericq (bewaard in UBG hs
3707) .
(2) De briefkaart is niet verloren gegaan ; vgl . hiervoor, brief 93 .
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UBG hs 3426 E (76)
[februari 1881]
Lieve Tante Virginie,
Hierbij nog eenen brief van Cornette (1) . Ik heb hem uw adres gezonden, zooals hij vraagt .
Den 15 Maart moet ik naar Duitschland, naar Bonn & Berlijn, om
er op kosten van 't Staatsbestuur het historisch onderwijs der hoogeschool te onderzoeken (2). Daarom heb ik aan Cornette gevraagd of
de plechtigheid niet acht dagen vroeger kon plaats hebben . Hebt Gij
er iets tegen ?
Gr :. M : . N : . beteekent „Groot Meester Nationaal", Hoofd der
vrijra . in België . Couvreur is het lid der Kamers .
Met zeven haasten .
Uw Paul .
(1) Over Arthur Cornette zie brief 89, aant . 1 .
(2) Kort na zijn aanstelling als buitengewoon hoogleraar in Luik begon
Paul Fredericq naar het voorbeeld van G . Kurth met een praktische cursus
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in de vaderlandse geschiedenis. Met het oog op het verbeteren van het onderwijs vertrok hij met een regeringsopdracht naar het buitenland om de
organisatie van het praktische seminariewerk aldaar te bestuderen . Zo bezocht hij in 1881 Berlijn, Halle, Leipzig en G~ttingen ; in hetzelfde verband reisde hij vervolgens nog naar Frankrijk (1883), Schotland en
Engeland (1884) en Nederland (1885). Over al deze bezoeken publiceerde
hij rapporten ; zie het Levensbericht door H . van Werveke in Liber memorialis R . U. G., I,1960, overgenomen in P. Fredericq in de spiegel van zijn dagboek, p . 9 .
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UBG hs III/11
Gent 4 maart 1881 .
Lieve Paul,
Zooeven ontvang ik eene uitnoodiging geteekend Cuperus voor
den 19 dezer te Antwerpen (1) . Men vraagt mij een spoedig antwoord en met welken trein ik toekom om mij aan de statie af te halen . Dit laatste zou mij veel te zeer ontstellen, ik kan het onmooglijk
aanvaarden en zou liefst op het banket toekomen als eene der andere
dames . Schrijf mij eens dadelijk, bid ik u, eene formuul van aannemen en tevens van beleefd bedanken voor het afhalen . Ik zou ook
willen met u toekomen voor alle zekerheid en liefst maar des
avonds. Indien men mij daar wilde laten aan tegenwoordig zijn zonder de aandacht op mij te trekken ware het mij zeer aangenaam,
tracht het zoo te schikken en te weten te krijgen, wat men er zeggen
zal voor het antwoorden . Gij hebt nu eenmaal den last op u getrokken en moet het snel ten einde voeren .
Ik heb al een nummer aan K . Groth gezonden (2), ik had er twee,
uw raad was zeer goed, het zal hem genoegen doen, denk ik .
Manten was moe,
Tale kwam de eerste toe .
nu herinner ik het mij .
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Hier nog iets maar het is gansch van krommen Pier
Dries, en scheurt mijnen voorschoot niet
't is mijnen besten 't is mijnen besten,
Dries, en scheurt mijnen voorschoot niet,
't Is mijnen besten, gelijk gij ziet .
[in e marge :]
Schijnt mij zelfs niet oud.
En een ander
Meisken, gade gij mee,
Peselle (pertersilie) van de eerste snee ?
Neen ik, Mijnheere, mijne voet doet zeere,
ge lacht er mee .
Het is mij nu ook te binnen gekomen, wat ik zondag niet vond .
Maar ik kan het niet geheel :
Hoekentoek .
'k En ben geenen snoek .
Wa zijde dan?
Nen edelman .
Waar ligt uw land ?
Op Sluis .
Hoe heet uw maarte .
Appeltaarte. enz .
Altemaal van beneden staak, zooals gij ziet, maar ik schrijf het u
toch (3).
Waar zullen wij gaan slapen in Ant (4) ? Mij dunkt, dat het in een
lozement van eerste klas moet zijn . En waar zullen wij te zamen
komen?
Groote triepen, vrees ik ; van eenen anderen kant heb ik er moed
op.
Een spoedig antwoord, als het u belieft .
Vele groeten aan Leon en Nica (5).
Virginie .

75

Ro Ro fiaro, en het ander antwoordend referein is : Ding, ding, belle
ding. Ik zal er eens naar informeeren .
(1) De brief van Cuperus, gedateerd Antwerpen 3 maart 1881, is bewaard
in de documentatie V . Loveling, UBG hs 3426 (75) .
N .J . Cupérus is de voorzitter van de Antwerpse loge „Les éléves de Thémis ", die V . Loveling op 19 maart willen ontvangen n .a.v . de riettoekenning van de Vijfjaarlijkse Staatsprijs voor Nederlandse letterkunde .
Uit de aanhef van de brief blijkt dat die uitnodiging reeds mondeling was
voorbereid „door de tusschenkomst van onzen waarden Broeder Paul Fredericq, uw geachte bloedverwant" .
(2) Vermoedelijk de recensie waarvan sprake in brief 92, aart . 1 .
(3) Paul Fredericq had grote belangstelling voor oude Vlaamse en Nederlandse volksliederen, meer bepaald voor het historische volkslied, waarover hij ook zou publiceren ; zo voor het eerst in 1888 (Handelingen XIXe
Ned. Congres) ; in boekvorm in 1894 .
Ook Virginie Loveling had belangstelling voor het genre . Zij publiceerde
„Opzoekingen over oude liedjes" in Groot Nederland 1906, d.II ; vgl . brief
162, aart . 1 .
(4) Voor het banket van 19 maart . In brief 98 zal blijken dat Virginie Loveling bij het echtpaar Van Rijswijck-Bierrans gaat logeren .
(5) Over Pauls jongste zus Nica zie brief 9, aart . 1 .
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UBG hs 3426 E (74)
Luik, 8 Maart 1881 .
Lieve Tante Virginie,
Ik heb U nog niet kunnen antwoorden, omdat ik zaterdag in Brussel, en zondag en maandag in Tongeren was .
Ik ben ook van uw gevoelen, dat Gij U aan den trein niet kunt
laten afhalen . Antwoord hun dat Gij nog niet weet hoe en wanneer
Gij aankomen zult en dat Gij liefst zonder eenige plechtigheid aan
het station zoudt willen afstappen . In allen gevalle hebt Gij geenen
stoet te vreezen . Een paar heeren zouden aan de statie staan waarschijnlijk . Ik ben voornemens 's morgens uit Luik te vertrekken .
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Dan zou ik naar een hotel kunnen gaan om onze twee kamers te
bespreken en in den namiddag zou ik U aan de statie bij uwe aankomst gaan afhalen . Heeft dit uwe goedkeuring (1) ?
Ik kan onmogelijk voorop vragen wat voor toast men U brengen
zal en mijn antwoord zal ik daar stante pede moeten regelen . Maar
in Tederen toast van dien aard is er een gedeelte dat van den vorigen
spreker afhangt en ook een gedeelte, dat men voornemens is uit te
spreken, wanneer men naar 't banket trekt . Voor dat gedeelte, waarin ik in uwen naam spreken zal, moet Gij zorgen . Gij moet weten
wat Gij bij monde van den ondergeteekende aan die heerera als bedanking zeggen wilt . Denk er eens op na en zend mij uwen canevas.
Ik dank U zeer voor uwe kinderrijmen (2).
In Antwerpen zouden wij, dunkt mij ook, in een hotel van eerste
klas moeten afstappen .
Hierbij de formuul .
Beste groeten van ons drieën (3).
Uw Paul.
(1) Plannen voor de ontvangst van 19 maart (vgl . brief 96) die even later
(brief 98) overbodig zullen blijken .
(2) Zie brief 96 .
(3) Paul, Héléne en Nica .

98
UBG hs III/77
Gent 11 maart 1881 .
Lieve Paul,
Ik ontvang eene uitnoodiging om bij M . Van Ryswyck-Bierrans
te gaan logeerera (1) . Hoe dankbaar ik ook daarover ben, zou ik liefst
níet aannemen bij bijzonderen en in het hótel gaan . Zou ik dat ronduit bekennen, of zeggen, dat ik bij eene bekende van mij geïnviteerd zijnde, niet heb aangenomen, omdat ik bij u wil blijven ? Ik
schrijf u dit, opdat gij ook uw antwoord volgens het mijne zoudt
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richten . Mij dunkt, dat wij beter geene vreemden last aandeden en
vrij bleven om ons na afloop van het feest versch onze indrukken
te kunnen mededeelen. Ik zal uwe meeping over de wijze waarop
ik bedanken moet, afwachten . Ware het dat mijn brief u op reis
vond en het antwoord te lang uitbleef, dan zou ik het een of ander
uitzoeken, want men vraagt mij een spoedig antwoord .
Ik heb uwe formuul niet kunnen gebruiken, omdat zij te laat
kwam, anders was ze boven de mijne te verkiezen, maar men had
mij verzocht dadelijk te schrijven en na verloop van den derden dag,
dorst ik het niet meer uitstellen . Worden daar uitnoodigingen voor
gedaan, of hoe weet men, dat er iets tot stand komt ? Schrijf het mij,
als gij er iets van verneemt . Kunnen wij niet elders dan in Antwerpen, heel in het omliggende, samenkomen ?
Ik zou niet gaarne afgehaald worden en maar 's avonds op het banket te zien zijn . Ik denk, dat het heel aangenaam zal wezen .
Niet waar, wij zouden veel beter in geen bijzonder huis zijn ? men
doet de menschen last aan en is zelve doodmoede .
Groeten aan u alle drie .
Virginie .
Hebt gij het rijmpje van
'K Kieze mijnen mei, enz ?
(1) Jan (zoon van volksdichter en journalist Jan Baptist) van Rijswijck
advocaat, gemeenteraadslid en schepen (1889), vanaf 1892 tot
zijn dood burgemeester van Antwerpen . Hij was gehuwd met Adolphine
Bierrans . Hij vertegenwoordigde samen met Max Rooses de liberalistischflamingantische idee in Antwerpen . Van 1883 tot 1888 leidde hij het weekblad De Kleine Gazet . Recent verscheen over hem de monografie van Lode
Hancké, Jan van Rijswijck . Boegbeeld van het sociale liberalisme, Gent, Liberaal Archief, 1993 .
(1853-1906),
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UBG hs 3426 E (72)
Luik, 12 Maart 1881 .
voormiddag.
Lieve Tante,
Volgens mij kunt Gij
Ik antwoord dadelijk op uw schrijven .
niet weigeren . Qui vent la fin, vent les moyens. Als men zoo iets
ter eene van eene dame inricht, moet men haar in een bijzonder huis
ontvangen en moet zij het aannemen . Anders zijn de menschen geaf
fronteend. Ik sprak alleenlijk van een hotel, omdat Gij tot hiertoe
nog geene uitnoodiging ontvangen hadt, hetgeen mij sterk verwonderde .
Ik herhaal het, de inrichters van het feest zouden het ongetwijfeld
zeer kwalijk nemen, indien Gij de uitnoodiging moest van de hand
wijzen . Het zou zijn alsof Gij U zoodanig boven hen verheven achter, dat Gij U niet gewaardigen zoudt ten hunnen huize te vernachten .
Ik schik hier zaterdag morgen met den express van 91/2 uur te
vertrekken . Dan kom ik ten 1 uur of zoo iets in Antwerpen aan .
Meld mij het uur van uwen trein en ik zal U aan de statie van het
Land van Waas (aan de Schelde) gaan afhalen . Wij kunnen eenen
krijgsraad houden en van daar naar het huis van den heer Jan Van
Rijswijck-Bierrans (1) gaan . Dit, dunkt me, 't beste te zijn .
Weigeren schijnt mij onmogelijk . Het zou zeker aangenamer en
gemakkelijker zijn, maar wij mogen niet boschterachtig zijn, als
men eene zoo vriendelijke en zoo gansch uitzonderlijke betooging
inricht. Vindt Gij dat ook niet ?
Met zeven haasten . Beste groeten van Nica, Leon en mij .
Uw Paul
Het rijmpje : „'K Kieze mijnen mei" heb ik niet .
'k Planre mijnen mei
en 'k brak mijn ei, enz .

Ik heb
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(1) Zie brief 98 .
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UBG hs 111/77
[Briefkaart, poststempel Gent 16 maart 1881
Aankomst Luik 17 maart 1881]
Ik schik te vertrekken langs het land van Waas met den trein van
4.20 's avonds uit Gent . Ik hoop, dat gij alleen aan de statie zult
komen, ik moet u volstrekt eerst spreken . Ik heb aangenomen bij
M.V.R. (1). Te Mechelen (2) vroeg men mij om den maandag met
heel de familie van Lier te gaan, Mme Bergmann dringt er ook op
aan, dat wij den zondag bij haar gaan zouden, doch nu is het geschikt dat G . en zijne vrouw dien dag naar Antw . komen en ik maar
's avonds vertrekken zal . Ik moet volstrekt maandag hier zijn. Mme
B. (3) zou willen gaan, weet gij er geen middel toe, dit moet mogelijk
zijn en zou mij zooveel genoegen doen?
Antwoord eens of mijne kaart u is toegekomen en gij op uwen
post zijn zult . Het artikel van het Brusselsch blad (4) versta ik niet,
ondanks alle moeite. Heden een heel pak van H ., toegezonden aan
de rédactie van 1'Ath . beige (5). Alles goed vaarwel .
V.L .
(1) Jan van Rijswijck ; zie brief 98 .
(2) Te Mechelen : bij het echtpaar Geets ; zie o .m. brief 82 ; brief 83 .
(3) Mevrouw A . Bergmann .
(4) Het artikel in „het Brusselsch blad" kon niet geïdentificeerd worden .
(5) Wellicht een pak met recensiewerk voor l'Athenaeum beige; vgl. brief
83, aant . 2 .
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UBG hs 3426 E (2)
[Briefkaart, poststempel Luik 17 maart 1881
Aankomst Gent 18 maart 1881]
Ik zal ten 5.40 (uur der aankomst van uwen trein) aan de Statie
van het Land van Waas zijn en mijn best doen om er alleen te staan ;
maar zulks schijnt mij schier onmogelijk, want de heer v .R . (1) zal
U natuurlijk afhalen. Het is zijn plicht en hij kan er niet uit . - Maar
ten zijnen huize kunnen wij ook alleen spreken, terwijl wij in onze
kamer ons gaan wasschep of zoo iets . - De tegenwoordigheid van
Mevr . B. (2) schijnt mij mogelijk . Zij zou zich tot eenen vrij m, van
hare kennis te Antw . moeten wenden . - Ik schrijf haar in dien zin
rechtstreeks om tijd te winnen . - zondag moet ik volstrekt uit
Antw . met den trein van 4.45 vertrekken, want ik moet ten 8 uur in
Luik terug zijn.
Uw Paul
(1) Bij J . van Rijswijck waren behalve Paul Fredericq ook nog de schilder

w. Geets en diens vrouw uitgenodigd ; dit blijkt uit de brief van J, van Rijswijck aan Virginie Loveling d .d . Antwerpen 17 .3 .1881, bewaard in de documentatie V. Loveling, UBG hs 3426 E (68) .
(2) Mevrouw A . Bergmann .
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UBG hs 111/77
[Briefkaart] Gent 14 Juli 1881 .
Wel bedankt voor het toezenden der dagbladen, gelief bij gelegenheid den Heer S . (1) mijne erkentelijkheid uit te drukken .
Alles gaat hier zeer goed, geen nieuws .
V.L .
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Gisteren ontving ik eenen brief uit den Haag om aldaar op 7 Nov .
aanstaande eene voordracht te houden . Zulks is meer dan eens gebeurd, maar men schrijft mij, dat dit aanbod naar aanleiding eenen
door u gedane verzekering geschiedde, dat ik aannemen zou. Misverstand, zeker ? Het is overigens van kleine importance . adieu.
(1) De heer „S ." kon niet geïdentificeerd worden .
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UBG hs III/77
[Briefkaart, poststempel Gent-Luik, 17 juli 1881]
zooeven vind ik tehuiskomend uw pak . Wel bedankt . Indien ik
geweten had, dat het zulk een moeilijke colis was, zou ik niet durven aanvaarden hebben mij hetzelve in leening te zenden .
Ik kom daar zooeven van het feest der Jagers-Verkenners van St .
Denijs . Beste plaats op de tribune, geen mensch die iets gezien heeft,
tenzij stof en gewoel van volk. Morgen zal het in alle gazetten staan,
dat het prachtig was ! C'est ainsi qu'on écrit l'histoire .
[V.L .]
104
UBG hs III/77
[Briefkaart, poststempel Gent 17 October 1881]
Hiermede de „zweep" (1) terug . Dank ervoor. In mei laatstleden
heeft het in vele dagbladen als een feit gestaan . Men wenschte mij
bij H. (2) zelfs geluk, verzekerend, dat het zoo was, dan heb ik gezien, hoe onverschillig ik er aan was .
Zeer gaarn vernam ik iets nopens uw verblijf te Lier . Gij hadt mij
zulks beloofd . Ik heb u reeds meermalen vergeten te vragen, of gij
het werk van Rodenberg over België (3) hebt gelezen, ik niet . Indien
gij het hebt, zou ik het wel eens willen voor eenige dagen geleend
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zijn, nu of later . Eerlang schrijf ik mijn artikel (Fransch) over Cremer (4) en zend[t] het u, maak maar uwe opmerkingen, zij kunnen
mij niets dan nuttig wezen, hoewel ik mij niet verbind er steeds gehoor aan te geven, indien zij mijne zienswijze veranderen, dan wel .
De Geetsen en Opdebeecken zijn hier gisteren geweest, met de
jonggehuwden en hunne ouders vereenigd. Het was zeer amusant .
Vaarwel, vele complimenten van Alice (5), die goed leert .
(1) In De zweep, „Weekblad voor de Vlaamsche Beweging" (zie hierover
brief 21, aant . 2), nr . van zondag 16 oktober 1881(13de jg ., nr. 12) staat
een oproep van hoofdredacteur Julius van Thielt, getiteld „Onze Vlaamsche schrijfsters " . Naar aanleiding van de grote volkshulde die aan H .
Conscience ten deel viel, werd er in de pers op aangedrongen om ook
meur. Van Ackere-Doolaeghe en meur . Courtmans eer te betonen . Van
Thielt vestigt er nu de aandacht op dat hij enkele maanden geleden al minister Rolfin wees op het feit dat er ook vijf Vlaamse vrouwen een decoratie
verdienden, onder wie V . Loveling.
(2) Wellicht Herenrans ? Zie over hem brief 9, aant . 4 .
(3) Bedoeld is wellicht Julius Rodenberg, Belgien und die Belgier . Studien
und Erlebnisse wáhrend der Unabhángigkeitsfeier im Sommer 1880, Berlin,
Paetel - Brussel, C . Muquardt, 1881 .
(4) Eerder had Virginie Loveling meegedeeld dat zij ertegen opzag om
„algemeen" over Cremers werk te schrijven ; zie brief 90 . De recensie zal
verschijnen in L'Athenaeum beige van 15 januari 1882 ; vgl . brief 105, brief
107 en brief 83, aant . 2 .

(5) Wellicht Alice Buysse (1868-1963), zus van Cyriel .
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UBG hs III/77
[Gent, 7 november 1881] .
[datering P . Fredericq]
Lieve Paul,
Hieringesloten nogmaals het artikel, ik heb het ganschelijk op
nieuw uitgeschreven en aan gewerkt, dat ik er ziek van ben . Uwe
opmerkingen heb ik schier allen gevolgd, enkele malen de zinsnede
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veranderd . Het zou mij zeer spijten, indien M . Gossart het niet wilde opnemen (1) . Het was mij onmogelijk nog iets bij den Betuwschen
bleefte voegen, ik ben geexcedeerd van vermoeienis over dat artikel .
Zeg mij uwe meening .
Ik geloof, dat ik eene verkeerde phrase in De M . onderlijnd heb
(2), omdat men juist tegen mij sprak. Wat zegt gij van dien ultraclericalen aanhef als voor de communie : „Wie ben ik en van wie ga
ik spreken ?" comiek niet waar ?
Virginie .
(1) Het in brief 104 genoemde artikel over Cremer (auteur o .m. van de
Betuwsche novellen), bestemd voor l'Athenaeum beige van 15 jan ; over Gossart zie brief 92, sant . 2 ; vgl. ook brief 104, sant 4 .
(2) De allusie is onduidelijk ; De Mont ?
106
UBG hs III/77
[Briefkaart, poststempel Gent-Luik 7 nov. 1881]
Dank voor uwe opmerkingen . Zij zullen mij zeer nuttig wezen .
Hiermede een nummer van Astres . Gij moogt het houden . De biografie is het lezen waard . Ik kon niet nalaten hier en daar iets te
souligneeren, maar niet het twintigste deel der onnauwkeurigheden
en prétentieuse frasen . Gij zult er u ook mede vermaken, het loopt
meest alles op hem zelf uit in plaats van op C (1).
Mme Van Ackere is gedécoreerd, het zal haar zoo verheugen naar
het schijnt (2). Geen nieuws . Alles goed.
Als het art . (3) opgemaakt is, zal ik er u weder mede obsederen .
In de Toekomst staat eene beoordeling over uw Marnix (4). Zenden?
V .L .
(1) Het nummer van Astrea (over Cremer?) kon niet worden teruggevonden.
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(2) Mevrouw Van Ackere, geboren Maria Doolaeghe (1803-1884), populaire Vlaamse dichteres, auteur van vaderlandse gedichten en didactisch
werk in romantisch-sentimentele trant . Haar verzameld werk werd in
1876-1878 uitgegeven in Nederland.
Uit de kroniek van P . Fredericq in The Atheneum van 31 december 1881
(zie verder in de bijdrage van Marysa Deuroor tekst nr . 13) weten we dat Mevrouw Van Ackere het kruis van ridder in de Leopoldsorde heeft gekregen .
(3) Het artikel waarvan sprake in brief 105, aant . 1 ; zie ook brief 107 .
(4) Marnix en zijne geschriften van Paul Fredericq, uitgave van het Willemsfonds (nr. 95), verschenen bij J . Vuylsteke te Gent, 1881, werd besproken door J .F . van Cuyck in De Toekomst, jg . XXV (1881), p . 515-516 ; over
De Toekomst zie brief 12, aant . 5 .
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UBG hs 111/77
Gent 6 Januari 1882 .
Lieve Paul,
Uwe briefkaart heeft mij oneindig genoegen gedaan, te meer omdat gij er oprecht uw meening in uitspreekt en deze mij de gelegenheid verschaft het waarom van sommige in de novelle voorkomende
engen te zoeken .
De titel schijnt mij niet anders te kunnen zijn, omdat hij gansch
de beteekenis van den inhoud behelst (1) . Sepken en Laetitia ware
te banal . Het voorlaatste kapittel kan onmogelijk anders dan stroef
zijn, dit ligt in den aard der opvatting : gij moet het bemerkt hebben,
dat het den lezer altijd onaangenaam treft, als over vele jaren heengesprongen wordt . Over het laatste kapittel was ik tevreden : het
résumeert, om zoo te spreken, het geheel en schijnt mij niet overdreven : zulke Sepkens en zulke Laetitias zitten ten laatste, waar ze zijn
geplaatst .
Gij ziet, dat ik u ook onbevangen mijne meening zeg, vrees nooit
mij met eenige opmerkingen te kwetsen, zij zijn mij integendeel
zeer nuttig .
Mijn artikel in het Ath. zal den 15 dezer verschijnen (2) . Op het
laatste oogenblik van het zetten had de heer Gossart typographische
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feilen ontdekt, welke hem dwongen er de uitgave van uit te stellen .
Dit zegt hij ten minste.
Ik kan niet altijd oorspronkelijke stukken schrijven en zoek bezigheid, indien gij mij iets te vertalen o£ te critikeeren kondet aanduiden, zoudt ge mij zeer verplichten .
Het boek van Rodenberg zal ik goed bezorgen (3) . Ik heb er al wat
in gelezen, het bevalt mij zeer : het is iets bijzonders en zoo breed
van zienswijze !
De twee Nieuwjaardagen bracht ik heel stil te Nevele door . De
Bulk is zienswaard van huivalligheid : de notelaar, uitgewaaid met de
wortels omhoog, ligt op het bergsken, dat hij gedeeltelijk in gruis
heeft geslagen, eene der vouten staat nog recht, wat het bouwvallige
nog vermeerdert . Adieu .
Goede wenschen .
Virginie .
(1) Bedoeld is de novelle „Het hoofd van 't huis ", verschenen in De Gids,
jg . 46 (1882), I, p . 34-108 ; opgenomen in de bundel Het hoofd van 't huis
en allerlei schetsen van Virginie Loveling, Gent, Ad . Hoste, 1883 .
De briefkaart met P . Fredericgs oordeel werd niet teruggevonden in de
documentatie V . Loveling : eerder uitzonderlijk want zij bewaarde zorgvuldig alles wat betrekking had op haar werk .
(2) De bijdrage waarvan sprake in brief 104 en 105 .
(3) Het boek van Rodenberg werd haar geleend door P . Fredericq ; zie
brief 104, aant . 3 .
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UBG hs III/77
Gent 22 Oct . 1882 .
Lieve Paul,
ik herinner u aan uwe belofte mij vóór het banket (1) te komen
spreken . Ik schrijf u ook om u te vragen, of gij in mijnen naam bedanken wilt, zooniet moet ik het - zeer ongaarne - aan iemand anders opleggen. Gelief mij spoedig te laten weten, of gij den last kunt
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aannemen . Ik weet niet, hoe ik er naartoe moet, met Onkel Karel
en u zeker (2) ? Wat dunkt u ? Ik zou ook met u willen beraadslagen,
wat er gezegd moet worden, wij kunnen wel daaromtrent de eerste
aanspraak raden . Tot nader bericht dus, hoop ik . Ik heb den Heer
Vanderlinden (3) aangeboden hier te logeerera, indien hij den Zaterdag wenscht te komen, hij zou dat wel mogen hoorera op wat wijze
gij schikt te bedanken, meen ik, ten ware gij voor den Zaterdag in
Gent waart .
Ik heb mij een costuum boven den staat doen maken .
Virginie .
(1) Op 28 augustus 1882 werd Virginie Loveling door Aug . Gondry
(1842-1891), namens het algemeen bestuur van het Willemsfonds te Gent,

uitgenodigd om aanwezig te zijn op het banket voor de deelnemers aan de
jaarlijkse algemene vergadering. Bij die gelegenheid zal haar het borstbeeld
worden aangeboden dat werd vervaardigd door de Antwerpse beeldhouwer Eug. van der Linden (brief bewaard in de documentatie V . Loveling,
UBG hs 3426 E (66)) . Details over het verloop van de feestzitting geeft P .
Fredericq in brief 109 . De algemene vergadering van het Willemsfonds
vond plaats te Gent in het Lakenmetershuis, op zondag 30 oktober 1882 .
Het aansluitende banket werd aangeboden in H&el Royal ; de feestrede
werd gehouden door Max Rooses ; zie brief 115, aant .1 . Een uitvoerig verslag verscheen in Het Volksbelang van 4 november.
(2) Virginie Loveling moet zich - zoals eerder al bleek - op het banket
laten vergezellen door een heer/heren, in dit geval haar (half)broer Karel
Loveling en haar neef Paul Fredericq .
(3) De Antwerpse beeldhouwer Eug. van der Linden, die het borstbeeld
van Virginie Loveling vervaardigde .
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UBG hs 3426 E (65)
Luik, maandag 23 oct . 82 .
Beminde Tante Virginie,
Ik ontvang daar zooeven uwen brief . Zeker zal ik mijn woord
houden en in uwen naam antwoorden .
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Aanstaanden zondag moest ik naar Brussel gaan voor eens zitting
der Société philologique et historique ; maar op de algemeens vergadering van 't Willems-Fonds en op het banket, waar men U 't borstbeeld aanbiedt, kan ik natuurlijk door mijne afwezigheid niet
schitteren . Zulks heb ik verleden week aan Wagener (1), den algemeenen secretaris der Société geschreven, en dezen morgen ontving
ik met uwen brief ook een schrijven van hem, waarin 't volgende
voorkomt
„Si j'avais été á Gand dimanche prochain, je me serafs associé aux
meetbres du Willems-Fonds pour présenter á votre tante, Melle Virginie Loveling, l'hommage respectueux de l'admiration que m'inspire son talent . Veuillez, je vous prie, en être l'inteprête auprés d'elle ."
De zitting zal zondag in het Lakenmetershuis ten 10 1/2, dat is
omstreeks 11 uur beginnen en zal waarschijnlijk tot 1 a 2 uur duren .
Dan zal men hier of daar eenen druppel gaan drinken en stillekens
naar de banketzaal gaan, Hótel Royal of zoo iets .
Het schijnt mij dat Gij slechts op 't laatste oogenblik moet aankomen, als schier al de heeren bijeen zijn . Onkel Karel zou bij U
kunnen zijn tegen dat uur en ik zou in 't Hótel Royal het oogenblik
afwachten en dan rechtstreeks met een rijtuig om U beiden komen .
Wat zegt Gij van dat plan ?
Wat de antwoordstoast aangaat, daarover moeten wij natuurlijk
beraadslagen . Ik heb er niets tegen dat de heer Vanderlinden er bij
is . 't Beste zou wellicht zijn dat Gij dat antwoord op het papier
bracht en ik er lezing van gaf, of zoo iets . Vrijdag avond of zaterdag
morgen zal ik naar Gent komen . Wij zullen de zaak dus kunnen
schikken .
Tot binnen kort dus .
Uw Paul Fredericq
(1) August Wagener (1829-1896), klassiek filoloog, hoogleraar aan de
Gentse universiteit en liberaal politicus . Van 1882 tot 1884 volksvertegenwoordiger voor Gent ; zie over hem W. van den Steene in EVB II, p .
2009-2010 ; W. Dambre, August Wagener (1829.1896). Een leven voor het onderwijs, Gent, Archief R.U.G., 1987 . Paul Fredericq was vanaf 1874 secretaris van de Société pour le progrés des études philologiques et historiques,
waarvan Wagener voorzitter was ; zie E.C . Coppens, P. Fredericq, p . 60 .
88

110
UBG hs 3426 E (7)
[Briefkaart, poststempel Luik 1 nov. 1882
Aankomst Gent 2 nov . 1882]
In het beroemd werk De Roomsch-Katholieke Kerk in Nederland na
de Hervorming door Nippold, prof . aan de hoogeschool te Bern (uit
het Duitsch vertaald, 1880) lees ik (blz . 6) : „ Het is voldoende in herinnering te brengen het groot verschil tusschen de pastoors van
vroeger en van later tijd, van welken toestand W.G .E . Walter zulk
een treffende schildering geeft in zijne „Politieke schetsen" 1 en
die ook spreekt in de figuur van pastoor Labarius uit „Het leesgezelschap van Diepenbeek ." (1) Alles naar waarheid geteekend, gelijk
ons later blijken zal ."
1 In onze Vlaamsche gewesten, Gent bij Ad . Hoste, 1811.
Ik ken het werk Het leesgen. enz . niet . Ik meen er vroeger aankondigingen over gelezen te hebben in Hollandsche tijdschriften, maar
herinner mij den naam des schrijvers niet . Heremans (2) zal U dat
wel kunnen zeggen .
Uw Paul
[in de marge]
Simon schrijft mij dat de Stad Gent een omstandig relaas van 't banket gegeven heeft en dat men het aan Lia heeft gezonden (3) .
(1) Het leesgezelschap van Diepenbeek (1847) is een roman van Petrus van
Limburg Brouwer (1795-1847), Noordnederlands schrijver en classicus . De
roman genoot grote bekendheid doordat hij de strijd rondom de vrijzinnig
getinte Groninger theologie van die dagen beschrijft .
(2) Over Heremans zie brief 9, aant . 4 .
(3) Simon is Pauls jongste broer ; Lia zijn zus ; zie over hen resp . brief
9, aant . 9 en aant . 6 . Bedoeld bericht werd niet teruggevonden .
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UBG hs 3426 E (6)
[Briefkaart] Luik, 14 nov . 1882 .
Met veel genoegen heb ik het flink artikel van Jan ten Brink gelezen
(1) . Ik zend het U terug . - Dat zou in 't Volksbelang moeten overgenomen worden . - Ik schrijf het aan Gondry (2) . - Door een
prospectus van een te Bergen verschijnend Journal des geus de lettres
belges zie ik dat in den vorigen jaargang (blz . 172) eene recensie
stond van blos campagnes flamandes. - Ik ken niemand, die op dat
blad geabonneerd is, maar zal zoeken en U die recensie trachten te
bezorgen .
Uw Paul
(1) Het is niet duidelijk over welk „flink artikel" van Ten Brink het hier
gaat .
(2) Aug. Gondry is „secretaris-schatmeester" (1880-1891) van het algemeen bestuur van het Willemsfonds te Gent ; vgl. brief 108, aant . 1 .
Paul Fredericq werkte mee aan de liberale krant Het Volksbelang vanaf
1867 (1e jg .) ; vanaf 1883 tot zijn dood was hij hoofdredacteur .
(3) De Franse vertaling, door J .L . Heuvelmans, van In onze Vlaamsche
gewesten verscheen in 1881 ; vgl. brief 74, aant. 3 .
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UBG hs 3426 E (1)
[Briefkaart] Luik, zondag 26 nov . 1882 .
In eene lijst van den inhoud van Ned . tijdschriften lees ik dat de
Vlaamsche Kunstbode, tijdschrift van Antwerpen, een artikel bevat

getiteld „Huldebetooning aan Virginie Loveling ." (Aflevering XI,
1882) (1) . Ik ben geen abonnent, maar Hoste of Herenrans zullen U
dat wel bezorgen .
Beste groete .
Paul Fredericq
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(1) Het anonieme bericht over de „Huldebetoging aan Virginie Loveling" in De Vlaamsche Kunstbode, jg . XII (1882), p . 506-512 . De Vlaamsche
Kunstbode „Maandelijksch Tijdschrift voor Kunsten, Letteren en Wetenschappen" verscheen te Antwerpen van 1871 tot 1913 . Het werd gesticht
door A .J . Cosijn, J .C . de Cort, E . en J. van Herendael en V. van de Weghe,
als voorbeeld van de door Peter Benoit gepropageerde cultuurnationalistische richting binnen de Vlaamse Beweging . Over het blad zie de tweedelige
studie van Marc Carlier en Ada Deprez in de reeks Bibliografie van de
Vlaamse tijdschriften in de negentiende eeuw, dl .II, 22a-b, Gent, Cultureel
Documentatiecentrum RUG, 1989.
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UBG hs 3426 E (16)
Luik, maandag morgen
4 Dec. 1882 .
Beminde Tante Virginie,
Zaterdag avond was het hier groot banket in de Luiksche Loge en
ik ging er naartoe als afgevaardigde van den Septentrion van Gent
(1) . Alzoo zat ik aan de eeretaf el .
Naast mij zat de venerabel (2) van Namen, Lefebvre, Kaptein der
Lansiers, een zeer ontwikkeld gedistingueerd oude heer . Wij spraken over liberale romantische werken voor de volksbibliotheken
van het Walenland . Natuurlijk bevool ik hem de vertaling der
Vlaamsche gewesten aan. Heuvelmans (3), die daar ook was, kwam
bij ons en de heer Lefebvre teekende titel, uitgever en prijs aan, zeggende dat hij 't werk zou knopen om het zelve te lezen en dan aan
't Komiteit der volksbibliotheken van Namen en Henegouwen voor
te stellen.
Heuvelmans zegde mij ook dat de Roeselaarsche uitgever De Sein
voornemens was een werk bij afleveringen uit te geven en in
't fransch, waarin de voornaamste vlaamsche schrijvers sedert 1830
door een biografisch en letterkundig artikel en tevens door enkele
vertalingen hunner werken afzonderlijk zouden besproken worden
(4) . Ieder schrijver zou er zijn portret in hebben . Ledeganck, Theodoor van Rijswijck, van Beers en Gij met Tante Rosalie staat op de
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lijst, alsook enkele anderen, Conscience, enz . natuurlijk (5) .
Heuvelmans vroeg mij om hem eenige biografische bijzonderheden over U en Tante Rosalie mede te deelen om zijne schets op te
stellen . Zoo ik hem wel verstaan heb, zou hij het gansche werk
schrijven .
Ik heb hem eene halve belofte gedaan . Wat denkt Gij daarover?
Indien ik hem eenige aanteekeningen geef, zullen die heel sober en
geenszins intiem zijn ; dat spreekt van zelf .
Hartelijke groeten .
Uw Paul
(1) Paul Fredericq liet zich in 1880 initiëren.
(2) „Le vénérable maitre" of achtbare meester is de voorzittend meester .
(3) Auteur van de Franse vertaling van het werk ; zie brief 74, aant . 3 .
(4) De plannen voor een Franse anthologie dateren al uit 1880 (vgl . brief
77, aant. 5) ; het boek, verzorgd door een hele reeks vertalers, zal uiteindelijk pas in 1887 verschijnen : Nos poètes flamands 1830 .1880. Choix de morceaux traduits en vers francais, Roulers, De Seyn-Verhougstraete ; over de
Roeselaarse uitgever De Seyn zie het overzicht door L . Simons, „De uitgever H . de Seyn-Verhougstraete te Roeselare en te Aalst (1875-1910) " in Liber amicorum Prof dr .G. Degroote, Brussel, Kon . Zuidned . Maatsch . voor
Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, 1980, p .113-143 . Uit de correspondentie van Virginie Loveling met haar neef Paul zal verder blijken dat zij
fundamentele bezwaren had tegen het opnemen van biografische notities
(zie bijv. brief 119, brief 121) . In Nos poètes flamands 1830. 1880 zal het
werk van de gezusters Loveling (dat vertaald werd door Heuvelmans) dan
ook slechts worden geïntroduceerd door een achttal regels strikt biobibliografische informatie (p.184) . Virginie Loveling maakte haar bezwaren ook duidelijk aan Heuvelmans zelf ; zie het reeds geciteerde artikel van
C . de Baere (brief 74, aant . 3), p .172-175 .
(5) De lijst van Vlaamse auteurs : K.L . Ledeganck (1805-1847), Theodoor
van Rijswijck (1811-1849), Jan van Beers (1821-1888) en Hendrik Conscience (1812-1883) heeft een nadrukkelijk Vlaamsgezind en vrijzinnig karakter .
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114
UBG hs 111/77
Gent 5 Dec. 1882 .
Lieve Paul,
Ik heb altijd eenen grooten tegenzin gehad in biografieën van nog
levende personen. Daarom hoe minder gij M . Heuvelmans helpt,
hoe liever ik het zal hebben . Dank voor uwe aanbeveling der Vl. Gewesten . Dit zou zeer nuttig kunnen wezen (1).
Zondag ben ik met de overige leden der jury tot het beoordelen
van tooneelstukjes van de eene patronage naar de andere gereden (2) .
M . Wagener heeft mij gezegd, dat hij uwe benoeming te Gent nagenoeg voor zeker aanziet, en dit van harte wenscht (3) .
De prijs is toegewezen, maar de triepen waren zoo groot, dat noch
tweeden noch eervolle meldingen zijn kunnen verleend worden .
Een stuk was nochtans schoon, maar het bleek eene omwerking van
de Nieuwjaarsnacht van Roderig Benedix (4) (ik ben in verlegenheid
met dien naam, dien ik in mijn verslag zetten moet, ik weet niet,
hoe hij geschreven wordt .) te zijn .
Men heeft het maken van 't rapport op mij gelegd : het is reeds gedaan, de anderen zullen het teekenen.
Madame Bergmann is hier gansch onverwacht toegekomen en
maar eenige uren gebleven . Zij vond mijn huis naar haren smaak,
zegde zij en beter dan dat van Nevele . Ik was zeer blij haar te zien,
doch het speet mij niets voor haar te kunnen doen .
Gij hebt van de Vl. Kunstbode iets geschreven (5), nu herinner ik
mij, dat zij er aan is geabonneerd, ik durf het haar niet vragen om
eens te zien, wat er van de betooging wordt gezegd .
Het Willemsfonds zoekt inschrijvers ziehier eenige bijna zekere,
indien gij, of een ander bestuurslid hun elk eenen brief desaangaande
schreeft .
M. Snoeck, vader, dokter,
M. Ernest Snoeck, zoon, dokter,
M . Bruneel-Snoeck, brouwer,
Aaltre.
M . Thibault-Snoeck, grondeigenaar .
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M. Florimond Snoeck, koopman in ijzer.
Misschien aldaar ook nog David, onderwijzer .
Ik drukte onlangs in uw vaders huis, alwaar zij zich bevond, mijne
verwondering aan Mme Snoeck uit, dat niemand van hare familie
lid van 't W . was, waarop zij mij antwoordde : „Nog nooit heeft
men ons dat voorgesteld."
Ik heb bemerkt, dat op de prijsuitdeeling te Aaltre eene menigte
boekjes van Geiregat (6) als prijs gegeven werden . Men heeft mij
reeds meermalen gezegd, dat aan kinderverhaaltjes gebrek is . Ik ben
van plan eens te beproeven, of dat niet zou gaan (1). Dat moet eene
bron van geldgewin wezen ; maar ik geloof, dat ze moeielijk van de
commissie te doen aannemen zijn . Ik heb er reeds een in het begin
van dezen zomer gemaakt, met het inzicht het aan het „Voor 't jonge Volkje," te geven, maar de uitgever verlangt er het recht van eigendom van, ik wil niet . Er staat een ander in „Lelie- en
Rozeknoppen," (8) dat wellicht ook voor een kinderverhaal zou
kunnen doorgaan . Ik had een nummer gevraagd om 't u te zenden,
doch heb het tot dusverre nog niet gekregen .
Ik zou willen weten, of gij het houdt, als aan de portée van kinderen zijnde.
M . Herenrans (9) is nog immer ziek, ik durf er niet veel gaan, omdat ik niet weet, of mijne bezoeken hem aangenaam zijn.
Gisteren ben ik met tante Mathilde (10) naar het zothuis Trien
gaan bezoeken . Zij lag zeer ziek en heeft, dunkt mij, niet veel dagen
meer over . Het was dag van armenbezoek, iets als de vaccine met
1'odeur de pension . Het heeft mij nochtans zeer geïnt&esseer[d] .
Indien gij mij kondet zeggen, hoe Benedeg of -dex geschreven
wordt, zoudt gij mij zeer verplichten, maar ik moet het dadelijk
weten, want Donderdag wordt mijn verslag ingediend en ik val u zo
dikwijls lastig, dat ik u niet durf vragen het op eene briefkaart te
schrijven . Ik zal voorstellen het rapport eerst van al aan 't Volksbelang te geven, doch weet niet, of zij aan zoo iets houden .
Virginie .
(1) Een reactie op de vraag in brief 113 .
(2) Virginie Loveling is kennelijk lid van de jury of toneelcommissie die
van overheidswege prijzen en premies moest toekennen . Het is een vorm
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van subsidiëring waartegen haar neef Cyriel Buysse enkele jaren later
zwaar zal uithalen . Zie „Het Vlaams toneel" (1904) in VW 7, p . 51-58 .
(3) Over Aug . Wagener zie brief 109, aant . 1 . Paul Fredericq zal bij het
emeritaat van J .F .J . Heremans benoemd worden in Gent, waar hij bij K .B .
van 13 december 1883 belast werd in de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
met cursussen geschiedenis van de Nederlandse letterkunde en vergelijkende geschiedenis van de moderne letterkunden . In 1884 (K.B . van 4 januari)
werd zijn leeropdracht bovendien uitgebreid in de Vlaamse normaalafdelingen, die toen aan de Gentse universiteit werden gehecht . Voor dit laatste
had vooral Aug . Wagener jarenlang geijverd ; zie E .C. Coppens, P. Fredericq, p . 67 .
(4) Roderick Benedix, auteur van burgerlijke drama's, zoals Mathilde of
een vrouwenhart, opgevoerd in Gent met Catharina Beersmans . Zie J . van
Schoor, Een huis voor Vlaanderen. Honderdjaar Nederlands beroepstoneel te
Gent, Gent, Kultureel Jaarboek Prov . Oost-Vlaanderen, 1971, p . 52, p . 77,
p . 92 .
(5) Zie brief 112 .
(6) Pieter Geiregat (1828-1902), Gents schrijver en autodidact, hoofdredacteur van De Gazette van Gent. Zijn romans en verhalen zijn eigentijdse
zedenschetsen .
(7) Virginie Loveling zette zich vanaf 1882 inderdaad aan het schrijven
van kinderverhalen . In 1883 verschenen bij haar Gentse uitgever Ad .
Hoste Fideel en Fidelineken en Josijntje.
(8) Virginie Loveling publiceerde een boekbeoordeling over „Lelie- en
Rozenknoppen. Weekblad voor meisjes' ; in Nederlandsch Museum, 1882, p .
243-249 (gedateerd Gent, 5 october 1882) ; zij citeert uitvoerig uit het
prospectus en bespreekt de eerste twee nummers .
(9) J .F.J . Heremans (zie over hem brief 9, aant . 4) zou overlijden op 13
maart 1884 . De jaren 1881 en 1882 waren voor hem een dieptepunt ; hij
was ontgoocheld over de Vlaamse liberalen en nam ontslag uit de gemeenteraad en uit het Willemsfonds. Zie L . Troch, Professor J.F.J. Heremans
(1825-1884), Pionier van het moedertaalonderwijs in Vlaanderen, Gent, Archief R .U .G, 1984, p . 13 .
(10) Tante Mathilde is Mathilde Albrecht, echtgenote van Charles (Karel) Loveling en dus schoonzus van Virginie Loveling ; zie brief 9, aant . 5 .
Wie Trien is kon niet worden achterhaald .
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115
UBG hs 3426 E (15a)
Luik, 13 Dec. 1882 .
Beminde Tante Virginie,
Hierachter vindt Gij eenen brief van den heer Alf. Verspiegel,
eenen mijner oud-leerlingen en thans beambte bij het Ministerie van
binnenlandsche zaken .
Hij vraagt mij inlichtingen over U en tante Rosalie . Ik heb hem
eenvoudig verwezen naar : Biographisch Woordenboek van Huberts,
Elberts en v.d. Branden, blz. 321- Onze Dichters van Loopman en
delg Montagne - Rooses' eerste Schetsenboek - Het land van Rubens
van Buskeu Huet - de laatste redevoering van Rooses - en mijne
recensie op uwe Drie novellen in het Athenaeum beige van 1 Maart
1880 . En daarmee punctum .
Zondag hield ik eene voordracht te Thienen in de Afdeeling van
't Willems-Fonds .
Ik hoorde er alom den lof der Vlaamsche Gewesten zingen . Niemand dier heeren wist dat ik uw neef ben, buiten twee die op 't banket van 't W . F. waren . Men zegde mij dat het boek in 't Hageland
(Thienen tot aan Tongeren) zoo goed als onbekend was en nu in de
volksbibliotheken en huisgezinnen letterlijk verslonden wordt .
Uw Paul
115 Bijlage
UBG hs 3426 E (15b)
Brussel, 12 Nber 1882 .
Waarde Heer Fredericq,
Een vriend uit Zeeland heeft mij geschreven om eenige inlichtingen over Mej . Loveling, onze gevierde schrijfster te bekomen . Mag
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ik zoo vrij zijn mij te dien einde tot U te wenden en U te verzoeken
mij eenige bronnen aan te duiden waarin ik stof vinden kan om mijnen vriend te bevredigen ?
Antwoord afwachtend en op voorhand dankbaar noem ik mij,
waarde Heer,
Uw dw en toegenegen
A . Verspiegel
Ministerie van Binnenl . Zaken
Bestuur van Fraaie Kunsten, enz .
P.S . Thans ben ik, zooals Gij ziet, veranderd van dienst : op mijn
verzoek heeft M . Rolfin er in toegestemd mijnen overgang tot het
bestuur van M. Du ieu toe te staan .
(1) Voor inlichtingen over Rosalie en Virginie Loveling verwijst Paul
Fredericq naar
- W.J .A . Huberts, W .A . Alberts en F .J .P . van den Branden, Biographisch
woordenboek der Noord- en zuid-Nederlandsche letterkunde, Deventer, A.J .
van den Sigtenhorst,1878 (over Rosalie en Virginie Loveling korte notities
op p . 321) ;
- Th . Loopman & V .A. delg Montagne,1830. 1880 Onze dichters . Eene hal-

ve eeuw Vlaamsche poëzie naar tijdsorde gerangschikt, met biographische &
bibliographische aanteekeningen. Eene bloemlezing en eerre inleiding Roeselare, De Seyn-Verhougstraete, 1881, tweede uitgave (over Rosalie Loveling
een korte biografische inleiding met vier gedichten, p .160-162 ; over Virginie Loveling een korte inleiding met drie gedichten, p. 192-194) ;
- Max Rooses, „Rosalie en Virginie Loveling" in Schetsenboek, Gent, Ad .
Hoste, 1877, p . 254-260 (een recensie van de Novellen, eerder verschenen
in het Nederlandsch Museum, 1874) ;
- C . Buskeu Huet, Het land van Rubens ; zie brief 71, aant . 1 ;
- De „Feestrede, uitgesproken den 29n October 1882, op het banket van
het Willems-Fonds, te Gent, ter gelegenheid der overhandiging aan Mejufv . Virginie Loveling van haar borstbeeld ", later gebundeld in Max Rooses, Derde schetsenboek, deel II, Gent, Ad . Hoste, 1885, p . 392-391 ;
- de recensie van Drie novellen door P . Fredericq ; zie brief 13, aant . 1 .
Over Max Rooses zie verder hierna, brief 111, aant . 3 .
(2) De bijlage is de brief van A . Verspiegel waarvan sprake is in de aanhef
van brief 115 .
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116
UBG hs 111/77
Gent, 15 Dec. 1882 .
Lieve Paul,
Ik ben zeer tevreden geweest te vernemen, dat de Vl. Gewesten
met genoegen worden gelezen in het Hageland . Mme Hellebaat (1),
welke goed den buiten kent, heeft het werk ook zeer geprezen .
Mijnheer Herenrans is zeer ziek (2), gij weet het ongetwijfeld
reeds. Hij komt van zijne kamer niet . Ik ben niet verzocht geworden er bij te gaan, en de indruk van mijn bezoek was, dat men liefst
gerust gelaten wordt, zoodat ik nu, met al het belang, dat ik in hem
stel, zelfs niet meer durf zenden vragen, hoe het met hem is . Zonderlinge vrienden ! Dit is geheel onder ons .
Ik wist niets van den prijskamp van 't Nieuws van den Da& en zou
de voorwaarden moeten kennen, aleer ik er aan denk, of het mogelijk ware mede te doen . Wellicht zijn de niet bekroonden hun eigendom kwijt . Eene andere reden : Men zou dadelijk zien, dat de roman
of de novellen van mij zijn, te meer daar de handeling in Gent of
omstreken geschiedt . Het zou dus te zien zijn, of zij dat voor geene
reden van uitsluiting zouden doen gelden. Ik heb weinig betrouwen
in de rechtvaardigheid van prijskampen . Ik ben u altijd zeer dankbaar voor uwe mededeeling.
Onlangs hebben wij hier eene schoone conference gehad van M .
Dognée, dien gij moet kennen, het was iets bijzonders, opwekkend
en medeslepend .
Ik heb gezien, dat gij er ook eene geven gaat, wanneer ? Of is het
een gelijk geval als het volgende :
Men vraagt mij uit Haarlem van Sternberg om eenen roman uit
te geven in eene nieuwe onderneming Bibl. voor jonge Meisjes of zoo
iets. Ik antwoord : „zeer gaarne, maar kan geene onmiddellijke medewerking toezeggen ." Men zendt mij eenige dagen geleden een
prospectus, waarop aangekondigd staat eene novelle (20 vel) van mij
om in Februari te verschijnen . Een comble !
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Ik heb nochtans wel voorraad genoeg daartoe, maar moet eerst
nader bescheid hebben : Ten Brink (3) heeft mij gezegd, dat ik duizend gulden voor een boek als dat kan krijgen, mits het eigendom
af te staan ; maar ik ben overtuigd, dat hij overdrijft .
De Van Bunten, mijne huisschilders, zijn trouwe bezoekers der
volksvoordrachten van 't Willemsf onds . Florimond zegde mij
„Menier Freidericq, dat es uuk ne poike sprijker ." ik kon eerst niet
uitmaken, wat hij bedoelde, want ik verstond boikspreker, tot hij er
bijvoegde „hij sprijkt poik."
Ik denk, dat de vacancen haast zullen beginnen en gij komt voor
eenigen tijd . Indien gij het prospectus van 't N.v.d.Dag hebt, gelief
het mij eens te laten lezen .
De jagen hebben mijne buste gezien en zouden nooit vermoeden,
dat het mij voorstelt, zeiden zij alle drie, 't is spijtig voor M . Vanderlinden (4), die zich zooveel moeite heeft gegeven . Gij weet, dat zijne
schoonmoeder dood is?
Adieu, uwe kaarten en brieven doen mij altijd veel genoegen .
Virginie
(1) Mme Hellebaat kon niet worden geïdentificeerd .
(2) Over de laatste levensjaren van Herenrans vgl . brief 114, aant . 9 .
(3) Over Ten Brink zie brief 17, aant . 4.
(4) Over Van der Linden zie brief 108 ; aant . 3 .
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UBG hs III/77
Gent 15 Dec . 1882 .
Lieve Paul,
Hiermede zend ik u de redevoering van M . Heuvelmans (1) terug,
en dank u ervoor : het is altijd interessant te weten, wat achterrug
wordt gezegd . De Kleine Gazet (2) hebt gij ook weder . Kunt gij mij
niet berichten, zoo gauw mogelijk, wie er de opstellers van zijn ?
Men zendt ze mij, ik lees erop, dat men eerlang eene kwittance zal
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aanbieden, indien zij van Rooses (3) of Cornette (4) komt, moet ik
mij ongetwijfeld abonneeren .
Ik ben u altijd tot last, maar zou nog iets willen vragen : namelijk
mij eene goede Ned. Spraakleer aan te duiden . Diegene van Heremans is te onvolledig, en die van van Beers (5) te duister, ik kan er
onmogelijk uit klaar komen . Nu ik alleen mijne proeven verbeteren
moet, behoef ik met zekerheid te weten, wat ik doe .
Men heeft mij gezegd, dat gij zondag naar Gent komt, zeer gaarne
zag i u .
Gisteren was het de overhandiging van het diploma van prijswinnaar aan den Heer Van den Kieboom (6), een zeer deftig man, zegde
mij M. de Smet en in achting te Ledeberg, waar hij woont . Andere
leden der jury waren niet aanwezig .
Tot binnen kort hoop ik .
Virginie .

(1) Over Heuvelmans zie brief 74, aant . 3 . Hierna (brief 118) blijkt dat
het gaat om een voordracht over In onze Vlaamsche gewesten .
(2) De Kleine Gazet (1874-1888) is een liberaal-vrijzinnig, vlaamsgezind en
vooruitstrevend dagblad dat te Antwerpen verscheen onder hoofdredactie
van J. Adriaensen . Tot de redacteuren behoorden Max Rooses, Jan van
Rijswijck en Arthur Cornette (allen van 1880 af) ; zie H . de Borger, Bijdrage tot de geschiedenis van de Antwerpse pers . Repertorium 1794-1914, LeuvenParijs, Nauwelaerts, 1968, p . 377-380 .
(3) Max Rooses (1839-1914), Antwerps essayist en journalist, vrijzinnig
flamingant, leraar Nederlands aan de athenea te Namen (1864-1866) en
Gent (1866-1876), daarna conservator van het Plantin-museum te Antwerpen . Hij heeft bij herhaling over het werk van Virginie Loveling geschreven ; zie brief 115, aant . 1 . Zijn medewerking aan de Kleine Gazet komt
ook ter sprake in brief 118 .
(4) Over Arthur Cornette zie brief 89, aant . 1 . Hij werkte mee aan de
Vlaamsgezinde kranten Vlaamsche Gazet (vanaf 1879) en Kleine Gazet
(vanaf 1880) .
(5) Beknopte nederduitsche spraakleer van J .F .J . Herenrans verscheen in
1846 ; Nederlandsche spraakleer van Jan van Beers in 1852 .
(6) Lodewijk van den Kieboom, geboren Antwerpenaar, was van 1893
tot 1895 in opvolging van Frans van Doeselaer directeur van het Nederlands Toneel te Gent, waar hij het naturalistische en realistische genre in1 00

voerde . Hij was zelf acteur en auteur van blijspelen ; zie J . van Schoor, Een
huis voor Vlaanderen, p . 87-90 en passim .
De zegsman/vrouw M . de Smet kon niet worden geïdentificeerd .
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UBG hs 3426 E (4)
[Briefkaart] Luik, 14 Jan. 83 .
Ik zend U De Kleine Gazet van Antwerpen, waarin eene kleine
aankondiging van uwen laatsten bundel te lezen staat (1). Zij verschijnt mij van Rooses' hand . - Heuvelmans zegde mij, dat na zijne
voordracht (2) een zeker getal exemplaren der vertaling van de
Vlaamsche gewesten door enkele zijner toehoorders, met wie hij er
na de voordracht over gesproken had, werden aangekocht .
Uw Paul .
[P .S .] zend mij de Kl. G. terug, a .u .b . Ik houd de collectie .
(1) De „laatste bundel" van Virginie Loveling is Polydoor & Theodoor en
andere novellen en schetsen, Gent, Ad. Hoste, 1883 .
(2) De tekst werd via P . Fredericq ter inzage gestuurd aan Virginie Love-

ling ; zie brief 117 .
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UBG hs 111/77
Gent 19 Februari 1883 .
Lieve Paul,
Ik zie aan uwe aangekondigde voordracht, dat gij zondag naar
Gent komt, zeer gaarn zou ik u een woord alleen spreken : namelijk
over eene zeer welwillende besembindersbiographie van H . (1), welke de uitgever mij heeft medegedeeld ; jammer, dat ik het stuk heden
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reeds moet terugsturen . Ik kan u schriftelijk geenen raad vragen, of
mijne meening uitdrukken, maar zal u mondelinge van de tripen
spreken . Kunt gij mij niet per kaart aankondigen, wanneer, op wat
uur, gij komen kunt, opdat ik thuis weze ? Het spijt mij u weeral
tot last te zijn - ik ben als eene kwezel die te veel te biecht komt
maar weet niemand, die beter dan gij mij in dit geval zou kunnen
raden .
Uwe tante Virginie .
(1) Wellicht het stuk van Heuvelmans voor het aangekondigde lexicon
bij De Seyn-Verhougstraete ; zie brief 113, aant . 4 .
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UBG hs 111/77
[Briefkaart] Gent, 26 Februari 1883 .
Uwe voordracht (1) was heel goed, belangwekkend, amusant ; het
publiek scheen ze zeer te smaken, zij maakte den indruk van kort
't is de beste, dien een spreker teweeg kan brengen, als zijne voordracht daarbij een volledig ensemble oplevert .
M. De S . heeft mij gezegd, dat gij de voorrede schreeft van het
boek in quaestie, ik denk niet, dat wij er in ons onderhoud van Zaterdag laatst hier van gewaagd hebben, wat is daarvan en wat schikt
gij daarin te stellen ?
De brief is opgezonden .
V.L .
(1) De voordracht van Fredericq (waarvan ook sprake in brief 119), noch
het door hem ingeleide boek konden worden teruggevonden . De nietgeïdentificeerde M . de Smet kwam ook al ter sprake in brief 117 .
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UBG III/77
[Briefkaart, poststempel Gent/Luik 2 maart 1883]
Op uwe vraag naar het welgelukken van het ex . (1) moet ik
helaas - mislukt antwoorden .
Uwe kaart alarmeert mij : eene biografie á sensation ! Gij kunt
denken, hoe dit mij mishaagt . Ik geloof, dat ik niet mijn portret aan
D .S . (2) zal geven, zooals ik het had beloofd . Ik vind het schandelijk
aldus iemand in zijn gepriveerd leven te achtervolgen en te dwingen
confidencies te schrijven of anders in tripen voor de oogen van het
publiek te brengen . Is daar niet tegen te komen ? Indien gij kunt
tracht dat S . (3) weigert daaraan mee te doen .
[V .L .]
(1) Wat met het mislukte „experiment" bedoeld wordt is niet duidelijk .
(2) „D.S" is wellicht De Seyn : het gaat duidelijk om de biografische notitie voor de eerder genoemde bloemlezing ; zie brief 113, aant. 4 ; brief 119 .
(3) Vermoedelijk J . Stecher, die uiteindelijk het woord vooraf schreef in
de anthologie Nos poètes flamands 1830.1880 ; aanvankelijk zou Heuvelmans de inleiding van de publikatie op zich nemen, maar de uitgever wou
ook de naam van Charles Potvin op het titelblad ; vgl . C . de Baere, aart.,
p .172 .
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UBG hs III/77
[Briefkaart] Gent, 18 Juli 1883 .
Gij zoudt mij een genoegen kunnen doen
De Heer V .d.L . (1) wenscht, dat de buste op de driejaarlijksche
tentoonstelling tegenwoordig[d] zij . Ik zal ze er dus naartoe zenden .
Wilt gij den Heer V .d .H . (2) of de commissie verzoeken mijnen
naam uit den Kataloog te laten ?
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Indien gij denkt het niet te kunnen, mij eene formuul opgeven om
zelve met dit verzoek uit te komen ? - liefst zag ik het door u, desnoods in mijnen naam zonder opgave van redenen, doen .
V. L.
(1) Eug . van der Linden, beeldhouwer van Virginie Lovelings buste ; zie
brief 108, aant . 1 .
(2) Wellicht een verwijzing naar de „XXXIIe exposition triennale de Gand.
Salon de 1883" in het Gentse Casino . Met V.d .H . is waarschijnlijk de
Gentse bibliothecaris A. van der Haeghen bedoeld .
123
UBG hs 3426 P (21)
[In potlood . Briefkaart, poststempel Gent 30 sept .-1 oct . 1885]
Ik heb het eerste deel juist uitgelezen (1) . Het is meesterlijk. Binnenkort een bezoek daarover .
Paul
(1) Van de roman Sophie, die in drie delen is verschenen bij Ad . Hoste
te Gent in 1885 ; het boek was in enkele weken uitverkocht ( v gl. de notitie
van De Laveleye en Fredericq voor The Atheneum, geciteerd hierna in
briefkaart 127) en werd nog hetzelfde jaar herdrukt als volksuitgave .
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UBG hs 3426 P (23)
[Briefkaart, poststempel Gent 20 oct . 1885]
Op den gelen omslag der laatste Revue de Belgique staan enkele
boekaankondigingen . Onder anderen
„Sophie, Melle Virginie Loveling eient de faire paraitre sous ce titre
un nouveau roman flamand en deux (1) volumes (Gand, Hoste,
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1885). C'est la première fois que l'auteur de tapt de poésies gracieuses et de nouvelles interessanter embrasse une oeuvre aussi étendue .
Toute la Flandre va s'intéresser á ce livre nouveau ." (Revue de
Belgique) .
Ik denk dat het van Potvin (2) is, als naar gewoonte .
Uw t.t .
(1) De delen II en III verschenen in één band .
(2) Over Charles Potvin zie brief 27, aant . 2 .
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UBG hs 3426 P (22)
[Briefkaart, Gent] 2 Dec. 85 .
Van Stecher (1) ontvang ik een schrijven, waarin onder anderen
staat : „Je vous enverrai demain quelques mots du Journal de Liège
sur Sophie. Savet-vous bien que Meester Ottevaere eest quelque chose de vraiment dramatique . Si nous traduisions cela pour la Revue de
Belgique ? Qu'en penre votre tante ? Demandez-le lui . De la R. de
B. on le ferait passer dans les journaux et la propaganda serait complète . - En lisant Sophie je crois entendre ma mère qui était de
Zomerghem et qui disair aussi
Goed verloren, veel verloren .
Eer verloren, al verloren.
[P.F .]
(1) Over Jean Stecher zie brief 31, aant . 3 . Hierna (briefkaart 126) zal blijken dat de Franse vertaling van Sophie in de Revue de Belgique niet haalbaar
is, want te lang.
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UBG hs 3426 P (20)
[Briefkaart, poststempel Gent 25-26 dec. 1885]
Stecher schrijft mij
,je viens de recevoir de Goblet d'Alviella (1) des nouvelles á propos de la traduction de Sophie. Ii croft que ce serait trop long pour
la Revue de Belgique, et qu'il faudrait des coupures, comme on fait
á la Revue des [des] deux mondes. - J'avais compté faire cela avec une
de mes nièces de Gand ; mais décidément je n'aurai pas le temps . Je
vois que Maerlant et consorts m'en prennent trop .'
Présentez
donc mes excuses á Melle votre tante ."
[P .F .]
1 Hij is bezig met eene geschiedenis der Ned . letterkunde in 't
Fransch te maken (2) .
(1) Eugène Goblet d'Alviella (1846-1925), minister van Staat, hoogleraar
aan de Universiteit van Brussel . Hij was de hoofdredacteur van de Revue
de Belgique van 1874 tot 1890 .
(2) Histoire de la littérature néerlandaise en Belgique van Stecher zou verschijnen in 1886 .
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UBG hs 3426 P (17)
[Briefkaart, poststempel 4-5 jan . 1886]

The Athenaeum (Saturday, January 2, 1886) :
,,The most important work of the year and the one that has excited
the most general notice is Miss Virginie Loveling's new tale
,,Sophie". It is a most vivid picture of clerical tyranny in Flanders
of late years, during which our Catholic clergy, like those of Ireland, have thrown themselves heart and soul into politics, and have
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rendered the yoke of the Flemish rural population almost impossible to be borne . The vigour and artistic force of this tragic picture
are really admirable. The first edition of ,,Sophie" was exhausted in
a few weeks, which is a fact almost unprecedented in Flemish literature, the number of whose readers is comparatively restricted ."
(Continental literature in 1885 . - Belgium by Emile De Laveleye &
Paul Fredericq, p . 8.)
(1) Over de kroniek van E . de Lavelye en P . Fredericq in The Atheneum
zie de bijdrage van Marysa Deuroor verder in deze Mededelingen ; het stuk
dat hier geciteerd wordt, zal worden afgedrukt in Mededelingen XI (1995) .
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UBG hs 3426 P (16)
[Briefkaart, poststempel 6 jan . 1886]
In het Annuaire de l'Acad. r. de Belgique voor 1886 komt eens
levensschets van Louis Hymans (1) door Stecher voor, waarin hij dezes werken een voor éen bespreekt . Op blz. 329 lees ik : „André Bailly, qui parut d'abord dans l'Ofce de publicize en 1861, est encore un
roman politique ; mais comme it ne s'agit plus que dune pauvre
instituteur de village, le roman et la vérité historique ont pu
s'harmoniser sans se nuire . Si l'on compare sur le même sujet, d'une
actualité trop navrante, un petit chef-d'oeuvre flamand (In onze
Vlaamsche gewesten par Walter, 1877) 1, on est frappé de la concordance d'un grand nombre d'observations . C'est la preuve que les
deux auteurs se sons inspirés de la réalité et que peut-être un jour
leurs livres seront des documents . La devise commune pourrait être
ce mot d'un des personnages de Hymans : „La haine de 1'Europe est
moms lourde á porter que cells d'un hameau ."
1 Walter n'est que le pseudonyms de Melle Virginie Loveling. Ells
eient de compléter son oeuvre par un autre roman de moeurs, Sophie
(2 vol . in. 16.)
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(1) Louis Hymans (1829-1884), Frans-Belgisch historicus en journalist,
zoon van een Nederlands, in België gevestigd arts, broer van Henri Hymans (kunsthistoricus, verbonden aan de K .B . Brussel) . Louis Hymans was
een invloedrijk journalist en als historicus auteur van populaire werken .
Hij schreef ook realistische zedenromans over Brussel, novellen en kritieken .
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UBG hs 3426 P (15)
[Briefkaart, poststempel Gent 25-26 jan . 1886]
Ik zend U Flandria, waarin Gij een begin van afbreken van S . zult
vinden. - Gelief mij later 't blad terug te geven . Ik houd de verzameling .
Uw Paul
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UBG hs 3426 P (14)
[Briefkaart] Brussel maandagmorgen 1 Febr . 86 .
Ik heb in den trein met den notaris Tyman gezeten, die geheel den
tijd den lof van Sophie gezongen heeft . Hij zegde lange jaren op den
buiten gewoond te hebben en vond het meesterlijk . Alleen beweerde hij dat sommige gedeelten in „hoog-Vlaamsch" geschreven zijn
en dat het aan de verspreiding van 't boek schaden zou . - Hij zegde
mij, dat hij zijn exemplaar aan Oswald de Kerchove geleend had
hem zeggende dat hij uit het werk volksvoordrachten voor den
buiten trekken moest .
Uw Paul
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UBG hs 3426 F (12)
[Briefkaart, poststempel Gent 27 aug . 1887]
In het zondagsblad van het Nieuws van den Dag van Amsterdam
(19 Juni 1887) lees ik : (artikel getiteld De Ned. letterkunde in België .
,, ...Zouden wij kunnen vergeten wat door Buskeu Huet in zijn Land
van Rubens (blz . 256 vlgd.) (1) gezegd werd omtrent de overeenkomst tusschen de novellen van Virginie Loveling en die van Caroline Graviére? „Strijd tegen de verbastering der nationale zeden"
noemt hij een karaktertrek van beide schrijfsters . Had de betreurde
doode in zijne beschouwingen ook kunnen opnemen den laatsten
roman van Loveling, Sophie, dan ware hij ook daardoor zeker in zijne meening versterkt . Nooit is mij zooveel licht opgegaan over de
eigenaardige beteekenis der Belgische letteren dan onder de lectuur
van Sophie, dezer dagen door mij voleindigd . Een land waar zulk een
roman geschreven wordt, heeft ongetwijfeld eene toekomst . De gedachte en de vorm, door Leopold II in 1855 voor België gewenscht,
zijn geene vrome wensc en meer."
Uw Paul .
(1) Over Buskeu Huet zie brief 71, aant . 1 .
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UBG hs 3426 H (49)
[Naamkaartje, 1890]
Keurvels (1), die mij nu en dan uitknipsels van Hollandsche en andere gazetten zendt, laat mij het hierin gesloten stukje geworden (2) .
Het is weinig vleiend !
Uw P.F .
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(1) Wellicht Hendrik Keurvels (1852-1933), journalist en schrijver, medewerker aan La Flandre Libérale.
(2) Het ingesloten stuk is een knipsel uit een (niet geïdentificeerde)
Vlaamse krant waarin een bericht uit het Algemeen Handelsblad van
Amsterdam is overgenomen . Het is een vrij scherp-negatieve recensie van
Virginie Lovelings Italiaanse reisboek Een winter in het zuiderland, verschenen bij Ad. Hoste te Gent in 1890. Ook in De Vlaamsche Kunstbode
verscheen een zeer afbrekende bespreking, van de hand van E . van Langenhove (januari 1890, p .39-41) .
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UBG hs 3426 B (214)
[Briefkaart, Gent] 12 Maart 90 .
In eenen brief van Mevr . Quack (1), dien ik daar zooeven ontvang,
lees ik : „Ik heb deze avonden met groot genoegen gelezen de nieuwe vertelling van uwe Tante Loveling (Een dure eed) in De Gids, en
verlang naar het 2de gedeelte, dat in het April-nummer zal verschijnen . "
Uw Paul
(1) Mevr . Quack kon niet worden geïdentificeerd .

Een dure eed werd in twee afleveringen gepubliceerd in De Gids, jg . LIV
(1890), dl . I, p . 415-502 ; dl . II, p .1-74 ; in boekvorm bij H . Engelcke, Gent,
1891 .
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UBG hs 3426B (209)
Gand, le ter Avril 1890
La fin est admirable !
Zoo voldoende, zoo natuurlijk, zoo menschelijk ! La scène de
Reine is een echt meesterstuk !
Nica
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[Naschrift P . Fredericq]
Ik heb ook het einde gelezen en ben opgetogen . De dood van
Meetje is subliem (1) .
Paul
(1) Reacties van Nica en Paul Fredericq op Een dure eed (vgl. brief 133) .
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UBG hs 3426 P (11)
[Briefkaart] 's Gravenhalte, dinsdag 2 Juli 90 .
Beminde Tante,
Gisteren heb ik te Scheveningen op het Kurhaus gedineerd met eene dame, die zot van uwe werken is : Mevr . Israels, de vrouw van
den grootsten levenden Hollandschen schilder (1), eene zeer ontwikkelde dame van 50 jaren . Misschien komt zij U eens te Gent bezoeken .
Uw Paul
Hotel Toelast tot zaterdag.
(1) Jozef Israëls (1824-1911), Nederlands schilder, aquarellist en etser, een
van de belangrijkste vertegenwoordigers van de Haagse School .
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UBG hs 3426 P (8)
Gent, 20 Juli 1890 .
Beminde Tante Virginie,
Van de heer Tromp (1), te 's Gravenhalte, aan wiep ik Sophie gezonden had, ontving ik eenen brief, dien Gij zeker met genoegen
zult lezen .
Uw Paul
(1) De bijgevoegde en bewaarde brief is gedateerd Laan van Meerdervoort 11, 19 juli '90 . De heer Tromp is de echtgenoot van Nelly Dyserinck, die enkele jaren na de dood van haar man (1892) in het huwelijk zal
treden met Cyriel Buysse . Theodoor Tromp was bestuurslid van de Haagse Kunstkring en in eigen tijd een vrij bekend schrijver . In zijn brief aan
Paul Fredericq drukt hij zijn waardering uit voor Virginie Lovelings roman Sophie, die voor hem „een ware openbaring" is geweest .
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UBG hs 3426 P (32)
Gent, 17 oct. 90 .
Beminde tante,
Ik ontvang van Couvreur (1) eenen brief, waarin de volgende paragraaf voor U bestemd is
„Voulez-vows présenter mes respects á Melle votre tante? Ma femme a eu l'occasion, au cours de cet été, de s'occuper de ses intéréts .
Liie n'a pas réussi á Londres, mais avec un peu de temps et de patience elle pourrait bien réussir á New York ."
Met zeven haasten .
Uw Paul
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(1) De brief van Paul Fredericq met de boodschap van Couvreur (ook
genoemd in brief 95) is bewaard in de documentatie V . Loveling in bundel
3426 (P), d .w .z. de documenten die betrekking hebben op Sophie. Was er
sprake van een Engelse vertaling van de roman ?
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UBG hs 3426 H (43)
[Briefkaart] Gent, 25 Dec . 90 .
In de laatste afl . der Revue de Belgique, die ik heden ontvang, komt
eene zeer waardeerende recensie voor van de Nieuwe Novellen en
Een Winter in het zuiderland (door Aug . Gittée) (1) .
Uw Paul
(1) De recensie van Aug . Gittée in de Revue de Belgique van 15 december
1890 combineert de aankondiging van het nieuwe boek Een winter in het
zuiderland met een herinnering aan de herdruk van de Nieuwe novellen
van Rosalie en Virginie Loveling (1887, tweede druk) . Het geheel wordt
voorafgegaan door een waarderende algemene beschouwing over het werk
van de gezusters . August Gittée (1858-1909) is een Gents publicist die vooral werkzaam is geweest op het gebied van de volkskunde . Samen met Pol
de Mont stichtte hij het tijdschrift Volkskunde. Zie over hem Pieter J .
Meertens in EVB I, p . 599 .
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UBG hs 3426 C (44)
[Briefkaart, Gent] 12 Jan . 91 . 11 uren 's avonds .
ten Brink (1) schrijft mij, in eenen brief, dien ik thuis vind,
komende van Rogghé (2) :
„zoudt Gij mij het genoegen willen doen Tante Virginie te bedanken in mijn naam voor den nieuwen druk harer Gedichten .
„Och! had zij maar aan ons tijdschrift (Elsevier's geïll . Maandschrift) de novelle gegeven, die nu in Eigen Haard verschijnt (3) ."
Uw Paul
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(1) Over Ten Brink zie brief 17, aant . 4 (en verder passim) . Van de Gedichten van Rosalie en Virginie Loveling, oorspronkelijk verschenen bij
J .B . Wolters te Groningen (1870), werd in 1889 een derde druk uitgebracht
bij Ad . Hoste te Gent .
(2) Willem Rogghé (1824-1896), journalist en letterkundige, autodidact
en hoofdredacteur van de Gazette van Gent. Hij schreef belangrijke bijdragen over literatuur en kunst, die door Max Rooses in 1898 werden gebundeld samen met de postume uitgave van de autobiografische Gedenkbladen .
Zie over hem E . Voordeckers in EVB, p .1348-1349 .
(3) In het Nederlandse blad Eigen Haard werd in de jaargang 1891 de
novelle Idonia in verschillende afleveringen afgedrukt ; ze verscheen nog
hetzelfde jaar 1891 in boekvorm bij Tjeenk Willink te Haarlem .
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UBG hs 3426 C (43a)
[Briefkaart] Gent, 9 Maart 1891 .
Beminde Tante,
Ik weet niet of Gij Het Volksbelang te Biarritz ontvangt (1) .
In
het voorlaatste nr . las men, in het Kunst- en letternieuws, het volgende
„De groote novelle Idonia van Mej . Virginie Loveling nadert haar
slot in Eigen haard.
„Hopen wij, dat zij weldra als boek verkrijgbaar gesteld zal worden, evenals de even merkwaardige novelle Een dure eed derzelfde
schrijfster, die verleden jaar in opvolgende afleveringen van De Gids
werd opgenomen" (2) .
Gij raadt waarschijnlijk van wie dit bericht komt . - Wij zijn allen
zeer ingenomen met Idonia en wachten ongeduldig naar het slot .
Nica is iets beter, maar nog uitermate zwak. - Gisteren avond
groot bal bij Goossens (3) : Anna, Alice, Cyriel, Simon en Gustaaf
hebben er de familie vertegenwoordigd . Het feest was schitterend en
Rosa Rooses „la reine du bal ." - Wij hopen, dat Gij het voortdurend goed stelt . Laat toch niet na naar Gibraltar en Malta te gaan !
Uw Paul
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[P .S .] Onze beste groeten aan Mevr . á Beckett en familie .
(1) Virginie Loveling logeert op dat moment in Hótel Victoria et de la
grande Plage te Biarritz (Basses-Pyrénées) in Frankrijk .
(2) Over de voorpublikatie van Idonia zie brief 139 ; over de voorpublikatie van Een dure eed zie brief 133, sant . 2 .
(3) Het bal bij de niet-geïdentificeerde Goossens is zeker niet onbelangrijk : hier vond wellicht de eerste ontmoeting plaats van Cyriel Buysse en
Rosa Rooses, de dochter van de Antwerpse criticus en kunsthistoricus Max
Rooses (zie over hem brief 117, sant . 3), waarop een heftige, maar door
Rosa's vader gedwarsboomde en uiteindelijk verboden liefdesrelatie volgde . Tot dusver werd aangenomen dat Cyriel Buysse Rosa Rooses voor het
eerst ontmoette in juli 1891(Ada Deprez, Een idylle in de late negentiende
eeuw. Rosa Rooses' brieven aan Cyriel Buysse. Een privé-editie, Gent, 1982,
p.6 ; Herdenkingsalbum Cyriel Buysse 1859. 1932, p .29) ; we kunnen die datum dus nu corrigeren in 8 maart 1891 .
Over Gustaaf Loveling zie brief 133, sant . 1 . Anna Loveling is zijn jongere zus ; over haar memoreert L. Fredericq, Notes, p .461 : „qui se m&onduisit et mourut misérablement á l'hospice d'Oostacker pendant la guerre en
1916 ."
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UBG hs 3426 C (42)
[Briefkaart] Gent, 16 Maart 91 .
Beminde Tante,
Wij hebben het slot van Idonia gelezen en bewonderd (1) . Alleen
zou, volgens mij, Florisonne in den nacht moeten sterven zonder
zijn geheim geopenbaard te hebben . Maar z66 is het ook schoon .
Eene zuster van Mevr . van Acker (2) (van Lier) is te Willebroeck of
Boom gestorven . Gisteren kregen wij den doodbrief . Misschien bereikt de uwe U te Biarritz niet . - Nica is iets beter . Zij heeft eenige
tamelijk goede nachten gehad, maar is nog uiterst zwak en nog al
zwaarmoedig ; maar toch opgeruimder dan vóór acht dagen . Ik geloof dat zij er door is .
Geniet van al uw reisgeluk ! Hier regent
het .
Uw Paul
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[P .S .] Wij hebben vrijdag het tweede zoontje van Jan Bracke (3) begraven . Onze beste groeten aan Mevr. á Beckett en familie .
(1)
(2)
ginie
(3)

Over Idonia zie brief 139 .
Elisa van Acker, weduwe van Anton Bergmann en vriendin van VirLoveling .
Jan Bracke kon niet worden geïdentificeerd .
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UBG hs 3426 P (10)
[Briefkaart] Gent, 5 Avril

1891 .

Beminde tante Virginie,
Gedurende de Paaschvacantie heb ik een reisje in Holland gedaan
(den Haag, Gouda, Wageningen, Arnhem, Nijmegen, Kleef en
Roermond .) - Te Wageningen logeerde ik bij Dr. Andreae,
bestuurder van 's Rijks-Landbouwschool aldaar . Hij en zijne vrouw
zijn verzot op Sophie. Zij kenden de Vlaamsche gewesten niet . Ik had
er 2 ex . van en zond er hun een . - Ook te Nijmegen heb ik daar
verscheidene heeren over Sophie met grooten lof hooren spreken .
Ik hoop, dat Gij het wel stelt en U wel vermaakt . Hier is alles goed .
Uw Paul Fredericq
[P .S.] De opvolger van Engelbeen is met 41 .000 fr. gevlucht ten
nadeele niet der Stad, maar van den gemeenteontvanger De Piére .
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UBG hs 3426 B (103)
[Naamkaartje] Zondag 17 Jan .

92 .

Hierbij zend ik U eenen brief van Mevr . Borgnet (1), op wiens
kasteel de Laveleye gestorven is .
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Ik had daar twee dagen gelogeerd en, daar zij mij van Een dure eed
gesproken had en gezegd had dat zij het boek niet kende, heb ik het
haar gezonden .
Het zal u waarschijnlijk genoegen doen te zien hoe dat boek haar
en hare zuster geboeid heeft.
Haar man is een Waal .
Zij is van Zwolle en eene nicht van Mevr . de L . Eene zeer ontwikkelde vrouw .
Geef mij den brief eens bij gelegenheid terug.
Uw Paul
(1) Louis Borguet was een jeugdvriend van E . de Laveleye . Hij was zijn
studiegenoot tijdens de kandidatuurjaren in de rechten, die hij te Leuven
volgde (1840-1842) en hij bleef ook later met hem bevriend . Zie M. Dumoulin en Chr . Coppens over De Laveleye in NBW IX, kol . 451-463 .
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UBG hs 3426 C (41)
[Briefkaart] Gent 26 Juni 92
Beminde Tante,
Gij zult het Volksti. met de beschouwingen over den uitslag der
kiezingen (1) reeds ontvangen hebben . Hierbij nog een nr . - Wij
dachten, dat Onkel K . u Tederen dag uwe Flandre opzond (2).
In theAthenaeum (nr van den laatsten zaterdag van Juni of van den
eersten zaterdag van Juli) komt mij[n] jaarlijksch overzicht der
Belgische letterkunde voor (3). Het zal besluiten met eenige regels
over Idonia en Een dure eed. Het zal U misschien genoegen doen zoo
iets in een Engelsch tijdschrift te lezen, terwijl Gij zelve in Engeland
zift .
Beste groeten aan Mrs. á B .
Nica is beter.
Uw Paul
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(1) Het bericht over „De uitslag der algemeens kiezingen" is te vinden
op de voorpagina van Het Volksbelang van zaterdag 18 juni 1892 . De verkiezingen, die plaats hadden op 14 juni, dienden om de vertegenwoordigers
in de Senaat en in de Kamer van Volksvertegenwoordigers te vervangen.
De meerderheid van de clericalen (o .l .v . Woeste) was gebroken maar zowel
voor de Kamer als voor de Senaat dienden nog herstemmingen te worden
georganiseerd . In Gent was de uitslag teleurstellend voor de liberalen .
(2) Virginie Loveling verblijft op dit moment bij Mrs á Beckett,
Westbury Wilts, Penleigh House, England .
(3) Het jaarlijks overzicht van P. Fredericq is verschenen in The Athenaeum
van 2 juli 1892. De kroniek eindigt met de mededeling dat van V. Loveling,
,,our best Flemish author", Idonia en Een dure eed zijn verschenen ; en :
„Especially the last named, which originally came out in the well-known
magazine De Gads of Amsterdam, has enjoyed a great and legitimate success,
particularly in Holland, where good literature is more read and appreciated
than in Flemish Belgium" . Met dank aan Marysa Deuroor ; de volledige tekst
volgt in deel XI (1995) van de Mededelingen.
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UBG hs 3426 C (76)
[Briefkaart] Gent, 12 Febr . 1893 .
Prof. Tiele (1), die met U ten onzent gedineerd heeft zonder het te
weten dat Gij het waart, schrijft mij in eenen brief onder anderen :
„Welk een uitmuntend stuk is de Idylle in de twee laatste Gidsnommers ! (2) Schoon van opvatting en vorm . Verbeeld U, dat ik, zooals
't meer gaat, den naam uwer Tante bij de voorstelling niet goed verstaan had, en dus steeds in onbewustheid verkeerd heb, dat de beminnelijke Tante Virginie de begaafde schrijfster was . Hebben sommigen,
volgens de Schrift, onwetend engelen geherbergd, ik heb onwetend
met eens talentvolle vrouw gespijsd ."
Voor gelijkluidend afschrift.
Uw Paul
(1) Prof. Pieter Anton Tiele is hoogleraar godsdienstwetenschap te Leiden
en publicist over 16de-eeuwse pamfletten . Hij stuurde aan op een „binnenwerelds religieus humanisme en stond dus dicht bij de moderne
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protestantse opvattingen" (waarbij P . Fredericq zich aansloot) ; zie E.C .
Coppens, P. Fredericq, p .88 . Paul Fredericq kwam met hem in contact op
de Nederlandse congressen. In de UBG zijn verschillende brieven van P .A.
Tiele bewaard.
(2) „Eene Idylle" van Virginie Loveling verscheen in twee delen in de
januari- en februari-afleveringen 1893 van De Gids, resp . p . 1-45 en p .
217-264 en werd hetzelfde jaar nog in boekvorm uitgegeven bij L .J . Veen
te Amsterdam .
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UBG hs 3426 B (198)
Concorde, 10 1/2 's morgens .
Beminde Tante,
Ik heb mij onderwege herinnerd, dat ik op goeden voet sta met
Lybaert, opsteller van het Fondsenblad (1) . In de Concorde ben ik
binnen gegaan en met den telefoon heb ik aan Lybaert gevraagd of
de beslissing van de Jury (2) niet gisteren was genomen en of hij er
iets van wist . Niets meer.
Hij antwoordde mij, dat hij gisteren avond een gedeelte van den
avond had doorgebracht met een lid der Jury, Frans De Potter (3),
die er hem niets van gezegd had, hetgeen hij zeker niet zou nagelaten
hebben te doen, indien de uitspraak gebeurd was, denkt hij .
Bovendien heeft Frans De Potter hem vóór eenige weken gezegd,
toen hij hem over den uitslag der beraadslagingen ondervroeg, dat
alles vertraging zou ondergaan door de vervanging van Mathot
(overleden) en Alberdingk Thijm (ziek) door twee nieuwe leden, die
men op de hoogte zal moeten brengen der voorgaande discussies .
Zijn besluit is, dat er gisteren onmogelijk eene uitspraak kan gebeurd zijn.
Maar de telegram van Hansen en het kaartje van Van Droogenbroeck zijn daar, van den anderen kant (4) !
Eene hypothese komt bij mij op om alles te verklaren, en het
schijnt mij dat zij met de ware werkelijkheid kan overeenstemmen .
Ik stel mij voor, dat uwe bekroning bij Frans De Potter eene zulke
woede en suffocatie van afgunst moet hebben teweeg gebracht, dat
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hij het nieuws gisteren avond over zijne lippen niet heeft laten gaan,
denkende : Ze zullen het spoedig genoeg vernemen .
?? Laat ons het beste hopen . Met zeven haasten .
Uw Paul
(1) Karel Lybaert (1854-1922), een van de hoofdredacteuren van het
Fondsenblad (samen met Frans de Potter) en artistiek medewerker aan diverse kranten en tijdschriften . Het Fondsenblad is vanaf 1871 de benaming
van de Beurzen-courant die sedert 1856 te Gent werd uitgegeven . Aanvankelijk bracht de krant vooral inlichtingen over het beurs- en bankwezen ; later werd ze een politiek blad waarin de Vlaamse zaak en enigszins ook de
Grootnederlandse gedachte vanuit katholiek standpunt werden verdedigd ;
zie F . Beke in EVB I, p .182-183 ; E. Voordeckers, Bijdragen tot de geschiedenis van de Gentse pers, p . 190-192 .
(2) Eind september 1895 (vgl . hierna, brief 147) zou bekend worden dat

Virginie Loveling bekroond werd met de Vijfjaarlijkse Staatsprijs voor Letterkunde, periode 1889-1894, voor de roman Een dure eed.
(3) Frans de Potter (1834-1904), Gents journalist, publicist en geschiedschrijver . Hij werd hoofdredacteur van de Beurzen-courant en van Het
Fondsenblad (1871-'78) . Mede door zijn toedoen zou de Koninklijke
Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde tot stand komen in 1886,
waarbij hij tot de eerste vast secretaris werd benoemd . Hij was eerst actief
in de liberale politiek en publicist bij het Willemsfonds, maar ijverde vanaf
1874, na een oproep in Het Fondsenblad, voor het stichten van een katholiek Davidsfonds ; zie over hem Xavier F . Smeesters in EVB II, p .
1262-1263 ; E . Voordeckers, Bijdrage tot de geschiedenis van de Gentse pers,
p. 191 ; J . Verschaeren in NBW XIV, kol . 521-529 .
(4) De jury van de „Vijfjaarlijksche wedstrijd voor Nederlandsche Letterkunde, IXe tijdvak (1889-1894)" werd samengesteld op 28 januari 1895 en
koos tot voorzitter dr . C . Hansen en tot secretaris de Nederlandse hoogleraar dr. P. Alberdingk Thijm . Er waren tien zittingen nodig, waarna de
prijs werd toegewezen op 25 september . De werkzaamheden werden bemoeilijkt door het schielijk overlijden van jurylid L. Mathot en daarna
door „eene langdurige ongesteldheid" van Thijm, die om die reden ontslag
nam als secretaris . Hij werd vervangen door Frans de Potter, vast secretaris . De jury werd nog aangevuld met P. Willems en met Th . Loopman,
die verslaggever werd . Tot de „keurraad" behoorden verder nog S . Daems,
J . Bols en Alf. Janssens . Het (zeer uitvoerige) verslag, goedgekeurd in een
zitting van de Academie op 10 december 1895, is gepubliceerd in de Verslagen en Mededeelingen van de K V.A . 1896, p .14-77. Het juryrapport als zo120

danig lokte fel protest uit vanwege de jongeren van Van Nu en Straks, die
onder meer de negatieve beoordeling van Gezelles Tijdkrans als vergissing
aankloegen (in het verslag wordt Van Droogenbroeck een „Grooter
kunstenaar" genoemd) . Aug . Vermeylen luchtte zijn verontwaardiging
door scherp uit te halen naar de bekroonde roman „met zijn vuns fabeltje
en zijn stokkerige zinnetjes ", die hem droog en bloedloon voorkomt naast
Buysses Het recht van de sterkste (eveneens door de jury verworpen) ; VNS
NR I, 2, 1896, p .123-132 ; opgenomen in deel 2 van het Verz. werk van
Aug. Vermeylen .
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UBG hs 3426 B (204)
[Briefkaart] Maandag avond, 30 Sept . 95 .
In een schrijven, dat ik uit Amsterdam van Prof . Spruyt ontvang,
komt o .a . het volgende voor :
„Met veel genoegen zag ik heden in het „Volksbelang" de bekroning van Mejufr . Loveling in den 5 jaarlijkschen prijskamp . Wilt Gij
haar bij gelegenheid namens mijne vrouw en mij daarmede geluk
wenschen ?"
Uw Paul
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UBG hs 3426 A (67)
[Briefkaart] Gent, 18 Oct . 1897 .
Beminde Tante,
De heer Meert (1) zendt mij voor U ter inzage een nummer van
de Illustrazione popolare bevattende een dichtstuk Segreto di Dio geteekend : ,,Virginia Loveling, trad. dall'olandese di Leopoldo Bizio ."
(2) Ik denk, dat Gij het van den schrijver reeds hebt ontvangen ; an12 1

ders zend ik het U op . - Hoe gaat het met Onkel Louis' (3) gezondheid?
Beste groeten van ons allen .
Paul Fredericq
(1) Hippoliet Meert (1865-1924), leraar en stichter van het ANV (1895),
auteur van werken over taal en taalzuivering, voorstander van een Vlaamsliberale politiek .
(2) Leopoldo Bizio Gradenigo zou in 1912 te Venetië een keuze laten verschijnen uit de gedichten van Rosalie en Virginie Loveling met een Italiaanse vertaling : Versi di Virginia e Rosalia Loveling tradotti dal Neerlandese,
Venetia, Istituto Veneto di arti graffiche .
(3) De briefkaart werd oorspronkelijk door Paul Fredericq geadresseerd
aan Virginie Loveling p .a. Mevrouw Buysse-Loveling en werd van daaruit
doorgestuurd naar de Marnixstraat te Gent. Logeerde Virginie Loveling bij
haar zus om haar te helpen bij de verzorging van haar man ?
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UBG hs 3426 G (23)
[Briefkaart] Gent, Asschewoensdag 15 Febr . 1899 .
Beminde Tante,
Gij zift waarschijnlijk pas aangekomen . (1) Ik hoop, dat Gij in de
eerste dagen niet te veel geleden hebt van den zeestorm, die, volgens
de bladen, vreeselijk moet gewoed hebben op het Engelsch Kanaal
en op de Golf van Biscayen . - De Karnaval is juist voorbij en de
confetti's liggen in de modder te zwemmen . Gisteren avond hadden
wij ten onzent een soupertje met „hoofden" (valsche neuzen, pruiken, enz .) Emiel was overgekomen uit Parijs . Simon en Louise Waren de verdere genoodigden (2). Veel genoegen van uwe reis !
Uw Paul
[P .S.] Beste groeten aan Mrs . á Beckett .
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(1) Virginie Loveling is in Victoria, Australië, waar ze logeert bij Mrs .
á Beckett, Middle Brighton Church street, Wilton .
(2) Emiel, overgekomen uit Parijs, is wellicht Emile Delgobe, de echtgenoot van Paul Fredericgs zus Lia ; zie brief 9, aant . 6 .
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UBG hs 3426 G (20)
[Briefkaart] Gent, 10 Maart 1899 .
Beminde Tante,
Wij hebben uwe briefkaart (tusschen Creta en Port-Said) in dank
ontvangen . Hier alles goed . Nica heeft nog al gesukkeld, maar is
beter. - Gustaaf Lov . heeft eenen zoon (Fritz .) (1) . Hierbij dood
van Fobe (2) .
Hartelijke groeten van ons allen ook aan Mevrouw
á B . (3)
uw Paul
(1) Gustaaf Loveling (1867-1939) is de zoon van Virginie Lovelings
(half)broer Charles of Karel . Toen zijn activiteiten als ondernemer in België mislukten, week hij uit naar Amerika, South Carolina ; zie L . Fredericq, Notes, p . 46 .
(2) Op de briefkaart is een knipsel gekleefd uit de Gazette van Gent van
3 maart 1899 met een bericht, vanuit Hansbeke, over het ongeval en het
smartelijk einde van Gustaaf Fobe, eerst geneesheer, later secretaris van de
gemeente Hansbeke . Hij was 's avonds onwel geworden en liet zich naar
huis begeleiden, maar is in het laatste stuk in een gracht gesukkeld en verdronken . Hij laat een jonge vrouw (,,in gezegende toestand verkerende")
en een kind van een paar jaar achter.
(3) Mrs á Beckett, bij wie Virginie Loveling logeert ; vgl . brief 149, aant .
1.
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UBG hs 3426 G (10)
[Briefkaart] Gent, 1 Juni 1899 .
Beminde Tante Virginie,
Als men elkander niet geregeld schrijft, is het zoo moeilijk weer
aan den gang te geraken . - Uw lange brief, bij uwe aankomst geschreven, hebben wij van Onkel Karel ter kennismaking bekomen
en hij heeft ons allen veel belang ingeboezemd . - De Flandre libérale
en Het Volksbelang hebben uwe gelukkige aankomst in Australië gemeld. - Hiet gaat alles zijnen gewonen gang . - De zaak Dreyfuss
(1) en onze kieswet (2) zijn de twee brandende vraagstukken van den
dag. Gij zult dat uit de bladen gezien hebben . - Nica's gezondheid
blijft gelijk ; niet slechter, hetgeen reeds veel gewonnen is . Emiel
Delgobe (3) en ik gaan velo leeren . Als 't waar is ! Twee oude piano's
als wij ! Beste groeten van ons allen .
Uw Paul
[P .S .] Nica is te Meirelbeke .
(1) Een berucht schandaal rond het proces tegen Alfred Dreyfus
(1859-1935) tijdens de Derde Republiek in Frankrijk . Dreyfus werd als
Joods kapitein ten onrechte beschuldigd van uitlevering van militaire geheimen aan een Duits militair attaché . Onder meer Zola mengde zich in
de discussie met een beroemd geworden artikel „J'accuse " . Dreyfus werd
uiteindelijk vrij gesproken ; één van de resultaten van de affaire was een
groeiende anti-katholieke houding in de publieke opinie .
(2) In 1899 werd het meerderheidsstelsel vervangen door het systeem van
evenredige vertegenwoordiging .
(3) Zie brief 149, aant . 2 .
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UBG hs 3426 J (151)
[Naamkaartje mei 1900]
Hartelijkste gelukwenschen van ons allen aan de ridster der Leopoldsorde .
Paul Fredericq
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UBG hs 3426 J (54)
[Naamkaartje] 16 Mei 1900 .
Er zijn eenige gewone formaliteiten aan vast (1), waarover ik U
zou willen spreken .
Paul Fredericq
(1) Wellicht de formaliteiten verbonden aan de benoeming tot Ridder in
de Leopoldsorde, mei 1900 .
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UBG hs 3426 B (92)
[Briefkaart Gent] 16 April 1904 .
Hartelijk dank voor het ex . van Een dure eed (1), dat ik dadelijk
aan Dr. Bredius bestuurder van het Mauritshuis in den Haag, gezonden heb, aan wiep ik het verleden jaar beloofd had .
Uw Paul

dure eed, verschenen in

werd in 1895 bekroond met de Vijfjaarlijkse Staatsprijs voor letterkunde, periode 1889-1894 ; zie brief 146,
(1) Een

1891,
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aant . 2 en 4 . Abraham Bredius (1855-1946), Nederlands kunsthistoricus en
verzamelaar, was directeur van het Mauritshuis in Den Haag vanaf 1889 .
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UBG hs 3426 F (7)
[Briefkaart] Gent 11-12 Juni 1904 .
Eindelijk heb ik heden avond (Zaterdag) tijd gevonden om

De

groote manceuvers (1) te lezen en het is halfeen in den nacht gewor-

den . Morgen moet ik den geheelen dag op mijnen post zijn voor de
kiezing (2) ; maar ik wil U toch dadelijk zeggen welk eenen overweldigende( indruk het op mij gemaakt heeft . Zelden las ik iets van U,
dat zoo diep, zoo frisch, zoo harmonisch en zoo sober schilderachtig waar is, als dit werk . Ik stel het naast mijn lievelingsboek : Een
dure eed en dat zegt veel voor mij . Ik ben er van opgetogen en zou
er geen enkel woord aan willen veranderen . Alleen zou ik het stuk
willen zien eindigen op het lapidaire slotwoord
„Als man en vrouw", zei Eglantine ." De laatste paragrafen verzwakken den indruk en alles raadt men van
zelf. De allerlaatste volzin op het beschavingswerk van den Congo
is ook te veel . Men voelt het genoeg .
Dankbaar .
Uw Paul
(1) De groote manoeuvers zou pas in 1906 verschijnen bij C . Moeyaert te
Brugge in de reeks „Nederlandsche Volksbibliotheek " . Het werk eindigt
niet met een volzin over het beschavingswerk in Kongo, maar ook niet met
het door P . Fredericq aangehaalde „lapidaire slotwoord " . Virginie Loveling heeft het bekritiseerde slot duidelijk herschreven .
(2) De verkiezingen van 1904 brachten een achteruitgang van de socialisten en een aanzienlijke vooruitgang voor de liberalen . Ze inspireerden
Cyriel Buysse tot enkele algemene beschouwingen over „Liberale politiek" ; zie VW 7, p. 57-61 .
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UBG hs 3426 F (13)
[Briefkaart, poststempel Gent 3 sept . 04]
In the Athenaeum van London (3 Sept . 1904) komt het gewoon
overzicht Continental literature voor . In Belgium van mij (1) :
Melle Virginie Loveling has been for many years at the head of
Flemish literature in Belgium . Already famous for her charming
verse, reminiscent of Uhland and Burger (2), the first essayed fiction
in 1874, and during thirty years she has continued to produce
notable novels, several of which are counted among the best
Flemish prose writings . Her last novel, De Twistappel (3) (The
Apple of Discord) tells the story of the struggle so frequent in
Flanders between a free-thinking father and a mother rigidly
determined on the moral and religious education of their child . It
is a deeply original work, which avoid[s] the perils of the novel with
a purpose, and delights the reader by its freshness, fine observation
and tender feeling. Ik vertrek morgen zondag 4 Sept . te 8 .20 uit Brussel (Midi) met
Rooses (4) en de zijnen naar Spanje en kan geen tijd meer vinden
om U te gaan spreken . Gisteren avond kwam ik terug uit Deventer .
Uw Paul
(1) Over Paul Fredericgs bijdragen aan The Atheneum zie Marysa Demoor verder in deze Mededelingen ; de hier geciteerde tekst wordt volledig
afgedrukt in Mededelingen XI (1995) .
(2) Ludwig Uhland (1787-1862), Duits dichter en prozaschrijver, vertegenwoordiger van de late romantiek . Bekend werden zijn balladen en romances gesteund op oude bronnen .
Gottfried August Burger (1747-1794), Duits dichter, vernieuwer van de
volksballade (o .m . Lenore) .
(3) De Twistappel is verschenen in 1904 bij De Nederlandsche Boekhandel te Antwerpen en bij Brusse te Rotterdam . De roman werd voorgepubliceerd in Nederland in 1903 .
(4) Over Max Rooses zie brief 117, aant . 3 .
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UBG hs 3426 F (11)
[Briefkaart, poststempel Gent 8 nov . 04]
Hierbij zend ik U een nr van de Ned . Spectator van Den Haag,
waarin eene recensie over Twistappel (1). Zend het mij, a.u .b . terug,
want het is het mijne niet .
Uw Paul F .
Dins ag .
(1) De Twistappel werd gerecenseerd in De Nederlandsche Spectator van
(nr .44) door Wolfgang, pseudoniem van W . van der Mey ; zie
29 .
G. Vroom, Virginie Loveling en Noord-Nederland, ongepubliceerde licentieverhandeling RUG, 1966, p.98 .
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UBG hs 3426 F (155)
[Briefkaart, poststempel Gent 6 febr. 1905]
Zondag avond .
Ik heb het stuk gelezen (1) en ook aan Nica op haar verzoek luidop voorgelezen. Wij zijn er zeer mee ingenomen en vinden het roerend en kleurrijk . Wij hebben Sieska Steene goed gekend en zij
herleeft geheel vóór onze oogen . Zeker moet Gij die schetsen voortzetten. Het is buitengewoon innig en schilderachtig . Er zijn meesterlijke trekken in : het in slaap wiegen op Sieska's schoot, „bij
't schemeruur des zomers, terwijl de nachtegaal zong en 't maantje
scheen" ; - „Kijk toch ne keer naar dat oud wijveken, dat bezig is
met zonde te doen" ; - enz . - Nica deed mij beloven u te zeggen
hoe zeer het haar spijt U niet zelf te kunnen schrijven . Sedert Kerst128

dag is het den eerste keer, dat zij sterk genoeg is om zoo lang naar
het gelezene te kunnen luisteren (2) .
Uw Paul
(1) Het „stuk" waarvan sprake is „Bella en Sieska", verschenen in Europa (1905), p . 1-14 ; gebundeld in Jonggezellen levens, Aalst, De SeynVerhougstraete, z .j . [1907], p . 205-224 ; het citaat „bij 't schemeruur ", p.
206 ; „kijk toch ne keer", p . 214 .
(2) Pauls zus Nica, die sedert de dood van hun vader (1887) samen met
Héléne bij hem inwoonde, werd al heel jong ernstig ziek .
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UBG hs 3426 F (78)
Het is meesterlijk .
Ik zal er U eens komen over spreken (1) .
PF
[toevoeging V .L . :]
juni 05
door Paul Fredericq gelezen .
(1) De tekst is een korte notitie, in potlood, van P . Fredericq en werd
met inkt herschreven door Virginie Loveling, die ook de datering toevoegde . Het gaat om een reactie op de lectuur van Erfelijk belast, verschenen
bij W .L. & J . Brusse te Rotterdam in 1906 .
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UBG hs 3426 F (79)

[Naamkaartje] Vrijdag 9 Juni 1905
8 uren 's morgens
Lieve Tante,
ik ontvang de briefkaart van Van Hall (1) en zend ze U dadelijk
op, daar ik niet weet wanneer ik vandaag aan de Kortrijksche Poort
(2) zou kunnen geraken .
Ik antwoord hem
„Gaarne zal ik tusschenpersoon zijn, indien Gij niet liever
rechtstreeks schrijft."
Uw Paul
Bijlage bij 160
UBG hs 3426 F (87)

[Briefkaart] Amsterdam] 9 juni 1905
Waarde Vriend
Om geen tijd te verliezen op het gevaar af dat onze kaarten elkander kruisen, deel ik U mede dat wij, op Uwe aanbeveling, den
laatsten roman van Mej . L . gaarne voor De Gids (3) zullen ontvangen. De publicatie zou met de September-aflevering kunnen beginnen . Wilt gij nu naar de Gidsredactie het verzoek doen of zal ik Mej .
L. rechtstreeks schrijven ?
Wellicht is het antwoord op deze vraag reeds onderweg . In elk geval kent gij nu de meening der redactie .
Hartelijke groeten van huis tot huis
Uw
[get .] Van Hall
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[toevoeging P.F . :]
Wat moet i antwoorden?
Uw Paul
(1) J .N. van Hall (1840-1918), Nederlands letterkundige en politicus, was
van 1883 tot 1916 redacteur van De Gids.
(2) Virginie Lovelings woning Marnixstraat 18 is gelegen in de wijk Kortrijkse Poort te Gent.
(3) De roman Erfelijk belast zal verschijnen in twee afleveringen van De
Gids, 1905, dl . 3, p . 363-422 ; dl . 4, p .1-65 ; in boekvorm bij W .L. & J . Brusse, Rotterdam, 1906 .
161
UBG hs 3426 F (153)
[Briefkaart] Gent, 13 Dec . 1905 .
Heden heeft Nica mij „Tamboer" ter lezing gegeven (1) . Ik vind
het meesterlijk en zeer sterk . Buitengewoon eigenaardig. 't Is eene
diepe studie van menschen- en dierenpsychologie .
Uw Paul
(1) De novelle „Tamboer" is verschenen in Nederland, 1905, dl . 3, p .
377-398 ; in boekvorm bij S .V . Lectura, Antwerpen, 1920.
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UBG hs 3426 F (145)
[Naamkaartje/ Feb . 06.]
Het stuk is frisch en belangwekkend . Het zal veel genoegen doen .
Paul Fredericq
[verso : aant . V .L .]
Opzoekingen naar oude liedjes (1)
Feb . '06 .
13 1

(1) Volgens de aantekening van Virginie Loveling heeft het bericht van
P. Fredericq betrekking op haar artikel „Opzoekingen naar oude liedjes",
verschenen in Groot Nederland, 1906, d . II, p . 512-544 .
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UBG hs 3426 F (156 bis)
[Briefkaart] Gent, Zaterdag 27 April 1907.
Lieve Tante,
Hartelijk dank voor het ex . van uw nieuw boek (1), dat ik gisteren
morgen ontving en gisteren avond in eenen adem uitlas . Enkele
stukken kende ik reeds : Tjiene de Voerman en omgeving, Belle en
Sieska . Andere waren mij onbekend, voor zooveel ik mij herinner .
Allen stonden mij aan, vooral Belle & Sieska en het eerste (zoo idylIk heb er reeds aan Nica
lisch frisch) gedeelte van Meesterschap .
luidop uit voorgelezen .
Uw P .F .
(1) Jonggezellen levens, verschenen te Aalst bij De Seyn-Verhougstraete .
De bundel bevat : „Jonggezellen levens" (p . 5-64), „Meesterschap" (p .
65-147), „Vrijheid-Blijheid" (p .149-201), „Bella en Sieska" (p . 203-224) en
„Wintergezichten" (p . 225-233) . Paul Fredericq had eerder al zijn bewondering voor „Bella en Sieska" uitgedrukt ; zie hiervoor, brief 158 . Tjiene
de Voerman (eigenlijk „Stine") is een verwijzing naar de titelnovelle .
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UBG hs 3426 F (171)
Gent, maandag 6 Jan . 1908 .
Lieve Tante Virginie,
ik vertrek heden te 9 uren naar Brussel voor de zitting der Academie (1) en kom maar voor het avondmaal terug .
132

Daarom schrijf ik U .
Indien ik in uwe plaats was, zou ik eenvoudig de toelating geven
om Nopken (2) op te nemen, zooals het gevraagd wordt, zonder verder verbod. Dat kan later komen en zou nu kunnen krenken zonder
nut .
De publiciteit der Vlaamsche Gazet (Laatste Nieuws) is zeer groot .
Minstens 50 .000 nrs 's daags .
Met zeven haasten .
Uw Paul
(1) Paul Fredericq was sedert 1891 corresponderend lid en sedert 1894
werkend lid van de Koninklijke Academie van België, klasse der letteren .
(2) De novelle „Nopken ", waarvan overname wordt gevraagd in de
Vlaamsche Gazet, was eerder verschenen in De Vlaamsche Gids, jg. 3 (1907),
p . 229-241 ; opgenomen in Herinneringen, ed . A . van Elslander, Hasselt,
1967 (Vlaamse Pocket nr.219), p . 130-143 .
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UBG hs 3426 A (71)
[Briefkaart] Assen (Drente), maandag 4 April 1910 .
Lieve Tante,
Ik hoop, dat Gij nu gansch hersteld zift . Gisteren was ik te Groningen en bezocht er den heer L . Leopold, die de uitgave uwer
Gedichten bezorgde bij Wolters (1) . Hij laat U hartelijk groeten . Hij
is bestuurder der kweekschool (Normaalschool) voor onderwijzers .
Het is een lange oude man met langen witten baard, stil, zacht, bescheiden . - Ik heb Tederen avond in eene verschillige stad gesproken
over de Vlaamsche Beweging in afdeelingen van het algemeen Ned .
Verbond. Telkens besloot ik met veel succes door het voorlezen van
gedichten van Frans Decors (2), Vuylsteke (3), Rosalie en Virginie
Loveling . Dat valt zeer in den smaak . Ik sprak reeds te Dekenaar,
Hoorn, Sneek en Groningen . Deze week : Zwolle, Arnhem, Wageningen, Eindhoven, Dordrecht en Amsterdam .
13 3

Allerbeste groeten .
P .F .
(1) Over L . Leopold zie brief 9, aant . 3 .
(2) Over Frans de Cort zie brief 39, aant . 5 .
(3) Over Fredericgs vriend J . Vuylsteke zie brief 36, aant . 6 . Hij schreef
politiek en sociaal gerichte verzen en ironische gedichten onder invloed
van Heine en De Musset ; zie in dit verband H . Uyttersprot, Heinrich
Heine en zijn invloed in de Nederlandse letterkunde, Gent, Kon . Vl . Ac.
voor Taal- en Letterkunde, 1953 .
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UBG hs 3426 P (4)
Meirelbeke, 7 Mei 1911 .
Lieve Tante,
Louis Beaucarne, die advocaat is te Antwerpen, zegt mij, dat de
Lib . Associatie een kiesblad gesticht heeft De Vrije Stem en uwe Sophie (1) als feuilleton zou willen opnemen .
Wilt Gij hun daartoe de toelating geven ?
Beste groeten van ons allen.
Uw Paul
Hierbij vindt Gij de kleine nota, die Louis Beaucarne mij gaf .
Verleden vrijdagavond heb ik in het taalminnend studentengenootschap 't zal wel gaan eene voordracht gehouden . Dertig a veertig studenten waren aanwezig . Mijn onderwerp was : De Juffrouwen

Loveling als dichteressen .
Ik las voor van tante Rosalie
De verzoening,
De gouden bruiloft,
De nieuwe eigenaars,
De doodstraf,
Het eigendom .
134

Van U :
Het nieuwjaarsbezoek,
De trouw van den wederspannigen zoon
Mistroostigheid
Wist niet waarom, wist niet waarheen.
Die gedichten hadden een zeer groot succes.
[ingekleefde kaart potlood]
Journal „De Vrije Stem"
Journal de propaganda de l'Arrondissement d'Anvers
= Comité : Le Jeune
Kreylinger
Godding
Pécher
L . Beaucarne
on demanderait á pouvoir publier „Sophie" en roman-feuilleton
pour augmenter l'intérét du Journal

(1) De Vrije stem, „Liberaal Weekblad van het Arrondissement Antwerpen" verscheen voor het eerst in 1903 ; het laatst bewaarde nummer is gedateerd 23 .11 .1913 ; zie H . de Borgar, Bijdrage tot de geschiedenis van de
Antwerpse pers. Repertorium 1794.1914, Louvain-Paris, 1968, p .647 (geen
medewerkers of redacteuren vermeld) .
Is Louis Beaucarne verwant met Augusta Beaucarne, echtgenote van Arthur Buysse ?
Over Sophie zie brief 123 aant . 1 .
(2) De door P. Fredericq voorgelezen gedichten van Rosalie Loveling
zijn te vinden in de editie Gedichten van Rosalie en Virginie Loveling, Gent,
Ad . Hoste, 1889, derde, vermeerderde druk, rasp . p . 9, p . 29, p . 62, p . 22
en p . 100 . Opmerkelijk is dat onder de hier genoemde gedichten van Virginie Loveling twee titels voorkomen, nl . „De trouw van den wederspannigen zoon" en „Wist niet waarom, wist niet waarheen", die niet in de
verzamelbundel terug te vinden zijn ; verder „Het nieuwjaarsbezoek" en
„Mistroostigheid" rasp. op p . 166 en p . 178 .
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UBG hs 3426 B (215)
[Briefkaart] Gent, 24 Maart 1912.
Lieve T ante,
In het onlangs verschenen laatste deel van Prof. Kalff van Leiden's
Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde (1) wijdt hij eenige niet al
te welwillende bladzijden aan de Vlaamsche schrijvers. Gij komt er
wellicht nog het best van af. Het slot is:
"Evenals het werk van Tony, mag dat van Virginie Loveling geplaatst worden naast het beste verhalend proza van het tweede
geslacht (na 1830) in Noord-Nederland; zelfs is daaronder misschien
niets aan te wijzen, dat Een dure eed evenaart." (Blz. 739).
Uw Paul
(1) G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde, Groningen,
J.B.Wolters, 7 dIn., 1906-1912; het hoofdstukGe) over Amon Bergmann en
RosaIie en Virginie Loveling in deel7, p. 734-739. In het citaat van de slotalinea is ,,(na 1830)" een toevoeging van Paul Fredericq.
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UBG hs 2942
[Naamkaartje] Gent 7 april '14
Hartelijke dankbetuiging voor het boek en het mooi, goedgelijkend
portret (1).
Virginie Loveling
(1) Bedoeld is het boek Taal en Kultuur uit Vlaanderen. Verspreide stuk·
ken en toespraken, Antwerpen, De NederIandsche Boekhandel, z.j. [1914],
met voorin een portret van Paul Fredericq.
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UBG hs 3704 A 64, p . 135
Gent 28 aug . '15
Lieve Paul,
Kom maandag niet, ik schik naar Nevele te gaan (1) .
Beste groeten .
[V .L.]
(1) Op maandag 21 februari 1916 stuurde Virginie Loveling een gelijksoortig kattebelletje, dat door Paul Fredericq in zijn dagboek (UBG hs
3704 A 80, p.251 verso) werd ingekleefd : „Lieve Paul, kom morgen (dinsdag) of donderdag niet . Er is vroeg dames-kaartpartij hier. Met beste groete[n], V .L. " Fredericq schreef erboven : „'s Avonds brengt tante Virginie's
meid mij dit briefje" .
170
UBG hs 3708 A . 10
[Briefkaart]
Verzonden door Virginie Loveling .
Gent Marnixstraat 18 België .
20 april 1916 .
Liefste Paul,
Simon heeft hier uw twee brieven gelezen (1) . Het was zoo welkom nieuws van u te krijgen ! Alle dinsdagen zegt César (2) : „Er
ontbreekt hier een paletot aan den mantelstok ." De Waalkens (3)
door den mond der moeder - doen u veel groeten . Ze kijken nog
steeds verlangend naar u uit .
Regen, rukwind, storm zelfs, hebben wij hier . Alle bloesem ligt
in den grond. Hartelijke groete aan den heer M . Lippens . Veel liefs
van mij, die u niet vergeet .
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(1) Simon is Pauls jongere broer . Op 18 maart werd Paul Fredericq, tegelijk met zijn Gentse collega-historicus Henri Pirenne als tegenstander van
de door de bezetters vernederlandste universiteit (de zgn . Von Bissinguniversiteit) naar Duitsland gedeporteerd . Hij verbleef er ruim twee jaar
in gevangenschap . In het kamp te Gutersloh werd hij bevriend met Maurice Lippen . Later werd hij overgeplaatst naar Jena, waar hij zijn lot deelde
met Pirenne . Maurice Lippen (1875-1956), liberaal staatsman, was van
1904 tot 1919 provincieraadslid . Na zijn terugkeer uit Duitsland werd hij
gouverneur van Oost-Vlaanderen, later ook senator en minister . Toen hij
gedeporteerd werd door de Duitse bezetter (1915-1918) was hij burgemeester van Moerbeke-Waas .
(2) César (verder niet geïdentificeerd) is wellicht een trouw bezoeker van
de kaartavonden bij V. Loveling thuis ; vgl. brief 175 aant. 6 .
(3) De Waalkens (of : „Waakfes") zijn de kinderen van de overburen van
Virginie Loveling in de Marnixstraat. Paul Fredericq had kennelijk veel sympathie voor ze ; zie bijv . ook brief 176, brief 180 aart. 2, brief 183 en 184.
171
UBG hs 3708 A . 11
[Briefkaart] Gent 1 mei ' 16 11 uur s morgens .
Maandag .
Lieve Paul,
Eergisteren morgen kwam hier Simon met uw brief, dien hij juist
ontvangen had . Welk een vreugd, telkens er nieuws van u komt !
En zulk goed, opgewekt nieuws ! Het spijt mij steeds, dat ik u geen
vaarwel kon zeggen. Gij zult mijn portret ontvangen hebben (1) .
Mr . Basse gaat goed vooruit met zijn werk (2) . Hij komt hier van
tijd tot tijd om letterkundige inlichtingen . Kleine Jozef dineerde
hier gisteren (3) . Dat kind heeft een verbazend goed bulletin : waaronder het maximum der punten als gedrag en oplettendheid . Hij
eet als een delver, 't is een pleizier om zien . Nu is het hier zoo warm
als in 't midden van den zomer . Ik ben aan de dinsdagen nog niet
gewend zonder uw bezoek.

V. Loveling .
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(1) Het portret van Virginie Loveling aan de adreskant van de vorige
briefkaart (20 april 1916) .
(2) Maurits Basse publiceerde een tweedelige studie over Het aandeel der
vrouw in de Nederlandsche letterkunde, Gent, Ad . Hoste, I,1920 ; II,1921 ;
uitgave van het Willems Fonds nr .157 . Het eerste deel is opgedragen „Aan
wijlen Rosalie Loveling en aan Virginie Loveling" . Het tweede deel is bijna geheel gewijd aan hun werk .
(3) Kleine Jozef was een weesjongen uit Brugge, wiens lot Virginie Loveling en Paul Fredericq zich aantrokken ; vgl, brief 182 .
172
UBG hs 3708 A 12
[Briefkaart] Gent 9 mei 1916 .
Dinsdag .
Lieve Paul,
Ik breng u op papier thans zelve een bezoek . Eergisteren moest
ik naar de Bank, en, aan uw huis voorbijgaande, klopte ik eens aan :
„den schaapstal zonder lammeren ." Uw meid hoort zoo gaarn hoe
't u gaat ! Ze ziet er ietwat melancholisch uit doch stelt het goed,
zegt ze . Eenige dagen geleden kreeg ik een pak met het opstel over
heel mijn manifestatie - complet (1) . Ik zal aanvragen of 't u mag gezonden worden en u een ex . opsturen. In de huidige omstandigheden moet het blijven liggen, (het geheel, meen ik.) Nu is het hier
regenachtig en heel koud. Alice (2) wil absoluut, dat ik een pasport
vraag om met haar - indien ze er zelve een krijgt naar Holland
te gaan .
Maar ik blijf liefst op mijn stokje nu .
(1) Een allusie op het werk van Basse? Zie brief 171, aant . 1 .
(2) Zus van Cyriel Buysse ; zie over haar brief 61, aant . 2 .
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UBG hs 3708 A 13
[Briefkaart] Gent 25 mei 1916 .
Lieve Paul,
Ik heb u in meer dan 14 dagen niet geschreven, omdat ik ziek ben
geweest, wel niet heel erg, maar Simon (1) kwam toch alle twee dagen . Nu is 't bijna gedaan . Van Tony Pouppes de K . (2) kreeg ik
goed nieuws van zijn familie, die in 't buitenland verblijft . L . (3)
leende mij al de werken van Ibsen in het Noor[d]sch . Vele kende
ik reeds in vertaling. Ik herlees 't en lees 't nu al . Wat schrijft hij
een eenvoudige taal, zoo goed verstaanbaar en welke kracht tevens !
(4) Sedert bijna drie weken zit ik als een konijn in zijn kotje . Mijn
laatste uitgang was om uw kaart naar de post te dragen .
Blij dat ge 't goed stelt . S . (5) leest mij uw brieven, die zoo verkwikkend optimistisch zijn .
V .L.
(1) Pauls broer Simon is, net als zijn vader, geneesheer geworden .
(2) Tony Pouppes de K . is wellicht Octavus Josephus Antonius Pouppez

de Kettenis, substituut bij de Procureur des Konings, schoonzoon van
Anton Bergmann (Tony) .
(3) Boven de regel door P . Fredericq aangevuld tot Logeman .
Henri Logeman (1862-1936), geboren te Haarlem in Nederland, werd in
1888 benoemd aan de hogere normaalafdelingen, toegevoegd aan de Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte van de Universiteit Gent . In 1890 werd
hij belast met de cursussen Engelse filologie . Hij had grote belangstelling
voor de Scandinavische talen, in het bijzonder Deens en Noors, en werd
in 1903 ook belast met een cursus in de moderne Scandinavische filologie .
Zie over hem E . Blancquaert in Liber memorialis 1913-1960 van de RUG,
I, Gent, 1960, p . 86-92 ; R. Derolez in NBW XI, kol . 453-460 . Het echtpaar
Logeman-Vander Willighen was bevriend met de Fredericgs . Mevr . Dina
Logeman was ook zeer bevriend met Virginie Loveling . Het was bij de Logemans thuis dat Cyriel Buysse zijn latere echtgenote, Nelly Dyserinck (weduwe Th. Tromp), die eveneens afkomstig was uit Haarlem, ontmoette .
140

(4) Een kleine maand later is Virginie Lovelings oordeel over de bekende
Noorse dramaturg en dichter Hendrik Ibsen (1828-1906) lang niet meer zo
gunstig ; zie hierna, brief 175 .
(5) Pauls broer Simon .
174
UBG hs 3708 A 14
[Briefkaart] Gent zaterdag 3 juni 11 uur
s morgens 1916 .
Lieve Paul,
Gisteren bracht Simon mij uw twee photos . Ze deden mij dankbaar aan en dubbel genoegen, omdat ik nog steeds ziek zit, hoewel
reeds beter . Gedurende heel de meimaand moest ik mij binnenhouden, bij uitzondering van twee uitgangsonvoorzichtigheden . Ik zie,
dat het u voortdurend goed gaat en niet aan blikjes met proviand
ontbreekt, „het hoogst noodige" zei Rooses (1), als hij een Lucullusdiner gaf . Met mme R . (2) gaat het wel, hoor ik, vol wijsheid en
levenslust . Ik zie weinig menschen en bezit haar wijsheid niet om
mij in het falende te stellen. Hartelijk gegroet .
V .L .
(1) zie over Max Rooses brief 117, aant . 3 ; P . Fredericq was met hem
bevriend : ze waren in 1904 samen in Spanje (brief 156) .
(2) Wellicht Mevrouw Rooses ; haar echtgenoot overleed op 15 juli 1914 .
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UBG hs 3708 A 17
Gent 12 juli 1916 .
Woensdag 11 uur s m .
Marnixstraat 18 .
Lieve Paul,
Simon kwam daar zoo even en las mij uw langen, vroolijken brief .
Ge kunt niet denken, wat genoegen dat mij doet . Ik zit nog steeds
als Karmelites op mijn stokje, ben nochtans reeds uitgeweest en zal
heden ook uitgaan. Voor de eerste maal van mijn leven zag ik in de
lente de velden niet . Tot op 23 juni hadden wij hier vuur in de kamers en bij enkelen vuur tot op 7 Juli, zoo guur was het weder . Sedert twee maanden zag ik éen enkele maal de maan ; de lucht is
meestal betrokken . Niets kon uitkomen of groeien in mijn tuintje .
„De dood trok hier voorbij ." zei ik als in het liedje . Nu wordt het
beter . Van mevrouw M. Ligpens (1) kreeg ik - in naam van haar
man - een lieve bedankingskaart voor 't zenden van mijn portret,
en hiermede bedank ik hem, dat hij op de photo, die ge zondt, zijn
naam zette .
Van de doos met speelgoed, waarvan ge spreekt, kan ik niet veel
zeggen, dat is zoo breekbaar, dat men het slechts met de grootste
omzichtigheid behandelt in salons .
De Logemans zijn in Holland (2).
Ik kreeg goed bericht van hen door een zeer grooten, blonden,
voornamen heer ,,Dr . Koekebakker" van Aardenburg (3). Kent ge
dien ? Mevrouw Muller (4) bezocht mij van tijd tot tijd, gedurende
mijn ziek-zijn . Ze bracht mij bloemen . Het is een groote voldoening
voor mij Duitsch met haar te spreken . Alice (5) wijdt zich toe, onvermoeid, aan het „Groen Kruis", maakt deel uit van allerlei hulpkomiteiten, betaalt soms over de zeshonderd kantwerksters op en
dag - ook een instelling van welke zij aan het hoofd staat - en
wordt daarbij zoo plantureus, dat ze wel tachtig kilog. weegt . Er
moet een kleine vriendenbijeenk . te Drongen bij haar plaats hebben,
die ze van week tot week voor mij uitstelt . Ik moest steeds aan alles
14 2

verzaken . Nu staat het vast op zondag en acht dagen . „zal ik kunnen gaan ?" vraag ik mij af.
Gij wordt goed verzorgd en eet lekkere dingen . Arm en rijk hoopt
hier op betere tijden voor wat het voedsel aangaat . In afwachting
eten wik van a vache enragée .
Den Dinsdag heeft de kaartpartij hier nog plaats . Louiza verliest
altijd met het liefelijkste humeur van de wereld . César (6) kweekt
konijnen als ravitaillement . Nicht begijn kwam hier onlangs (7). Ze
stelt oneindig belang in u . Ik toonde haar uw kaarten .
In de huizen van 't Begijnhof ligt geen gas en zij had het groot geluk gehad zich een liter petrool te kunnen bezorgen aan 3 frank . Ik
had haar ook een gunstige mededeeling te doen, namelijk, dat ik
bloem had kunnen knopen aan 2 frank den kilog . Dat is allemaal
van geen groot belang voor u, maar . . .. faute de grives on mange des
merles.
V. Loveling .
[in e marge]
Eenige dagen geleden kocht ik een briefomslag, wat grooter dan deze, aan den civielen prijs van 5 centen !
Ik heb mij geabonneerd op den „Bien public" (8), dien ik vroeger
gedurende meer dan 30 jaar las met de „Flandre" . Uit nieuwsgierigheid lees ik nu ook de feuilletons daarin . Hoeveel gezonder dan die
gansche moderne Fransche tooneelliteratuur ?
Simon ziet er buitengewoon goed uit en is vol moed .
Ik maak mij nu bepaald kwaad in Ibsen, met al zijn onverkwikkende, onmogelijke toestanden (9). Op den duur werkt het als vergif
ac tig.
(1) Echtgenote van Maurice Lippen, met wie P . Fredericq bevriend
werd in het gevangenkamp te Gutersloh ; zie brief 170, aant . 1 .
(2) Over het (Nederlandse) echtpaar Logeman zie brief 173, aant . 3 .
(3) ,,Dr. Koekebakker" kan eventueel gelezen worden als een verwijzing
naar de ik-figuur uit het ironische kunstenaarsverhaal Titaantjes van de Nederlandse schrijver Nescio ; het verhaal is verschenen in Groot Nederland
in 1915 .
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(4) Mevr . Muller kon niet worden geïdentificeerd .

(5) Van Alice Buysse is bekend dat ze zich inzette voor allerlei goede doeleinden ; zie over haar o .m. brief 61, aant . 2 ; brief 172, brief 182, aant . 2 .
Het „Groen Kruis" is een organisatie die warme soep bedeelde aan de werklieden ; zie L. Fredericq, Notes, p.55-56 .
(6) Louisa en César zijn wellicht vrienden van de kaartavonden bij V . Loveling thuis .
(7) Nicht begijn kon niet worden geïdentificeerd .
(8) Conservatief katholiek strijd- en informatieblad ; zie brief 47, aant . 2 ;
brief 61, aant . 3 .
(9) Virginie Loveling is het verzameld werk van Ibsen aan het lezen ; vgl.
brief 173 .
176
UBG hs 3708 A 21
[Briefkaart] Gent woensdag 2 Aug . '16
1/2 negen uur s m .
Lieve Paul,
Sedert enkele dagen ben ik mijn hoest kwijt . Het heeft bij de vier
maanden geduurd ! Simon bleef telkens nog al lang, las uw brieven
en wij verdiepten ons in herinneringen aan den Nevele-tijd . Gisteren met de kaart gespeeld in de serre „in het zweet onzes aanschijns," want nu hebben wij de zomerhitte . Uw Waalkens (1)
zitten altijd op de zul en zijn gezond . Ze dragen een groen kielken .
De kleur der hoop l . . .
(1) De kinderen van de overburen ; P . Fredericq zal ze later nog snoep
laten bezorgen ; vgl . brief 170, brief 178, brief 180 .
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UBG hs 3708 A 21
[Briefkaart] Gent Woensdag 9 augustus '16
11 uur 's morgens .
Lieve Paul,
Zondag is het mij gelukt een pasport te krijgen voor Drongen . Ik
kan niet uitdrukken welk genot het was nog eens uit te rijden, na
verscheidene maanden binnenzitten ! Ik begin meer en meer te verlangen u weder te zien . Moge het wel spoedig gebeuren . Hitte bijna
en droogte nu . Mijn tuintje staat vol bloemen en de druiven kleuren .
Heden ga ik te koffie bij Fr. Leonard (1). Wat is hij opwekkend en
kan hij goed vertellen. Die vrienden hebben veel toewijding en helpen mij aan proviand. Veel liefs en alles goed, overal .
Groeten in uw Gentsche omgeving (2).
V. Loveling.
(1) Fr. Leonard kon niet worden geïdentificeerd .
(2) P . Fredericq is op dat moment nog in Gutersloh, samen met M . Lippens ; vgl. brief 170.
178
UBG hs 3708 B 1
[Briefkaart] Dinsdag 28 aug . '16
7 uur 's avonds .
Lieve Paul,
Simon las hier dezen morgen uw brief, die steeds veel genoegen
doet . Op uw verzoek trok ik een paar uren geleden de stad in, door
een dondervlaag met wolkbreukregen . Zoo iets geneert mij niet . Ik
kocht een grootera zak vol lekkere spekken en gaf dien zelf af den
daarover ontroerden vader . Van Mr. De Bruyne (1) ontving ik een
kaartje met mijn dankgevoel . Moeielijk is het ravitaillement gewor14 5

den . Het brood heeft vaak „geen communicatie" meer met zichzelf .
Best het met een lepel te nutten, zoozeer brokkelt het af . (Boter ho,
ho, ho ! De pekel stroomt er uit als een gootje !)
Louisa is ziek in de darmen en kwam heden niet kaarten, de anderen bleven ook uit . Men spreekt van zevenhonderd inschrijvingen
op de bewuste speeldoos . Ik geloof er niets van . Anderen zeggen 17 .
V .L.
(1) Camille de Bruyne (1861-1937), hoogleraar in de natuurwetenschappen aan de Universiteit Gent, ook actief in de liberale Gentse gemeentepolitiek, o.m. als schepen van onderwijs . Tijdens de Duitse bezetting 1914-' 18
behoorde hij tot de passieven . Hij keerde zich tegen de oprichting van het
dagblad De Vlaamsche Post (dat algauw door Duits geld gesteund bleek te
zijn) en werd in 1916 naar Gi tersloh in Duitsland gedeporteerd . Zie over
hem L . Buning in EVB I, p . 261 ; D . Vanacker in NBW XII, kol . 123-127.
In brief 187 zal blijken dat mevrouw De Bruyne zich tijdens de deportatietijd van haar man in Duitsland vestigde .
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UBG hs 3708 34
[Briefkaart] Gent 18 sept. '16 . Maandag .
Lieve Paul,
Ik verneem dat ge van verblijf veranderd zift (1) . Moge het u meevallen ! Het is hier zeer koud en regenachtig, sombre tijd van kortende dagen . Ge zult wel mijn kaart en die van uw Waalkens (2)
vader hebben gekregen . Hun groene kielkens zijn reeds heel afgewasschen, wat moet ge toch al lang weg zijn, ze waren nieuw na uw
vertrek !
Het gerucht loopt, dat de speeldoos niet geopend zal worden .
Nieuws kan ik niet schrijven .
V .L .
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(1) Paul Fredericq verbleef van 8 september 1916 tot 26 januari 1917 als
„Zivilgefangener" in Jena, in het „Hotel zum Biren " . Hij moet er zich
iedere dinsdag en vrijdag, samen met zijn Gentse collega Pirenne, bij de
„Oberburgermeister" melden ; vgl. hierna, brief 180 .
(2) Over de Waalkens zie brief 170, aant . 3 .
180
UBG hs 3708 B 1
[Briefkaart] (1) Jena 21 Sept. 1916.
Lieve Tante,
Hierbij het portret van het stadhuis, waar ik met Pirenne Tederen
dinsdag en vrijdag mij vertoonen moet aan den Oberburgermeister,
die een echte gentleman is . - Hoe stelt Gij het ? En is Louisa weer
gezond ? En zijn de lustige kaartpartijen met Caesar weer aan den
gang ? Dank aan den heer Carbonez (2) voor zijne briefkaart en
vooral dank aan U voor den zak spekken mijner lieve Waalkens .
Wij slepen hier een eentoonig leven ver van de warme vriendschap
der kampgenooten. Ach nur wie einero die Tage langweilig hier vergehen . Maar wij zijn gezond en blijmoedig . Geene wintercampagne ! blijft de leus . Wij slenteren rond in de stad en in de omstreken,
die lief zijn.
Hartelijke groeten aan U en al de uwen .
P .F .
(1) Het klad van de briefkaart werd opgetekend door P . Fredericq in zijn
dagboek UBG hs 3108 B 3 . De kaart zelf passeerde de censuur niet . De
tekst werd doorstreept ; dwars erover heen met potlood : ,,Terug" .
(2) Carbonez woont Marnixstraat 19 en is dus de overbuurman van Virginie Loveling, die op nr .18 woont . De briefkaart is bewaard in het dagboek
van P . Fredericq, UBG hs 3708 B 1, samen met de briefkaart van Virginie
Loveling d .d. 28 augustus. Zij schreef ook het adres voor haar buurman op .
Carbonez schrijft aan P. Fredericq : „Mes enfants ont recu hier les bonbons
que vous leur avez envoyés et vous remercient de tout coeur [ ;] ils n'ont
pas encore oublié leur grand ami" . Bovenaan de briefkaart schreef P . Fredericq : „Carbonez, Marnixstraat 19, 29 aug . 16 (De Waalkens) ."
14 7

P. Fredericq, Hs 3708 B1, briefkaart 180.
( eruggestuurd door de censuur en door P.F. nagekleefd in zijn dagboek.

181
UBG hs 3708 B 5
[Briefkaart] Gent zaterdag 23 sept . '16
Lieve Paul,
Ik schreef u reeds in uw nieuw verblijf (1). Met mij gaat het nu
goed . Sedert begin sept . regen, wind, kille lucht . Gisteren en heden
zonneschijn . Dinsdag bracht Mr. Basse (2) hier zijn volledig opstel
over mik .
Ik zat aan 't kaartspel en bevond mij „tusschen twee stoelen in de
asch," zooals het spreekwoord luidt . Hij begreep het en zal terugkeeren . Ik denk niet, dat ik misdeed met te zeggen, dat ge zijn brieven op hoogen prijs stelt, wat hem zeer welkom te hooren scheen .
Hij neemt zijn taak van criticus heel ernstig op . Het pak is dik, ik
heb nog niet alles gelezen . De bewuste datum is nu de (3)
2
Nog een kaart als vervolg op de eerste al kan ik niet veel zeggen .
Ik gaf Mr. B. uw adres (4), wat hem verheugde . Hij kon niet zwijgen
over de houding van sommige zijner kameraden en vrienden, die hij
met name noemde, ik ook was er door getroffen tot mijn bevreemding, toen ik ze voor het eerst vernam . Ik heb niet zonder moeite
het adres van den Hr . Sevens gekregen en schreef hem een kaart (5) .
Die kaarten aan u en anderen zijn niet interessant, maar herinneren aan 't vaderland en vroegeren omgang in den vreemde . Met
beste groete .
Wanneer toch zult gij wederkeeren of zal het duren „tot de blanke
zwaan zal zwart zijn ?" zooals Rens (6) schreef .
(1) zie brief 179, aant . 1 .
(2) Over M . Basse zie brief 171, aant . 2 .
(3) Hierna zijn enkele woorden onleesbaar [gemaakt?] .
(4) Aan Basse, het nieuwe adres van P . Fredericq te Jena.
(5) Alfons Sevens (1877-1961), letterkundige en journalist, tijdens en na
de oorlog heftig tegenstander van de activisten . Hij werd begin augustus
14 9

1915 gedeporteerd naar Duitsland ; zie over hem R . de Schryver in EVB
II, p . 1409 ; D . Vanacker in NBW XI, kol . 714-718 .
(6) Frans Rens (1805-1874), ambtenaar, publicist in het kader van de
Vlaamse Beweging, uitgever van een Nederduitsch Letterkundig Jaarboekje
(1834-1875, waaraan Rosalie en Virginie Loveling meewerkten) en voorzitter van de maatschappij 'De tael is gantsch het volk' (1836-1874) . V. Loveling schreef in 1905 haar „Herinneringen aan Fr . Rens" neer (uitgegeven
door G . Schmook in Versi. en Med. Kon. Vl. Ac.,1949) . Het citaat kon niet
worden geïdentificeerd .
182
UBG hs 3708 B 9
[Klad briefkaart, Jena 26 oct . 1916]
Tante Virginie,
Merci, ma chére tante, pour votre lettre du 15 oct . revue ici le 23
avec des cartes & lettres gantoises, du 4 et du 7 . Cela montre les procédés de la poste . Je suis heureux d'apprendre que le petit Joseph (1)
continue á se bien conduire chez les Kulders . Ce pauvre petit mérite
qu'on ne l'abandonne pas á Gand comme á Bruges . Je vows ouvre
un Crédit pour lui si n&essaire . Louise est mon banquier . Vous me
Bites qu'Alice (2) m'écrit de longues lettres . Je n'en recois aucune
d'elle . Notre vie est calme & monotone . Comme Sieyés (3) pendant
la Terreur, nous aurons v&u . C'est déjá beaucoup par le temps qui
court . Amitiés á Louisa, César & son f ils . Jouen aux canes & oubliez
le reste. La délivrance est proche . B .á .v .
P .F .
(1) Vgl . brief 171, aant. 3 .
(2) Alice, zus van Cyriel Buysse, was in de oorlogsjaren zeer actief in de
filantropische sector, o .m. in het „Groen Kruis" (vgl . brief 175) .
(3) Emmanuel Joseph Sieyés (1748-1836), Frans politicus, voorman van
de Franse revolutie . Hij werd in 1815 als „koningsmoordenaar" verbannen.
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183
UBG hs 3708 B 14
[Klad briefkaart 8 dec . 1916]
Tante Virginie.
Chare Tante,
J'ai de vos nouvelles par la Coupure (1). Ne croyez pas que, si je
ne vous écris pas plus, eest que je ne pense pas á vows . Mais je n'ai
riep á vous écrire sauf des choses qui ne conviendraient pas et qu'il
faut réserver pour plus tard . J'espre
aqu'on vous laisse tranquille &
que votre santé est bonne . Salut aux partners de la partie de cartes
et aux Waalkens (2) . J'ai écris á leur pare le 26 nov . pour remercier
de la photo enfin arrivée. Courage & patience .
(1) Ten huize van dr . Simon Fredericq, Coupure 33 te Gent . Pauls
jongste broer Simon was sedert 1892 gehuwd met Louise Beaucarne ; zie
L. Fredericq, Notes, p . 132-160 ; en vgl. brief 9 aant . 9 .
(2) De partners in het kaartspel zijn de al vaker genoemde Louisa en César ; vgl . o.m . brief 170 ; over de Waalkens zie brief 180, aant . 2 .
184
UBG hs 3708 B 15
[Klad briefkaart/Jena 21 Dec. 1916 .]
Aan Tante Virginie.
Chare Tante,
Je pense beaucoup á vous . Je ne comprends pas bien ce qu'on
m'écrit, mais j'en conclus que vous avez eu des ennuis . Cela est
heureusement passé, dit-on . Courage, patience, espérance . La paix
finira bien par s'imposer á tout le monde, plus& qu'on ne pense . Je
vous envoie mes meilleurs souhaits de nouvel an avec ceux de Piren1 51

Dagboek P. Fredericq, Hs 3708 B 1 5, klad van briefkaart 184.

ne. Bons souhaits également pour vos partenaires du jeu de whist &
tons les v&res .
Bonjour aux Waalkens d'en face .
185
UBG hs 3708 B 15
[Kladbrief] 26 Dec . 1916 .
Aan Tante Virginie.

Ma chére Tante,
J'ai été bien heureux de recevoir ce matin votre lettre du 17 déc .
J'ai appris trés tardivement que vows avez eu des ennuis et qu'ils se
sons bien passés ; mais j'ignore encore toujours en quoi us ont consisté . Sans cela je vows aurais immédiatement écrit. Ii est presque sur
que certaines nouvelles expédiées de Gand auront déraillé en route .
J'envoie une photo á la cousine du petit béguinage (1). Faites-lui bien
mes amitiés, ainsi qu'á cette brave Mme Stockman (2) qui ont bien
voulu s'intéresser á moi . Ce que vows me Bites de l'empressement
que tons vos amis ont mis á vows témoigner leur sympathie, ne
m'étonne qu'á moitié ; mais je ne puffs croire cependant á cette touchante unanimité . Ii y aura eu tout de méme une ou deux exceptions, je pense . Rappelez-moi au bon souvenir des joueurs de whist .
Vous savet combien Dina Bracke m'est sympathique . Présentez-lui
mes bons souhaits de prompt rétablissement . Je continue á admirer
de loin Alice la vaillante dons je n'ai pas recu de prose, comme vows
me le faisiez entendre dans une missive déjá ancienne (3) . J'espère
que vows êtes maintenant tout á fait remise de la secousse . Tony
Bergmann (4) disair toujours : Wenn wir nur gemuthlich bleiben,
das ist die Hauptsache . - Pirenne & moi nous nous le redisons sans
cesse avec componction et non sans succés . Bonjour aux Waalkens .
Je vows embrasse .
Paul
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(1) Nicht begijn, niet geïdentificeerd, werd al vermeld in brief 175 .
(2) Mevr. Stockman kon niet worden geïdentificeerd, evenmin als whistvriendin Dina Bracke .
(3) Het niet-doorkomen van de berichten van Alice Buysse kwam al ter
sprake in brief 182 .
(4) De schrijver Tony Bergmann was een goede vriend van Paul Fredericq ; zie brief 7 aant. 4 en verder passim .

186
UBG hs 3708 B 18
[Klad, Jena] Donderdag 18 Jan . 1917 .
Schoon klaar weder zonder zon . - Kaart van Tante Virginie .
Ziek . Is zij reeds dood als quack ? - Pakje van Louise (3 paar kousen, sigaren, chocolade) . Ik schrijf dadelijk aan Tante Virginie.
Je recois votre bonne carte du 11 janv . Aussi recu lettre du 17 dec.
J'espre
é que vows étes tout-á-fait remise de votre rhume en ce moment . J'ai été aussi immobilisé sur ma chaise pendant environ un
mois : entorse le 3 déc . Je sors un peu chaque jour . Aujourd'hui anniversaire de ma déportation (18 mois) (1) . Malgré tout bonne humeur
et santé . Encore un peu de patience, comme on se le dit partour .
Bien des amitiés de Pirenne . Je vows ai écrit 8 déc ., 21 déc ., 26 déc .
Tout recu ??
Je vows embrasse .
P .F .
(1) Zie brief 170, aant. 1 .
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187
UBG hs . 3708 C (40)
Nenndorf 29 Juli '18 (1) .
Hochstverehrter Herr Burgermeister,
Empfangen Sie meinep herzlichen Dank "r Ihre verten zeilen
vom 29 Juni. Noch einmal erlaube ich mir Ihre Gute in Anspruch
zu nehmen um Herrn Dr. Paul Fredericq von mir grossen zu wollen . Dinstag 6 August reise ich von hier ab.
Die Kur hat zuerst Besserung, aber nicht Heilong fur meine Qual
angebracht . Die Wirkung kommt oft erst sparer, sonst bin ich ganz
gesund. Von Gent bekomme ich regelmassig Nachtrichter die letzten vor zwei Tagen. Wenn etwas Verkehrtes in der Familie vorgegangen ware, vuurde ich es wissen. Alles scheint mir allen gut zu
sein . Ich wunsche meinep teuren Neffen seine optimistische Lebensanschauung weiter behalten zu kunnen . Wir bewundern seine Geduld and un[n]erschutterlichen gute[n] Lauren . Simon schreibt mir,
loss er mir „Gevalt" an seinen reuen Roman abends (2) arbeitet .
Er ist mir zu eirem sehr goten Freund geworden . Meire Absicht
ober Holland zuruckzufahren habe ich aufgegeben.
Dreirnal bot man von dort an mich hier abzuholen, aber nun
wunsche ich nach Hause zu gehen, obschon unser Leben dort weit
davon entfernt ist angenehm zu sein . Herr and Frau De Bruyne (3)
besuchten mich hier aus Hildesheim . Sie reisre mir ups von Gent bis
Minden . Sic hat sick dauernd in Deutschland angesiedelt . Er sieht
um zehn Jahre jonger aus . Von hier schrieb ich an De Weert (4) and
andere Gentner, bekam aber keine Antwort .
Nochmals, verehrter Herr Burgermeister, meinep verbindlichsten
Dank and an meinep Neffen meine Ganze Liebe,
Virginie Loveling
(1) Met dank aan Prof. em. dr . G . de Smet, die hielp bij het ontcijferen
van deze in gotisch schrift geschreven brief . In zijn dagboek (UBG hs
3708C 40) bericht P . Fredericq dat de Oberburgermeister hem een Duitse
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brief van Virginie Loveling uit Nenndorf d .d . 29 juli gaf, waarop hij enkele
regels meegaf aan de burgemeester, die ze op een briefkaart aan Virginie
Loveling zou sturen . Bad Nenndorf is een gemeente in Nedersaksen, aan
de rand van een woud. Ze beschikte over een zwavelbron, een zoutwaterbron en modderbaden en werd bezocht als kuuroord door reuma-, jichten ischiaspatiënten .
Virginie Loveling was op 17 juni 1918 in het gezelschap van haar nicht
Alice Buysse uit Gent vertrokken naar Bad Nenndorf, waar ze een zevental weken verbleef. Over deze in volle oorlogsperiode toch niet zo vanzelfsprekende reis bericht ze uitvoerig in haar Oorlogsdagboek (bewaard in
UBG hs 4115) . Met dank aan Prof. em. dr . M . Bots, die ons wees op deze
minder bekende biografische bijzonderheid .
(2) Op maandag 24 juni 1918 noteerde P . Fredericq in zijn dagboek
(UBG hs 3708C 38) dat hij het plan had opgevat zijn „liefden te boek te
stellen onder den titel van De drie-en-half liefden van Onkel Frits". Hij ging
ook meteen aan het schrijven .
(3) Over E . de Bruyne zie brief 178, aant. 1 .
(4) Vermoedelijk Maurice de Weert (1862-1930), liberaal gemeenteraadslid en later ook schepen te Gent ; zie Kathleen Devolder, Gij die door
't volk gekozen zij t [ . . .] . De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914,
Gent, Oudheidkundige Kring, 1994, p . 312 .
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DE VLAAMSE CULTUUR IN DE ATHENAEUM
De jaarlijkse kroniek van
Emile de Laveleye en Paul Fredericq
Uitgegeven door Marysa Deuroor (R .U.G .)

Achtergronden
Als er ooit stenen opgericht en onthuld zullen worden om tijdschriften te vereeuwigen zal er vast een bij zijn voor de Atheneum .
Dat algemeen-culturele weekblad beïnvloedde het Engelse culturele
leven zo maar even van 1828 tot 1921 . Een lezerspubliek een kleine
eeuw lang kunnen boeien is op zich al een monument waard . Het
tijdschrift telde dan op zijn hoogtepunt in de jaren zestig zo'n 20 000
abonnees, ook buitenlandse. De invloed ervan reikte tot in het
negentiende-eeuwse Vlaanderen waar Anglofiele Vlamingen, zoals
Guido Gezelle, het weekblad lazen of erop geabonneerd blijken .1
De reeks is nu nog, voor de periode 1893 tot 1914, terug te vinden
in de collectie van de Universiteit van Gent en is volledig aanwezig
in de Koninklijke Bibliotheek van Brussel .
De roem van het tijdschrift stoelde op zijn objectiviteit, die moest
blijken uit de anonimiteit van de kritieken en de besprekingen . Dit,
terwijl iedereen wist dat er beroemde en beruchte namen schuil gingen achter de teksten . Oscar Wilde en Walter Pater om er maar een
paar te noemen . Het bewaard gebleven exemplaar van de hoofdredacteur vermeldt gelukkig alle namen en de respectievelijke remuneratie, anders was het bij gissen gebleven . 2 Sporadisch verschenen
er recensies van Belgische boeken, bijvoorbeeld van werk van Emile
de Laveleye en Paul Fredericq.

(1) Zie Boudewijn de Leeuw, Patrick de Wilde en Kris Verbeke, red ., De briefwisseling
van Guido Gezelle met de Engelsen 1854 .1899, Gent, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1991, dl .1, p. 273 .
(2) Het geannoteerde exemplaar van de hoofdredacteur, met de identificatie van de
recensenten, bevindt zich in de City University Library te Londen .
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De jonge Paul Fredericq.
Universiteitsbibliotheek Kaartenzaal
(Nalatenschap Florimond Van Loo, Fonds Portretten)

Emile de Laveleye
illustratie overgenomen uit de Review of Review, februari 1892, p. 131.
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In de jaren zeventig en tachtig werden verschillende boeken
van De Laveleye, al of niet in vertaling, in de Athenaeum gerecenseerd. 3 De uitzondering was zijn Elements d'économie politique
(1882), waarvan de ingestuurde bespreking zo negatief was dat
hoofdredacteur Norman MacColl aan De Laveleye voorstelde om
de kritiek dan maar niet op te nemen (brief van MacColl aan De
Laveleye van 30 april 1883, Universiteits-bibliotheek Gent, nr .
1883 .04 .30) . 4 In 1882 vermeldde recensente Millicent Fawcett het
eredoctoraat dat de Universiteit van Wurzburg aan De Laveleye
verleende in de 'gossip' column van het blad 5 en, tot slot, kreeg
Fredericq na de dood van zijn 'peetvader' de opdracht een uitgebreide levensschets te verzorgen voor de Athenaeum . 6
Van enkele van Fredericgs publikaties zijn er eveneens flatterende
kritieken . Al in september 1815 wordt een grondige bespreking gewijd aan zijn Essai sur le Róle Politique et Social des Ducs de Bourgogne dans les Pays-Bas . ' De bekende criticus Edmund Gosse besprak
(uiteraard anoniem) Fredericgs Marnix en zijne Nederlandsche

(3) Ik geef de lijst hieronder ;
- De la Propriéte et de ses Formes primitives, Athenaeum, 25 juli 1874, pp . 105-6. (gerecenseerd dr. Thomas Edward Clie Leslie
- Primitive Property, 16 maart 1878, pp . 343-4 (gerecenseerd dr. Millicent Garrets
Fawcett) .
- The Socialism of To-day tr by G .H.Orpen, 9 mei 1885, pp . 594-5 (gerecenseerd
dr. Fox Bourne) .
- La Péninsule des Balkans, 8 mei 1886, pp . 610-1 (gerecenseerd dr. William Ralston
Shedden Ralston) .
- Propriété collective du sol en différents pays, 26 juni 1886, pp . 842-3 (gerecenseerd dr.
Rev. W. Cunningham) .
- Balkan Peninsula, 5 maart 1887, p . 319 (gerecenseerd dr. Sir Charles Wentworth
Dilke) .
- Le Gouvernement dans la Démocratie, 25 december 1891, p. 863 (gerecenseerd dr. Sir
Charles Wentworth Dilke) .
De recensenten waren steeds specialisten ter zake . Voor hun biografische gegevens verwijs ik naar de Dictionary of National Biography .
(4) Zie ook M. Deuroor „De Vlaamse literatuur op een blaadje gepresenteerd ; Emile
de Laveleye en Paul Fredericq in The Athenaeum (1871-1904) ", Spiegel der Letteren,
augustus 1994, pp . 211-220.
(5) Zij plaatste de aankondiging (weliswaar anoniem) in de eerste plaats omwille van
haar echtgenoot, Henry Fawcett, die tegelijkertijd een eredoctoraat toegekend kreeg
(Athenaeum, 12 augustus 1882, p . 209) .
(6) Athenaeum, 23 januari 1892, p . 116 .
(7) De bespreking wordt in de 'marked file' toegeschreven aan de historicus James
Gairdner.
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Geschriften (Atheneum, 21 Aug 1881, p . 214) . Edmund Gosse profi-

leerde zich in Groot-Brittannië als dé specialist in de literatuur van
de Lage landen. Over Fredericgs Travaux du Cours Pratique d'Histoire Nationale verzorgde Norman MacColl een korte bijdrage in
het nummer van 30 augustus 1884.
Voor Vlaamse literatuur als dusdanig was veel minder plaats ingeruimd in de bladzijden van de Athenaeum . Zelfs van Consciences
werken, die regelmatig in vertaling verschenen, zijn nauwelijks
besprekingen te traceren, 8 Het Middelnederlandse Van den Vos
Reynaerde deed het dan weer wel goed toen de zoveelste vertaling
van Goethes Reineke Fuchs gerecenseerd werd door de Victoriaanse
dichteres Augusta Webster . Zij was overtuigd dat de meer bekende
Reinaert versies terug te voeren waren tot de Flemish 'Reinaert' of
Willem,
perhaps surnamed Matoc, perhaps author of 'Matoc', perhaps
properly to be identified as Willem van Utenhove ...
Willem's book, then, which is partly compilation, partly creation, is distinctly not an historical allegory . And Willem's
book is the fountain head of both branches of the Reynard
romance. (Athenaeum, 7 augustus 1886, pp . 65-6)
Vlaanderen maakte een merkelijk betere beurt als congrescentrum . In het verslag van het Internationaal literair en artistiek congres dat in 1884 en in 1885 in Antwerpen werd gehouden begint de
verslaggever met de opmerking dat het erop lijkt alsof de hele
wereld uitgerekend die stad heeft uitgekozen als conferentie-oord .
(Atheneum 26 september 1885) . De Belgen zagen toen ook al brood
in zo'n internationale reputatie en pakten met al hun troeven uit .
De eerste minister August Beernaert nam bij beide gelegenheden het
erevoorzitterschap van de conferentie waar en dat in één van de
meest aantrekkelijke locaties in Antwerpen, met name de 'Cercle
Artistique, Littéraire et Scientifique' . Het voornaamste punt op de

(8) In februari 1885 verscheen een bespreking van Consciences Of f to California (vertaald door James E.Cobb), p . 277. Er werd ook kort melding gemaakt van de oprichting
van het Conscience monument in september 1886 (Atheneum, 2 oktober 1886, p . 437) .
Maar andere verwijzingen zijn opvallend karig.
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agenda van de conferentie in 1885 was het vastleggen van een internationale copyright regeling . Bijzonder actueel lijkt de opmerking
van de Engelse vertegenwoordiger dat hij met spijt de afwezigheid
van zijn delegatie - op één na dus - moest vaststellen . Ook op het
verslag van de 'Conférence du livre' in augustus 1890, bleek er
weinig nieuws onder de Europese zon
That the Conférence du Livre should become international in
every sense of the word was an opinion freely expressed at
Antwerp last week ; but a more general and sincere cooperation on the part of 'adherents' is absolutely necessary
before the scheme can be worked with success . 'Absent',
'Absent', and 'Pas ici' were the too frequent responses when
the names were read out . .. in this respect the English were
especial sinners .
.. .The proposition that a universal system should be adopted
met with an extraordinary amount of opposition and, it must
be added, excitement, several members speaking simultaneously, ... The exceedingly excited and unnecessarily prolonged
discussion was wisely stopped with a short and very vigorous
speech by M. Max Rooses, who, taking a medium view, threw,
so to speak, oil on troubled waters (Athenaeum, 16 april 1890,
pp. 226-7) .
Nederlanders gebruikten het medium van de Athenaeum wel vaker om hun literatuur over het Kanaal te introduceren . Zo publiceerde het blad in mei 1880 een artikel van S . van Straalera over de
aangekondigde opvoeringen door een Nederlands toneelgezelschap
in het Imperial Theatre . De Britse interesse voor de continentale literatuur, i .c . de Nederlandse, lijkt wel wat neerbuigend . Dat blijkt
duidelijk uit de recensie van George Edmunsons Milton and Vondel ;
a Curiosity ofLiterature (Atheneum, 7 november 1885, pp. 599-600) .
Voor Britse critici, hier Sir Sidney Lee, stond de suprematie van de
Engelse literatuur buiten kijf. De passages in Milton waarvan Edmundson beweert dat ze geïnspireerd werden door Vondel zijn volgens Lee gewoon geïnspireerd op de bijbel, vandaar de gelijkenis .
Hij kan hooguit akkoord gaan met Edmundsons pleidooi voor een
meer internationale erkenning van het werk van Vondel .
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Schilderkunst daarentegen - dat moeten ook de kenners in de
redactie van de Athenaeum toegeven - is de specialiteit van de Lage
Landen. Om die kunstenaars volledig te kunnen doorgronden - beweert de auteur van een artikel van 1875- moeten we die streken
opzoeken. Het is wenselijk om de biotoop van de kunstenaars te
bestuderen:
The appearance and mirthful disposition of the Flemish peasantry which Teniers delighted to represent is still conspicuous in that industrious land; the look of solid satisfaction,
of comfort, contentedness, and even enjoyment, though of a
rough and ready sort, which characterizes the cultivators of
the soil, is as well seen now as it was two hundred years ago.
(25 december 1875, pp. 885-6)
Op het moment dat het duo De Laveleye-Fredericq in 1871 de
opdracht voor de Athenaeum aanvaardde kon hun respectievelijke
maatschappelijke positie niet meer verschillend zijn. Fredericq was
net afgestudeerd aan de Ecole Normale te Luik terwijl De Laveleye
al verschillende boeken had gepubliceerd die internationale erkenning hadden gekregen. De collaboratie zou niettemin uitstekend
verlopen. Samen zouden ze de rubriek ,Belgie" blijven verzorgen
tot de dood van De Laveleye in 1891. Daarna bleef Fredericq aileen
verantwoordelijk tot de culturele overzichten geschrapt werden in
1904.

De 35 overzichten van de Vlaamse cultuur zijn heel verschillend
in lengte. De eerste bijdragen zijn vrij lang en getuigen van een
grenzeloos enthousiasme. Vanaf 1875 wordt de rubriek merkelijk
korter.
Voor een pas afgestudeerde Paul Fredericq moet een samenwerking met Emile de Laveleye voor zo'n blad een unieke kans geleken
hebben. De Laveleye was door de redactie van de Athenaeum aangezocht om het jaarlijkse culturele overzicht van Belgie bijeen te
schrijven. Als politiek econoom zag hij zich evenwel niet geroepen
om ook een jaarlijks overzicht van de literaire publikaties te verzorgen. Zijn jonge vriend Paul Fredericq scheen hem hiervoor een uitgelezen kracht. Fredericq was via zijn Atheneumleraar te Gent, de
flamingant J.F .J. Heremans, al vroeg in Vlaamse literaire kringen
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geïntroduceerd . Hij had er bijvoorbeeld kennis gemaakt met de
voormannen van 't zal Wel Gaan. Ook zijn familierelaties bevestigden zijn geloofsbrieven . Fredericq was namelijk een volle neef van
de zussen Loveling en kende aldus indirect ook hun hele entourage . 9 zijn vader, César Fredericq en J.F .J . Herenrans waren
bovendien belangrijke leden van het Willemsfonds .
Paul Fredericq hield z'n tantes Loveling goed op de hoogte van
zijn literaire reilen en zeilen . In 1870 al vertelde hij hen over de lovende commentaar die over hun werk in de Athenaeum verschenen
was . 10 De namen van Rosalie en Virginie én, later, neef Cyriel
Buysse komen trouwens in de hele reeks opvallend frequent voor,
getuige daarvan het persoonsregister in de appendix .
De jaarlijkse overzichten van de Vlaamse cultuur werden hieronder integraal opgenomen, inclusief de eerste twee bijdragen die
waarschijnlijk niet van De Laveleye of Fredericq zijn . Voor de paragrafen die aan de „Belgische publikaties" in het Frans gewijd werden
moeten wij naar de Athenaeum zelf blijven verwijzen . ' Wij
hebben het hier gehouden bij het overzicht van de Nederlandstalige
literaire produktie . Tik- en zetfouten werden tussen vierkante haakjes gecorrigeerd . De spelling van de eigennamen werd onveranderd
overgenomen uit het origineel maar geuniformiseerd in het persoonsregister. Wegens de omvang van de bijdrage wordt de publikatie in twee delen gebracht . In deze aflevering worden de kronieken
van de jaren 1869-1884 afgedrukt ; de kronieken en de jaargangen
1886 12 -1904 volgen in aflevering XI van de Mededelingen . 13

(9) Uit verschillende brieven van zijn tantes blijkt dat zij het oordeel van neef Fredericq op prijs stelden, zie „Correspondentie van de gezusters Loveling brieven van en aan
Paul Fredericq", uitgegeven door A . van Elslander en A .M . Musschoot, Mededelingen
van het Cyriel Buysse Genootschap IX, Gent 1993, pp. 67-175 .
(10) Zie A.van Elslander en A .M . Musschoot, „Correspondentie", p . 71 .
(11) Een voor de hand liggende uitzondering is de inleidende alinea van het stuk van
26 december 1874 waarin de auteurs verwijzen naar werken die uitspraken doen over
Vlamingen (cf. infra) .
(12) In 1885 verscheen geen overzicht . De 'Continental Literature' rubriek verhuisde
toen naar de maand januari van het volgende jaar .
(13) Met dank aan Sheila Munton, Anne Marie Musschoot en Patrick Vanleene voor
hun hulp bij het schrijven van deze inleiding .
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1
Dec . 25, 1869
FLANDERS
The key to modern Flemish literature is the attempt now being
made by patriotic Flemings to protect their Germanic nationality
against the inroads of the French . In answer to the scoffers of
Brussels, who hold that the Flemish nationality must eventually
become extinct, it is worthy of notice that the Society 'Diederik van
Assenede' has, for the first time, published a Year Book, of which
a Flemish critic says, The 'Almanak der Diederiks' is a new proof
that the love of our dear mother-tongue ever grows and grows
among us, and that the number of those who cultivate it every day
increases, while its literature steadily gains ground .' The Flemish
Journal, too, of Brussels has, during 1869, appeared daily instead of
three times a week . On the other hand, Flemish novels, once many
in number, have all but ceased to issue from the press ; and, with the
exception of the new volumes of the 'Cheap Romance Library',
published by Marchand, of Antwerp, of which 'Nephew and Niece'
is by far the best, scarcely any novels have appeared . In this
remarkable work are still to be found the old uprightness and sturdy
truth of Flemish tradition ; but it must be admitted that the solidity
of the national character is beginning to disappear .
Not only are Flemish novels failing, but the Flemish Theatre is
struggling for life . Its home in Brussels, in spite of the subsidies of
the Flemish party, has been closed, and Prof. Van Driessche frankly
declared this year, at the Literary Congress of Louvain, that he
doubted whether the Flemish Theatre would ever be restored to
health .
Flemish poetry, on the other hand, both lyrical and patriotic, is
full of life . Let us mention, before all other poems, the charming
'Zandkorrels', by Jan Staes, lately published at Antwerp, although
its author, born at Antwerp in 1828, can hardly be counted as a
member of the younger Flemish School . For the last ten years he
has, with Augustus Sn[ie]ders for his colleague, been editor of the
Antwerp Handelsblad, or Commercial Journal. The most noticeable
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of the poems which 'Zandkorrels' contains are 'Weet gij het nog ?'
('Do you still know it ?') - 'De Dood mijnes Vaders' ('My Father's
Death'), -'Bij van Rijswijcks Graf' ('On Ryswick's Tomb') . Other
remarkable books of poems are De Koninck's Heath-Flowers' and
'De zuster van Liefde' ('The Sister of Love'), a cantata by the rising
young Adriaensen of Louvain. Although the talented lyrical poet,
Francis de Cort, has been silent during the present year, it is
understood that he is now busy upon an edition of the poetical
work of his late father-in-law, J . Dautzenberg, who died at Brussels
on the 4th of February last . While we are speaking of a distinguished
Flemish author's death, we may, at the same time, remind our
readers that they have also to mourn the talented Van Ryswick,
who died at Antwerp, on the 6th of July, at the age of forty-one .
We have also to note the indefatigable poetical activity of Dr. J.
Nolet de Brauwere van Steeland, the only satirical poet of Flanders ;
but the bitterness of his re-actionary views has begun to affect the
quality of his writings, and his latest poems are little better than so
many pamphlets. 'Beide Nederlanden' and 'Kleine Landjes' ('Small
States') are his chief productions of the year . It is worthy of notice,
perhaps, that the territorial aggrandizement of Prussia is attacked in
one of the poems . Let us not forget a reprint of the poems of Jan
Boendale, Hein van Aken, and other writers of the fourteenth
century . The editor is Prof. Snellaert, of Ghent ; and the volume has
been published at the cost of the Belgian Government, under the
direction of the Historical Committee of the Academy. The club of
Belgian Bibliophiles is also preparing a collection of early historical
songs .
Leaving poetry, we notice a work remarkable both as a masterpiece
of scientific diligence and as a national monument which, long since
begun, has been completed in 1869, the 'Vlaamsche Idioticon' of
the Louvain Professor L .W. Schuermans, a work of wonderful
erudition . Dialect studies, always difficult, become doubly so when
they have to do with tongues which, like the Flemish, are wanting
in fixity of form .
Such are aspects of Flemish Literature in 1869 ; and as our native
Correspondent himself expresses it : - 'An impartial critic should
scarcely judge them very brilliant . Nevertheless, there is no doubt
principally if the national cause attains its desired end, not by, but
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besides, the literature
that we shall have to expect still many
fresh and vigorous poetical flowers, many delightfully smelling
novelgarlands from the singers of this hearty and sensible fellowGerman race .'
THE EDITOR

2
Dec. 31, 1870

Flemish literature presents a remarkable contrast to French
literature in Belgium . In Flemish, works of Science, of Philosophy,
of Criticism are few ; but on the other hand, literature properly so
called, especially poetry, flourishes . The reason of this is, that
Flemish literature is essentially popular literature ; it is sustained by
the people, and it has its roots in the heart of the people themselves .
The Flemings read and re-read the works of their novelists and of
their poets . The Walloons do not even know the names of their
own authors who write in French .
The most celebrated and the best beloved of our story-tellers is
Henri Conscience. He is the great painter of Flemish life in its most
minute details, and his best dramas also depict it ; he has again this
year once more gained the prize of literature, given every fifth year,
by his romance, 'Bavo en Lieveken', which may be classed among his
best works . It is a simple and charming narrative ; a picture - like
most of the works by the illustrious novelist - of the life of the
common people . It is the history of two children, whose parents are
artisans . The author contrives to insinuate the gravest and best advice
under the most amusing forms, and, according to his wont, he pleads
the cause of virtue, by proving that after all it is the best policy .
Among the collection of poems which have appeared this years,
we must give the first place to 'Gevoel en leven' by M . Van Beers,
the Tennyson of Flanders . One cannot too much admire the
wonderful richness of his fine imagination, which has hitherto been
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almost exclusively exercised upon graceful and pathetic subjects, but
now he has shown himself under an entirely new light .
Next to him we may place M . Emmanuel Hiel, the author of a
Cantata entitled 'Lucifer', which is a masterpiece ; he has published
'De liefde in het leven' ('Love in Life'), a collection o£ burning
songs ; with the hand of a master the poet has struck all the chords
of the lyre of passion . Like M . Van Beers, M . Hiel is an adorer of
melody, and with him, the magic of felicitous expression often
covers and atones for much that is questionable . In contrast with
this poet, in whom the imagination is the predominant quality,
stand the poets o£ pure sentiment, Virginie and Rosalie Loveling,
the two poet sisters ; they are the authors of an enchanting
collection of poems, full of freshness, purity, and grace . In their
poetry we see once more that lovely smiling muse whose apparition
becomes more rare every day. They have drunk inspiration from
the Greeks, - from Anacreon, and the poets of the Anthology .
Each poem in this little volume is a gem that has been carved with
loving care, and the artist did not cease from her labours until she
had made her work as perfect as possible .
Death has been busy this year amongst our young authors
two
poets have died whose posthumous works have been published
Dautzenberg, full of noble and elevated sentiment, and Emile
Moyson, of a harsh but energetic nature . He handled poetry as
though it had been a scourge ; political convictions were his
inspiration, the sources of more than one inflammatory Iambic, and
of many a biting stanza .
The distinguished trait of all these literary Flemings, poets and
novelists alike, is that they all write for the people . Supported by
the people, they have succeeded, in spite of obstacles without
number, in creating a Flemish theatre in many towns of Belgium .
Literary societies have been entertained in all the principal localities
of the country ; of these the circle Met tyd en vlyt of Louvain is the
most important .
At Ghent they have an association which is prosperous ; the object
o£ the Willems Fonds is to print, at a cheap rate, good educational
books for the people . We may mention in passing two works they
have translated from the English : one is 'Self Help', by Samuel
Smiles, and the other is John Stuart Mill's book 'On Liberty' .
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When we consider the spontaneous expansion of Flemish life and
activity, we can only congratulate the Government upon having
decided to publish the Moniteur in Flemish as well as in French, thus
recognizing the bilingual character of our nationality, which it
would be as absurd to oppose as to deny .
The welfare of Belgium lies, as our national motto, 'l'union fait la
force, expresses it, in the union of the two races .
We have faith in this Future, in spite of all the clouds and dangers
which surround it . Even as our country has achieved her political
emancipation, so will the day of her complete literary emancipation
also come ; and then we may say with one of our most distinguished
countrymen, 'Unless Belgium ceases to be Belgian land, she will
have a glorious national literature .' The part she has to act is marked
out for her, and that is, to serve as the bond of union between the
Germanic and the Latin civilizations .
[JEWSBURY TRANSLATION]

3
Dec. 30, 1871

The last war has given a lively impetus to the Flemish movement,
and instead of being confined to literature alone, it has entered
into political and social questions ! The Germanic sentiment has
increased intensely amongst the Germans, from the expansive
force which has been displayed by Germany . In like manner the
Flemish press, which in general supported Germany against France,
has attained a remarkable degree of development, thanks to the
cooperation of the best writers . Amongst many others, the weekly
Ghent newspaper Het Volksbelang (The Good of the People, besides
being exceptionally well written, deserves to be known abroad, for
the courage, the earnestness, and the good sense with which it
defends the principles of liberalism and the rights of nationalities .
There are other organs which valiantly support the Flemish cause
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at Brussels, at Antwerp, and elsewhere . This political activity, to a
degree, inevitably turn aside Flemish authors from mere literature
and although this year this influence may not be very sensibly felt,
it is not difficult to foresee that Flemish literature will before long
come to be considered as belonging to the category of social science .
This movement was inaugurated, by the Willems-Fonds, which has
its head-quarters at Ghent, and its twelve hundred members are
spread in all directions over Belgium and Holland ; it even counts
adherents in French Flanders and in the Dutch colonies . The aim
of this association is to promote the intellectual emancipation of the
Flemish people - one mode of its operation is to publish popular
works. This year the Willems-Fonds has edited, amongst others,
two books of great utility, 'The Handbook of the Elector', by M .
J ulius De Vigne, and the excellent work of M . Rolin Jacquemyns,
'The Belgian Constitution' . This very popular book, whilst it is
thoroughly serious and even profound, presents to the reader a series
of remarkable monographs upon the liberties and fundamental
principles of the Belgian Constitution . Persons competent to judge
declare this to be the best work of the kind . 'The Handbook of the
Elector', by M . J . De Vigne (of Ghent), supplies a work that was
much needed, and comes just at the right moment, when the new
electoral law is about to come into operation for the first time . After
an introduction full of enlightened and at the same time practical
ideas, on the rights and duties of electors, the author gives a clear
and complete commentary upon all the electoral laws of Belgium .
One of the chief merits of this work is the faithful translation it
gives of these laws, the original and only text being in French . This
publication has, therefore, more than one claim to be considered a
valuable service rendered to the Flemish electors .
A third and not less important work will mark the transition of
the social sciences into literature, belonging as it does to both
classes . This work is entitled 'Letters from the South Netherlands'
by Max Rooses . These letters are a collection of the correspondence,
addressed from Ghent, during the years 1869 and 1870, to the Dutch
newspaper Het Vaderland. The author, already well known by his
remarkable literary criticism, distinguishes himself in this work by
the piquant and picturesque turn which he gives to his thoughts as
well as to his style . Added to this, these letters treat of the most
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varied and important questions from the Flemish point of view
such as the Young School of Music, the Flemish question in the
Chamber of Representatives, and at the last Communal Elections,
the books which have appeared, the deaths of three illustrious
Flemings (the artist Leys and the two polemists Jan Van Ryswyck
and Lenaerts), and in fact every topic of general interest, such as the
Congress of working-men at Lausanne ; the Ministerial Crisis in
Belgium ; the relations of Belgium with Germany, &c . In one word,
this book, one of the very best which this year has produced, affords
the reader a very good picture of Flemish life in 1869 and 1870 .
The celebrated novelist, Henri Conscience, whose works are
translated into all the languages of Europe, has this year published a
great historical romance, called 'De Kerels van Vlaenderen' founded
upon the stirring history of the saxon population in West Flanders,
who throughout the feudal ages succeeded in preserving almost intact
their ancient Germanic liberty against the encroachments of the
Counts of Flanders . Besides this dramatic page from history,
Conscience has begun to publish a series of short stories of the
kind that have built up his reputation for the last thirty years .
Other novelists of well-known talent, Madame Courtmans, and
MM . Sleeckx and Geiregat, have written works which commend
themselves alike by their morality and instructiveness . But the book
at once the most fresh and original of the year is a tiny little volume
called 'Two Tales from the Banks of the Rhine' . The author, who
shelters himself under the pseudonym of Tony, was formerly the
gayest story-teller of the Studenten Almanak of the University of
Ghent . His old vein of humour and his pitiless vigour which he
exercised so keenly upon the absurdities of the Flemish bourgeoisie
have not forsaken him now, but his gifts have been matured and
mellowed by time . It is upon the banks of the great German river
that Tony has this time taken his stand . He introduces us to the
acquaintance of a learned Professor from Berlin, of a dull Silesian
country gentleman, and of some amiable young people from
Frankfort, full of hatred against the Prussians, and to several other
thoroughly German types of character . This little book gives the
reader a picture, which is by turns pathetic and sarcastic, of life on
the banks of the Rhine, as it was before the war . Another publication
of interest is a complete edition of the collected works of one
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of the greatest of Flemish prose writers, Eugeen Zetternam.
Zetternam was all his life a common working-man - he passed
his nights in teaching himself, after the hard work of the day . He
died young, in the deepest poverty, of sheer toil and exhaustion ;
nevertheless, during the few years he gave to literary pursuits, he
was able to take rank beside Conscience, and for real genius as a
novelist and as a thinker he may be placed still higher . His writings,
which breathe the most ardent love of justice and his fellowcreatures, contain some of the boldest and most eloquent pages
which are to be found in Flemish literature since 1830 . The poetical
works of Jan Van Ryswyck are a posthumous publication . A
popular orator who carried his audience along with him, one of the
most caustic of journalists and pamphleteers, Jan Van Ryswyck
played an important part during the late political agitations at
Antwerp - brought on, as is well known, by the construction of
the new citadel and the grievances of the Flemish people . His poems
which have been collected since his death, exhibit him in a new
light . We may venture to say that his poems, keen and caustic when
he addresses himself to his political enemies, profoundly tender
when he implores the rich to have mercy on the poor, place him
on a level with his brother Theodore, who, along with Conscience
and Ledeganck, brought about the revival of Flemish literature after
1830 . The poems of Dodd are the third collection which he has
given to the public, and like their predecessors secure for the author
an honourable place amongst the poets of the second class .
We must not omit to mention in this record of poets and poetry
two annual publications which have greatly contributed to the
development of Flemish literature . Het Jaarboekje (Annual), directed
by the poet Rens, one of the worthiest veterans in the Flemish
cause, has attained the thirty-eighth year of its existence . Since 1833
there may be found every year amongst its pages fugitive pieces
signed by the best names . The result of this combination is curious
and remarkable . The Studenten Almanak of Ghent, set on foot
in 1855, has witnessed the first appearance of some of our most
remarkable writers . During the last two years, it has become a free
Tribune for the students of all the Universities, both of Belgium and
Holland . This is a sign of the times, and shows how sincerely the
youth of the University, who will one day govern the country,
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desire to come into close relations with Holland . It is needless to
add that the Almanac has greatly improved .
As for Flemish Philology a new edition has this year appeared of
two 'Strophiques', by Jacob van Maerlant, the great poet of the
thirteenth century, he who raised Flemish literature from being a
meagre imitation of poems of chivalry, and transformed it into the
bold and vigorous utterance of the people of our free Flemish
Communes and the faithful interpreter of their life and thoughts . It
is M . Heremans, the learned Professor of the University of Ghent,
who has edited these two poems : he has carefully corrected the text,
and added an excellent glossary . His colleague, M . Serrure, has,
in the name of the Society of Flemish Bibliophilists, published
the narrative related by Father Pierre-Thomas Van Hamroe, a
Flemish priest, of his missions to Mexico (1651-1727) . These two
publications are worthy of the reputation of the Flemish University .
Whilst speaking of Reviews, we must not omit to mention De
Toekomst (The Future, edited by the poet Frans de Cort, which has
already been fifteen years in existence : it appears every month. This
periodical is especially devoted to educational questions ; but
it contains, along with its scholastic articles, papers on general
literature, history, and philology . De Kunstbode (The Message ofArt)
is a new review, set on foot by a group of young authors . It is
devoted to the questions of art and literature .
Flemish literature, as we have already had occasion to remark, is
essentially a popular literature, and consequently it is very poor in
works of philosophy and science . Agricultural and Horticultural
science must nevertheless be excepted from this assertion : every
year these subjects afford their contingent of useful works . Amongst
the books of M.M. Burvenich and Rodrigas, both of whom are
professors in the School of Horticulture at Gendbrugge, near
Ghent .
Dramatic literature counts this year, as usual, a tolerable numerous
array of. pieces . Few amongst them rise above mediocrity, but all
possess one valuable characteristic, that of being irreproachable on
the score of morality . They have nothing in common with the
French vaudevilles and dramas of the day, wherein debauchery,
adultery, infanticide, and other capital rimes form the staple
subjects . On the contrary, the characteristic of the Flemish drama
1 74

is its vigorous protest against this tendency, and whether the
subjects be taken from national history, especially of the fourteenth
and seventeenth centuries, or from the domestic life in town or
country of the present day, the dominant spirit of the drama is
rather anti-Gallic. But at present there is little beyond aspirations to
be found, and too frequently there is a great lack of true literary and
dramatic talent. None of the really distinguished Flemish authors
have ever written for the stage . It is to be hoped that the reform of
the theatrical companies at Ghent and Antwerp, where the Flemish
theatre has been placed by the Communal authorities under
improved conditions for development, will induce a higher order of
literary men to make their appearance before the great dramatic
tribunal . The question of the theatre as a means of civilization and
popular culture, as it was understood among the Greeks, increases
in importance every day, and begins to excite public interest in
Holland as well as in Belgium . At the last Dutch-Flemish Congress,
held at Louvain, a dramatic league was formed (NederlandschToneelverbond) between the two countries . This useful association
has undertaken to organize at Amsterdam a model school of scenic
declamation . Besides this, it publishes a review every three months,
devoted to theatrical matters, and edited both by Dutch and
Flemish writers . The first number of this review has just appeared ;
it contains, amongst other things, a remarkable study by Max
Rooses, upon Flemish dramatic literature from 1830 . The triennial
prize for Flemish dramatic literature has this year been awarded by
Government to M . Félix Van de Sande, who is by no means a
novice in his art .
There is another domain in which Flemish genius is making rapid
progress, and that is in music . Several years ago, a Society of Flemish
composers was instituted, the object of which was to create a
National Music for the Low Countries, such as Richard Wagner and
his pupils have created for Germany . This musical movement is
intimately connected with literature . The leaders of the movement
have assumed it to be their mission to make music the reflexion and
expression of the genuine character of the people . They desire only
to write on texts in their own mother tongue . This year the
Willems-Fonds has undertaken the publication of a series of Flemish
songs, twelve numbers have already appeared
and connoisseurs
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are agreed in praising the originality and melody of these songs . The
words have been written by the best Flemish poets, and the music
is by the best composers, both Flemish and Dutch . The new School
of Music has distinguished itself at the national competition for the
prize of Rome . The first prize was carried off (and for the second
time) by a young Flemish composer . This musical revival has called
forth, in reviews and from the press generally, some remarkable
studies in musical criticism, amongst which may be especially
mentioned those which appeared in Volksbelang and in L'Echo du
Parlement.
We will conclude by mentioning an important literary
demonstration which took place this year at Ghent, on the occasion
of the twenty-fifth anniversary of the death of Jan-Frans Willems
the Father of the Flemish movement . It was as an acknowledgment
of the public gratitude due to him that the Willems-Fonds was
named in honour of the deceased, and that this society organized at
Ghent one of those national fêtes of which Germany has set such
a splendid example in her touching celebration of the Schiller
anniversaries . From all parts of Belgium and Holland might be seen
the friends of the Flemish movement gathering with one accord at
Ghent . A great number of the Societies of the deputations of their
members ; a long and picturesque procession, with a hundred banners
floating in the breeze, - a procession such as has been the delight of
the Flemish people for centuries, - advanced, accompanied by a
large crowd, to the grave of Willems, which was soon hidden under
crowns of immortelles and branches of laurel . Orations were
delivered in the Cemetery by the heads of the Flemish party, in the
midst of profound emotion . This fête, which was entirely due to
spontaneous and private exertion, has surpassed the expectations of
all the friends of the Flemish cause . It is one more proof how deeply
the roots of Flemish literature have entwined themselves in the
hearts of the people . Whilst the Walloons receive with cold indifference the works of the writers who are endeavouring to endow
Belgium with a French national literature, the Flemings read and
read again their poets and prose writers, and frequently take
occasion to testify their love and admiration by an explosion of
unanimous gratitude .
EMILE DE LAVELEYE - PAUL FRÉDÉRICQ
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As the Flemish language addresses itself more especially to the
working classes, it is principally works of imagination which are
written in that tongue . Hendrik Conscience has published a series
of seven stories . They are simple and touching, and depict Flemish
manners as he alone knows how to paint them . Another prose
writer of talent, D . Sleeckx, has written several tales, amongst which
an historical romance, called 'Hildegonde', has attracted much
notice . The subject is taken from the history of the Low Countries
towards the end of the fifteenth century . The author gives us the
marriage of Philippe le Beau with Joan of Castille (afterwards so
sadly celebrated as Jeanne la Folle) : he depicts the life, manners, and
fates of the Flemings of that period, and he adds a picture of
the brilliant Court of Margaret of Austria, aunt to Charles the
Fifth. 'Hildegonde' is a work full of solid erudition, and is besides
extremely interesting . We must also mention the novels of Madame
Courtmans, of M.M. Geiregat, Alfred Ferlaenen, Cam . Vander
Cruysen, Frans de Potter, S .A.C. Willems, and others, which all
possess various good qualities . Flemish literature is rich in novels
it is the form of literature which finds the greatest response in the
heart of this simple, and in general but little-developed people . The
poet, Jan van Beers, who, after Conscience, is the most popular of
Flemish authors, has this year published a magnificent edition of
his complete works. They are marked by truth and vigour of
sentiment, and by picturesque simplicity of the description both of
life and natural scenery . Jan van Beers is very popular, not only in
Belgium, but also in Holland .
Two yearly volumes of collected pieces have for a long time past
played an important and useful part in Flemish literature . The
'Annual', edited by the venerable poet, Frans Rens, has reached its
thirty-ninth year . It contains pieces in prose and verse, signed with
the names of the best known authors. The 'Studenten-Almanak' is
the annual most in use among the students of Ghent and of the
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Flemish and Dutch Universities . It is in the pages of this work
that several authors of recognized talent have made their début in
literature . What is especially noteworthy in this collection is the
patriotic concord of the students of the two countries, as well as
their spirit of religious and scientific independence .
The poets Jan van Beers and Minnaert have composed, for the use
of the superior schools, two excellent works, in which, by means
of well-chosen extracts, a consecutive view is given of the literature
of the Low Countries from the sixteenth century to the present day .
The 'Willems-Fonds' has this year issued a series of popular
works, amongst which may be especially noticed the second volume
of the 'Voordrachten over de Grond[w]et', a collection of the
reports of the lectures on the Belgian constitution, by the journalist
of Ghent, Rolin Jaequemyns . He passes in review the different
privileges proclaimed by the fundamental law of Belgium, and
he treats especially of the right of combination as it regards the
societies of working men, and also the liberty of speech guaranteed
by the article twenty-three of the constitution . This brings the author
to the examination of the Flemish movement, its past history and
future prospects . The work is at once solid and entertaining, and
good judges consider it the best commentary on the Belgian constitution which can be put into the hands of the working classes . The
'Year book for 1872', published by the managing Committee of the
Willems-Fonds, supplies to the 1,200 branch societies the annual
report of its Proceedings, and gives besides a series of literary and
scientific articles, amongst which may be especially noticed the
interesting biographical sketch of the founder of the Society, J .F .
Willems, by the philologer, Here[m]ans, Professor of the University
of Ghent .
Literary history has produced the first volume of 'Letterkundige
Geschiedenis van Vlaanderen' ('Literary History of Flanders'),
by C .A. Serrure, giving a view of the state of Flemish and French
literature in the province of Flanders down to the fifteenth century ;
and the work by Prof. Max Rooses upon Willem Ogier, which
introduces the reader to the Flemish theatre of the seventeenth
century, and to the most important dramatic author of that period .
In dramatic literature several good works have appeared ; amongst
others, a bourgeois drama by Van de Sande, and an historical play
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by Willem Geets, entitled 'William the Fool of Burgundy' . The first
representation of this piece at the theatre at Malines was a great
triumph for the author. The scene is laid in the reign of Philip the
Good, Duke of Burgundy, and the most original character is that
of the prince's jester, which reminds one of the Triboulet of M .
Victor Hugo . The répertoire of the Flemish lyrical drama has been
enriched this year by an opera, the work of Miry, the composer
of Ghent, and entitled 'The Poet and his Dream' . The libretto was
written by Hendrik Conscience, the novelist . This work is spoken
of as intended to inaugurate the opening of the splendid theatre at
Antwerp, which the communal administration has just erected
there, in honour of the dramatic muse of Flanders . The Director
of the Musical Academy at Antwerp, Piete[r] Benoit, has put the
finishing stroke to an opera, 'War', founded upon a Flemish poem
by Jan van Beers . These are the two important events in the musical
world of Flanders, and they are intimately connected with those of
the literary world .
In history we may mention 'De Geschiedenis van Lier' ('History
of Lier'), by Antoon Ber[g]mann, already favourably known as a
writer of romances full of humour and character . It is an elaborate
monograph, which, beginning with the story of a little town in the
province of Antwerp, goes on to trace in an original manner the
history of all Belgium . The religious struggles of the sixteenth
century, the unlucky attempts at reform by the philosophical
emperor, Joseph the Second, are well and amusingly treated . L.
Torfs and De Burbure have published with learned notes a chronological list of the 'Ammans', communal magistrates of Antwerp .
Frans de Potter and Jan Broeckaert continue their 'Geschiedenis der
Gemeenten der Provincie Oost-Vlaanderen' ('History of the
Flemish Communes') : the fourteenth and fifteenth volumes contain
the histories of eight villages of East Flanders . This curious
monograph will be very valuable to future historians of Flanders .
Ferd . van der Haeghen, the librarian of the University of Ghent, has
at length published the first volume of 'Van die Beroerlicke Tijden
in die Nederlanden en voornamelijk in Ghendt' ('Troubles of
Ghent and of the Low Countries'), from 1566 to 1568, by Marcus
van Vaernewijck, the chronicler of Ghent in the sixteenth century .
This book will make a sensation, as it brings to light an unpublished
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manuscript, which contains a sort of journal, written with an
impartial naiveté, by the Catholic Vaernewijck during the worst
periods of the religious troubles in Flanders. It is a new and
important source of information upon the most controverted point
of history, the troubles of the Low Countries in the sixteenth
century. J . van den Brande has written a study on Frans Wouters
(1612 to 1659), a Flemish landscapepainter too little known . He was
the pupil of Rubens, and the friend of Vandyck in England . The
collection entitled 'Ligg[er]en en andere Historische Archieven der
Antwerpsche Sint Lucasgilde' ('Archives of the Guild of St. Luke')
contains numerous hitherto unpublished documents upon the
important corporations of the painters of Antwerp, of which
Rubens and all his disciples were members . This work contains
precious materials for the biography of most of the artists of the
Flemish school, about whom we know little .
In philology we have the excellent 'West Vlaa[m]sch Idioticon',
by De Bo, a well-arranged collection of the expressions peculiar to
the patois of West Flanders . Prof. Bo[r]mans has published, from an
unpublished manuscript, which he has enriched with notes,
'Ouddietsche Fragmenten van den Parthenopeus van Blot's'
('Old Fragments of the Parthenopeus of Blois') . C .A. Serrure
has written a 'Keukenboek', or, a manual of Flemish cookery in
the fifteenth century . Prof. Roucourt has published a valuable essay
on etymology, under the title of 'Proeven van Nederlandsche
Woord-afleidkunde' ('Essay on the Language of the Netherlands') .
A work which it is difficult to class, is one written by L . Jottrand,
an old member of the Belgian Congress of 1830, a Walloon by birth,
but a warm partisan of the Flemish movement . He has collected
into one volume, under the title of 'Nederduitsche Gewrochten van
den Nederlandschen Waal' ('Dutch Works by a Walloon'), fugitive
pieces written by him at different times in Flemish . Amongst other
articles in this book there is one containing various notes on the
poet philosopher Kinker, who, previous to 1830, filled a chair in the
University of Liége, and who endeavoured to infuse into his
Walloon pupils the love of their own language and of their native
country .
E. DE LAVELEYE
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Although for some years past the Flemish people have been roused
from their secular apathy, and feel more and more the necessity of
self cultivation, novel reading, which touches the heart and charms
the imagination, has remained their favourite and almost sole form
of literature . Hendrik Conscience, the fertile novelist, continues to
charm the Flemish public . In this branch of literature, we must not
omit the latest works of Mistress Courtmans, and of Alb . Van Den
Abeele, Van der Cruyssen, Dodd, Jan Boucherij, and V . de Veen .
It must be owned however, that no romance of transcendent merit
has appeared in 1873 . Dr. Nolet de Brouwere has published two
good volumes of 'Proza' (Essays in Prose) .
In the domain of poetry, we shall first mention two re-issues ; one,
the complete edition of the 'Liederen (Songs) de [sic] Frans de Cort',
a poet much beloved, and who deserves the popularity he enjoys,
by the picturesque, simple and tender grace which he imparts to his
songs . Also the second edition of 'Gedichten' (poetry), by Rosalie
and Virginie Loveling, the sister poetesses, who excel in short
pieces full of simplicity, purity, and sentiment, which remind one
of Longfellow and Uhland . Frans de Cort and the sisters Loveling
are much admired in Holland as well as in Belgium . Three other
volumes of verses have appeared this year . Jan Ferguut, already
known by his happy imitations of Oriental poetry, has brought out
a charming collection of pieces dedicated to the young, and entitled
'Dit zijn Zonnestralen voor de Jeugd' ('Rays of Sunshine for
Children') . A young lieutenant of the Belgian army, Vict . van de
Weghe, has published his 'Denderloover' ('Leaves from the Shores
of the Dendre') . We must not omit to notice the successful first
appearance of Theodoor Sevens, a poet from Blankenberghe, who
sometimes happily expresses the emotions caused by the grandly
monotonous spectacle of the sea .
The firm Brockhaus, of Leipzig, have begun to publish a 'Nederlandsche Bibliotheek', as a continuation of the principal literary
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collections of Europe, which have been already issued by this house .
This enterprise is placed under the intelligent direction of the
philologist Heremans, professor at the University of Ghent, and the
poet Em[m]anuel Hiel . The two oldest and most important annuals,
the 'Jaarboekje' ('Annual of Poetry and Prose'), edited for the last
forty years by the venerable poet Rens, and the StudentenAlmanak' ('Almanac for Flemish and Dutch Students'), which is
edited by the students of the University of Ghent, have this year
both thoroughly kept up their old reputation .
In dramatic literature a great number of pieces of all kinds have
appeared, amongst which may be specially named a good drama of
bourgeois life, called 'De Stiefdochter' ('The Daughter-in-Law'),
by Block and Van Hoorde ; also an historical play, 'De val van
Antwerpen' ('The Taking of Antwerp'), by Joseph van den Brande .
The subject is founded on the most famous siege of Antwerp by the
Spaniards in 1583 . The chief character in the play is Marnix de
Sainte-Aldegonde.
In the domain of literary history, there is an important Essay by
Max Rooses, upon the Niebelungen and the song of the Edda . The
book called 'De Zuid-nederlandsche schrijvers van het tijdstip der
fransche overheersching,' by J .O.Devigne, is a very curious picture
of Flemish literature during the period of the union of Belgium with
France (1794-1814) . A small work, entitled 'Petronilla Moens,' must
not be forgotten here ; it is a literary and biographical study of this
poetess, by Madame Van Ackere, who has herself gained a name by
her own poems in the Flemish language . Also there has appeared a
small work by that good critic and romance writer, D . Sleeckx,
upon the immoral tendency of the plays of Alex . Dumas fils.
As regards works on philology, De Bo has produced the
concluding numbers of his 'West-Vlaamsch Idioticon,' an excellent
dictionary of the phrases and corruptions belonging to the patois of
West Flanders, which is strongly mixed with Saxon, and often gives
an idea of the language of England before the time of William the
Conqueror.
The 'Willems-Fonds' of Ghent, has this year issued an excellent
Annual ('Jaarboek'), and has begun to publish the select works
of Jan Frans Willems, the founder of the Society, who is justly
considered as the father of the Flemish movement . He was the first
1 82

who inaugurated an outrageous protest against the violent fancy of
the Flemings for the French language after 1830 ; he was then a
learned man and had distinguished himself in literature ; his writings
throw a new light upon the intellectual movement in Flanders at the
period of the erection of Belgium into a kingdom . The WillemsFonds has edited, amongst other things, an excellent manual
of organic chemistry, the author of which is Dr . Julius Morel,
professor in the industrial school at Ghent .
Several Flemish works of great importance in an historical point
of view have appeared in 1873 . Ferd . van der Haeghen, the learned
librarian of the University of Ghent, has printed the second volume
of the unpublished chronicle of Marcus van Vaernewijck, 'Van die
beroerlicke tijden in die Nederlanden,1566-1568 .' The author of it
was contemporary with the religious troubles of the sixteenth
century in Flanders, and he belonged to the Catholic party . In
this chronicle he relates the effect produced by the excesses of the
Iconoclasts, and traces a startling picture of the seventies of the
Catholic re-action . His impartialities, his frank simplicity, and his
geniality render his chronicles an invaluable document . Another
publication, scarcely less important, is the first volume of the
financial accounts of the city of Ghent during the administration of
J acques van Artevelde, 'Rekeningen der stad Gent . - Tijdvak van
Jacob van Artevelde,1336-1340 .' This edition is published under the
auspices of the old Literary Society of Ghent devoted to Netherland
History and Literature, which is named 'De taal is gansch het volk'
('The Speech is the People') . The publication is directed by four
eminently learned men, P .A. Lentz, Nap. De Pauw, Max Rooses,
and Julius Vuylsteke . The last-named author has written a little
work on this occasion, which is much thought of by those specially
interested in the subject : it is called 'Eenige byzonderheden over de
Artevelden in de 14e eeuw' ('Some unpublished Details about the
Artevelden in the Fourteenth Century') . The author displays
learning and independence of thought . Aug . Orts, Member of the
chamber of representatives, and one of the most distinguished
advocates of Belgium, has printed the unpublished MS . of a curious
work on Flemish law, which goes back to the close of the fifteenth
century : it is entitled 'Practijke Criminele' by Philips Wielant,
citizen of Ghent . Aug . Orts proves, in the Preface, that Damhouder,
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the juriconsultus of Bruges in the sixteenth century, stole from
Wielant without even naming him, and thus gained for himself a
reputation which was European in its day.
P.V . Bets has brought out the interesting history of Wommersom
and Esemael, two communes of Brabant . Frans de Potter and Jan
Broeckaert continue their interesting history of the communes of
East Flanders . Frans de Potter has also produced the first volume of
a complete history of the town and manor of Fumes, one of the
most ancient towns in West-Flanders . Amongst historical works,
and elating to them, must be reckoned the important publication of
the sculptor Collinet and the architect Loran, entitled 'Verzameling
der Overblijfsels onzer nationale Kunst van de 1le tot de 18e eeuw'
('Collection of the Monuments of Flemish Art, from the Eleventh
to the Eighteenth Centuries') . This work is enriched by excellent
engravings, which faithfully represents the principal masterpieces of
Flemish architecture and sculpture . It will be invaluable to artists
and to art-critics .
James Wheale, an Englishman, resident in Bruges, has published
'Hans Memling, zijn leven en zijne schilderwerken,' an excellent
study upon the life and works of Memling, the greatest Flemish
painter in the fifteenth century, whose principal works are to be
found in Bruges . In the domain of musical criticism, we must
mention the small book by the composer Pieter Benoit, in which
he develops his principles of what he considers the right direction
to give to Flemish music . Benoit is the chief of a young school,
which professes to walk in the steps of Richard Wagner, and to
create for the Low Countries a national music, which shall bear the
cachet of belonging to the Netherlands. He adds example to precept,
and he has composed several oratorios, the last of which, 'De
Oorlog' ('War') has extorted admiration even from his opponents .
From all this, it may be seen that Flemish literature maintains its
modest but honourable position . Thanks to this, the Flemish
tongue is able to resist the invasion made by the French literature
in Belgium, and seems to show that it is not destined to perish .
E . DE LAVELEYE
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Several works of Hygiène have appeared during the present year .
Dr. Meynne has written 'Etudes d'Hygiène Publique et Sociale,' and
'Géographie Médicale, appliqués á la Belgique,' in which he insists
upon the physical and intellectual inferiority in which the Flemings
in Belgium stand compared with the Walloons . He urges, with
emphasis, the necessity for immediate and energetic remedies,
education and healthy treatment, first for the body then for the
mind. We must notice, also, Dr . Frédéricq's 'Hygiène Populaire,'
a French translation of a Flemish work, which has already become
popular from the freshness and clearness with which a subject
unpleasant in itself must be treated .
A curious symptom of the awakening of the Flemish intellect is the
appearance of a literary and scientific review, which ventures to
shelter itself under a political flag . Since 1830, no Flemish review has
had the courage to do this . For the matter of that, all the reviews
have held back from touching on political questions. The
Nederlandsch Museum, under the editorship of Dr . J .F .J . Heremans,
Professor at the University of Ghent, has shown itself, ever since its
opening number, to be the organ of the liberal Flemish party ;
and some of our most highly-esteemed writers are amongst its
contributors .
The Flemish writers, who keep up the closest relations with their
confrères in Holland, have this year joined to contribute to the
'Biographisch Woordenboek der Noord- en zuid-Nederlandsche
Letterkunde', a great biographical dictionary of Flemish and Dutch
authors, from the first beginning of Netherland literature to the
present day. Also there is the dramatic review, Het Nederlandsch
Toone[e]l, the aim of which is to endeavour to arouse the Netherland
Theatre from its literary torpor, and to raise it from its present
deplorably inferior condition .
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In the present year, as in all previous ones, novelists have written
the greater number of books which have been published in 1874 .
The first place among them must be accorded to a remarkable work,
which has made a great sensation both in Belgium and Holland,
called 'Ernest Staas, Advocaat', written by Tony Anton Bergmann .
This book has been like the Song of the Swan of the most ethereal
and original of Flemish prose-writers. He had already achieved a
reputation as an historian and author of short, spirited, detached
stories, and now 'Ernest Staas' has crowned his fame in literature .
The theme is the history of the life of a young advocate, and enables
the author to unroll before us a series of pictures of life and manners
in Flanders, all drawn with the hand of the master . The death of
Anton Bergmann has left a void in the literature of the Netherlands .
The 'Novellen' by Rosalie and Virginie Loveling are also
remarkable works . These two sisters were, until lately, only known
by their poems, full of a freshness and simplicity which remind one
of the shorter pieces of Uhland and Longfellow . Their volume of
stories, which are pictures of peasant life in Flanders, is distinguished
by the same literary qualities, and has achieved a great success,
especially in Holland, where the public seems to have thoroughly
recognized the delicacy and good taste which are developed with
charming simplicity .
Hendrik Conscience, the novelist, who is so popular not only in
Flanders but throughout Europe, has not allowed his pen to be idle .
Besides the two stories of contemporary manners ('De [Keus des]
Harten' and 'Eene Verwarde Zaak'), he has written an historical
novel, called 'Everard 't Serclaes', the subject of which is taken from
an incident that occurred in the Brabant Communes during the
fourteenth century . Romances have also been written by Madame
Courtmans, Em. Rosseels, Alb . Van den Abeele, H. Keurvels, and
Jacob Rademacher .
The literary and political works of a talented Flemish journalist,
Felix Boone, have been collected and published posthumously .
The 'Willems-Fonds' has completed the memorial of pious
gratitude which it has erected to its founder and patron, Jan Frans
Willems, the father of the Flemish movement . After having, in
1873, published a selection from the works in prose and verse of this
man, who, after the separation of Belgium from Holland, became
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the head of the Flemish party, the Willems-Fonds has this year
edited a collection of his letters, literary and political, addressed to
the most important men of the epoch . Max Rooses, Professor of
Netherland Literature in the Athenaeum of Ghent, has interwoven
with his curious collection a life of Willems, which contains a
retrospective history of the Flemish party from Waterloo to the
present time . The 'Jaarboek' (Annual) of the Willems-Fonds
contains a remarkable article, by Prof. Sleeckx, upon the influence
exercised by the great Dutch poet, Jacob Cats, in the seventeenth
century, upon Flemish literature . Of the same tendency is a curious
article, by Prof. J.F .J . Heremans, establishing the influence
exercised by Dutch writers upon those of Flemish Belgium during
the union of the two branches of the Low Countries (1815-1830) .
It also contains an elaborate monograph by Prof. Max Rooses, upon
a Jesuit of the eighteenth century, Pater Poirters, whose writings,
which are a singular mixture of ascetism and casuistry, have been
almost the only reading of the Flemish population of the Low
Countries or nearly a century .
In the domain of poetry, the place of honour must be given to the
'Gedichten' ('Poems') of Emmanuel Hiel, which appeared in the
Bibliothèque Néerlandaise, published in Germany by a firm well
known in Leipzig, F . Brockhaus . The poet celebrates, by turns, the
greatness of Flanders in the past, and her low estate at the present
time ; the events of the Franco-German war ; love, and marriage .
This collection is marked by brilliant lyrical qualities ; it possesses
real originality of thought and profound poetic sentiment ; and it is
also remarkable for the wonderful richness and variety of its
rhymes . G . Antheunis, a poet full of sentiment and grace, many of
whose smaller poems are already popular in Flanders, has published
a charming collection, entitled 'Uit het Hart' ('Songs of the Heart') .
J. van Droogenbroeck, better known under his pseudonym of 'Jan
Ferguut' has seen in less than two years the third edition of his
volume of poems, called 'Dit Zijn Zonnestralen voor de Jeugd'
('Here are Rays of Sunshine for the Young') . This book of poems
for children deserves the great success it has met with, for the
naïveté, freshness, and variety which the author has displayed in
a line in which it is by no means easy to succeed . The poetical
collection of Eug . van Oye, of Lieut . Van de Weghe, of Victor Van
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de Walle, and of Theodoor Sevens, are all of them full of excellent
promise, but they, at the same time, show great want of experience .
The 'Gedichten' ('Poems') of the late C .A. Vervier deserve a special
mention, because there we have the poetical works of one of the
veterans of Flemish literature since 1830 .
This year, two modern popular editions have come out of the old
Flemish poem, 'Reinaert de Vos', which tells the adventures of
Renard, the wolf, and other animals . It has for several centuries past
justly delighted all Flemish readers, as Goethe's German version of
it, 'Reinke Fuchs', has been the delight of readers on the other
side of the Rhine . The edition edited by the poet De Geyter is
remarkable for the scrupulous care and felicitous skill with which
he has rendered the caustic naïveté of this masterpiece of mediaeval
Flemish literature . In the second edition of his 'Beknopte Nederlandsche Metriek' ('Netherland Prosody'), Prof. Heremans
has treated with learning and subtle delicacy all that relates to
Netherland versification .
Amongst the literary annuals, there are two which are indissolubly linked with Flemish history and Flemish literature - one is 'Le
[sic] Jaarboekje' of the venerable poet, F . Rens, which has appeared
now for more than forty years . This year it contains the whole of
the last lines written by Anton Bergmann . They describe a beautiful
journey to Venice, and are called 'Marietta la Bella', and were
written by the poet on his death-bed . 'De Studenten Almanak'
('The Almanac of the Students of Ghent') is perhaps the oldest and
most curious publication of its kind . Many of the Flemish and
Dutch writers have made their first appearance in its pages, for this
work is open to the students of all the Universities of Belgium and
Holland . The Roman Catholic students of the University of
Louvain, whose political and religious opinions keep them aloof
from the Annual of Ghent, published an interesting volume of their
own for 1874 .
Except works of a purely literary character, we have fewer books
to notice this year than during previous years . National history
alone is cultivated in Flanders systematically . Besides the monograph of L . Everaert and of Jan Bouchery, upon the history of the
town of Halle, those of Jan Broeckaert and of Frans de Potter upon
the towns of Alost and of Courtrai, we must call attention to the
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third volume of the Chronicles by Marcus van Vaernewijck ('Van
die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelijk in Ghent,
1566-1568), published with the greatest care by Ferd . van der
Haeghen, the learned librarian of the University of Ghent . It is a
most picturesque and naïvely impartial narrative of the tragic events
which arose in the Low Countries in the sixteenth century during
the excesses of the Iconoclasts and the tyranny of the sanguinary
Duke of Alva . These Chronicles have become more and more
popular as each volume has appeared, and their value recognized
owing to the abundant harvest of previously unknown facts which
they contain . A curious little work by Jos. van den Brande, called
'Eenige Bladzijden uit [de geschiedenis] van het [Onderwijs te]
Antwerpen', may be classed amongst histories . It traces the peculiar
condition of education at Antwerp at the beginning of the
seventeenth century, immediately after the triumph of Spanish
intolerance in the Southern States of the Low Countries .
As a specimen of artistic criticism, we must mention an Essay, by
Prof. Sabbe, upon the nationality of the Flemish school of painting .
It is original, though somewhat scholastic . Hendrik Conscience has
written an interesting biography of Willem De Mol, a Flemish
musician, who died a little while ago abroad, at the time when he
gave the greatest promise . Willem De Mol, although very young,
had the gift of music - of simple and touching melody, which goes
straight to the heart. His song 'Ik ken een lied', the words of which
are imitated from a well-known English ballad, 'I know a song, a
song of love', will live after him .
Dramatic literature has shown signs of life in 1871 . Dramas and
vaudevilles may be counted by the score in Flemish, but their merit
is not in proportion to their numbers . This year, however, has
witnessed several dramatic works which are highly satisfactory . The
biennial prize of the Belgian Government has been awarded to
Dés . Delcroix, for his historical play, 'Philippine van Vlaandren' .
At Antwerp the communal administration has crowned several
remarkable dramatic works, which are reserved for representation
upon the stage of the magnificent Netherland theatre, which has
just been opened in the commercial and artistic capital of Belgium .
On this occasion the jury of the competition published a remarkable
Report (Verslag), in which all the questions relating to the present
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condition of the Flemish Theatre in Belgium are examined with
great sagacity ; this paper also contains inquiries into the best
method for the improvement of the stage . The public becomes more
and more interested in this question both in Flanders and in
Holland . People are beginning to feel the importance of a moral
national drama for the intellectual development of all classes . The
stage in the Netherlands has always been, and will probably become
again, a school of patriotism and morals .
E. DE LAVELEYE

PAUL FRÉDÉRICQ .
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Dec. 25, 1875

Flemish literature has this year sustained two irreparable losses .
Death has deprived it of Rosalie Loveling, whose poetry and novels
had placed her in the first rank of our literature . The old poet, Frans
Rens, one of the veterans of the Flemish movement since 1830, is
also dead . He was president of the Willems-Fonds, which has been
mentioned in several previous articles in the Athenaeum. This society
has published its annual ('Jaarboek voor 1875'), in which there is an
interesting étude worth noticing by Prof. Max Rooses, upon the
poet Theodoor van Rijswijck, who, with Conscience and Ledeganck,
inaugurated the revival of Flemish literature about the year 1840 ;
also an article by Prof. Sleeckx, upon Willem von Kaulbach ; a
lecture by Prof. De Vijlder, upon Paris before and after the
Commune ; and also a curious statistical étude upon Population, by
Arthur Corvette, suggested to him by the remarkable labours of
that much lamented Belgian statistician, Quetelet .
In the domain of poetry let us mention, first a new edition of the
works of Dautzenberg, the Flemish poet most to be recommended
for his simplicity, his love of nature, and the richness of his rhythm .
Amongst new collections, 'Uit het Hart' ('Poems of the Heart'), by
G . Antheunis, takes the first rank . This author especially excels in
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singing the poetry of the domestic hearth, with its joys and its
hidden sorrows . A lieutenant of the Belgian army, Vict . van de
Weghe, has published his third collection of poems, which is a
marked improvement upon the former . This young poet has
evidently formed himself upon the vigorous poetry of Julius
Vuylsteke, the singer who is inspired by the liberal Flemish cause .
J. Adriaensen has published a lyric poem, 'De Fortuna', the scene
of which is laid in the Shetland Isles .
Prose has this year, as in most others, furnished a strong
continent . Hendrik Conscience, whose stories have been translated
even into modern Greek, has published a touching tale, entitled
'Schandevrees' ('The Fear of Shame') . Prof. Heremans has collected
the scattered stories of Tony (Anton Bergmann), under the title of
'Verspreide Schetsen en Novellen' . This author, whose works are
full of verve and gaiety, had published last year, just before this
death, a romance which made a great sensation in Belgium and
Holland - 'Ernest Staas' ; and the Belgian Government has awarded
to him the literary prize of five thousand francs which is given every
five years. The short works collected in this volume by Prof.
Heremans contains the first essays of Tony, dating back to the
period of his student-life at the University of Ghent, and also the
charming stories which were inspired by his journeys up the Rhine,
in Switzerland, and in Italy . They have enjoyed a success equal to
that of his 'Ernest Staas' .
Emi[e]l van Goethem has published a little masterpiece, a play
entitled 'Het Wiegje' ('The Cradle'), and a play called 'Vriend
Kobus' ('Friend James') which, without being equal to 'The Cradle',
is still a good piece, containing several well-delineated characters .
D . Delcroix has written a great historical drama, 'Philippine van
Vlaanderen', taken from the stirring period of the struggle of
Flanders against France at the beginning of the fourteenth century .
Dramatic literature has also been enriched by several sterling
works by well-known authors, such as Block and Van de Sande . In
literary history, we have had an essay by Prof. Max Rooses, entitled
'Geuzen en Anti-geuzenliederen der XVIe Eeuw' . The author
examines those political, popular, and religious songs in the Flemish
language, which burst out in such profusion in the Low Countries
in the sixteenth century . He points out the great assistance which
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the historian, properly so called, which might derive from these
songs, which illustrate the progress of Protestant reform in Belgium
and Holland ; and the various phases of the struggle against Spain
and the Inquisition. Joz . van Hoorde has published a notice upon
J.B . Hofman, a Flemish poet of the period of the Austrian and
French dominion . He was one of those authors who are too little
known, to whom we owe it that the tradition of Flemish literature
was not entirely obliterated before 1815 .
One curious symptom which has appeared in Belgium is that
recollections of the sixteenth century are becoming more vivid
than ever, both in politics and in literature . The year 1875 has
been no less than three popular biographies of Marnix de St .
Aldegonde in Flemish . Prof. Heremans has begun to print the
hitherto unpublished poems of a nun of the thirteenth century
Zuster Hadewich. She seems to have been that famous heretic who
was attacked with so much vehemence by the contemporary
mystic, Ruusbroec, one of the oldest prose writers in the Flemish
language . The verses of Zuster Hadewich are most valuable in an
historical, literary, and religious point of view .
What has always been the great fault in Flemish literature is, that
poetry, novels, the drama, popular literature are its only active
offshoots . But, such as it is, Flemish literature renders this
important service - it includes the Flemish-speaking population in
the great movement of modern civilization .
PAUL FREDERICQ .

EMILE DE LAVELEYE
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Dec. 30, 1876

It is well known that, during the religious wars of the low countries, the Catholics and Protestants came to a reconciliation between
themselves at Ghent in 1576 . By a solemn treaty they united against
the Spaniards, and suspended the barbarous laws of Philip the
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Second and the Duke of Alva against heretics . The memory of this
great event has this year been celebrated by grand fêtes ; it has also
given rise to a passionate polemical discussion throughout the whole
of the French and Flemish press . Many works written for the
occasion have been published . Amongst others, we may mention
'Les Actes Diplomatiques de la Pacification de Gand,' by Léon
Verhaeghe a secretary of the embassy, - he has studied with
impartiality the events of the sixteenth century, and he comments
on the principal treaties concluded at that epoch between the
Catholics and the Protestants of the Low Countries . 'La Pacification
de Gand et le Sac d'Anvers en 1576,' by Théodore Juste, - this
work betrays great haste, and lacks all force and colour . 'Discours
contenant le vray Entendement de la Pacification de Gand' is a
reprint, of 110 copies only, of a pamphlet published in 1579, which
maintains that liberty of conscience is the only means by which the
religious troubles can be stopped in the Low Countries. The last we
will name is 'Album van den historischen stoet der Pacificatie van
Gent' : this work, adorned with eleven engravings, is accompanied
by a French translation ; it is by Paul Fredericq.
In Belgium, Flemish literature does not exhibit either the same
variety or the same extent as French . The Flemings, dating from the
sixteenth century, having traversed three unhappy centuries of
ignorance and superstition, are now but slowly entering into the
general current of European civilization . In the annual of the
'Willems-Fonds', the 'Jaarboek', may be found some remarkable
articles ; amongst which are a monograph by Prof. Sleeckx, on the
play of 'Edward the Third', ascribed to Shakespeare, and upon the
delicate relations of Edward with the Countess of Salisbury ; also
there are notes of an artistic excursion by Max Rooses, curator of
the Plantin Museum of Antwerp, in the Brabant villages of Elewijt,
Perk, and Saventhem, which are even now filled with memories of
Rubens, of Teniers, and of Van Dijck .
In the region of history we must pay great attention to the fourth
and last volume of the 'Chronijk van Marcus van Vaernewijck' (Van
die Beroerlicke tijden in die Nederlanden) . It is published by the
learned librarian of the University of Ghent, Ferd . Vanderhaeghen .
The author, who was contemporary with Philippe the Second,
describes with a delicious bonhomie the first period of the religious
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troubles in the Low Countries, which were marked by the excesses
of the iconoclasts and by the tyranny of the Duke of Alva . Vaernewijck was a Catholic, and a partisan of Spain ; and it is that which
makes his testimony so valuable . His naïve account of things is
overwhelming evidence against the Catholics . The review of Bruges,
De Halletoren, publishes a learned monograph by K. Deflou upon
the Kerels, Saxons who formerly inhabited the coasts of Flanders,
and who in Belgium were the champions of the liberties of ancient
Germany. L. Everaerts and Jan Bouchery have compiled a history
of the town of Hal[le], which is celebrated for its miraculous Virgin,
Edw. van Even, the learned archivist of Louvain, has written a long
monograph upon P .J . Verhaghen, a Flemish painter of the
eighteenth century, and upon his works .
The drama, poetry, and romance furnish every year a numerous
contingent of fresh works . J . van Hoorde has written a comedy of
character, called 'Een Strijd Tusschen Twee' . Emiel van Goethem,
whose exquisite little drama of 'Het Wiegje' ('The Cradle') we
mentioned last year, has now in 1876 produced a grand comedy, 'De
Naápers' ('The Imitators') ; also an historical play, 'De Pacificatie
van Gent', of which Peter Benoit composed the music, and which
was performed, on the occasion of the fêtes of the Pacification, at
the great theatre of Ghent . The author brings upon the stage
Marnix, the Duke of Alva, the Prince of Orange, and the whole
of the sixteenth century . This bold venture has deserved to be
published by the Willems-Fonds .
Two new works of poetry have appeared this year - the
first, 'Zomerkrans' ('Crown of Summer'), by K . Bogaerd, who,
from being a common workman, has risen to be a distinguished
literary man ; the other is 'Lenteliederen' ('Songs of Spring'), by
Theophiel Coopman, a young poet of bright promise, but who
ought to seek more than he does after originality . Madame van
Ackere, a poetess who may rank amongst the literary veterans
of Flanders, has collected her scattered poems, and Jan van
Beers, who is undoubtedly the most beloved Flemish poet in
Belgium and in Holland, has published a popular edition of his
complete works . Before leaving this part of our subject, the
annual of the students of the University of Ghent must not be
forgotten
'Gentsche Studenten-Almanak', which now, as in
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former years, is, both in prose and verse, exuberant with life and
youth.
Romance forms this year the most considerable portion of
Flemish literature . Hendrik Conscience is the creator and father of
the Flemish novel ; he is also the most popular author in all
Flanders . His books are read by all, and the most ignorant peasant
has learned to honour his name . This year Conscience has written
an historical romance, 'Gerechtigheid van Hertog Karel' ('The
Justice of the Duke Charles') . It is taken from the history of Duke
Charles the Bold . Two reprints also are deserving of mention - the
'Volledige Werken' ('Complete Works') of Eugeen Zetternam, one
of the most fertile and original of the Flemish writers ; also the
second edition of 'Ernest Staas', the witty and bright romance
of Tony (Anton Bergmann), which reminds us of the delightful
narratives of Toepfer and of the 'Camera Obscura' of Nicolaas
Beets.
The most original book of the past year has been the second series
of the novels, 'Nieuwe novellen', by Rosalie and Virginie Loveling.
These two sisters occupy a very high place amongst Flemish poets
and prose writers . Death deprived us of the elder sister, Rosalie, in
1875 . Her three latest novels were published along with three others
by her sister. This last volume of prose adds to their reputation,
which was already well established in Holland and Belgium . The
stories are remarkable for their good taste, delicacy, an admirable
faculty for observation, and a vein of pure and refined thought . The
little narrative, 'Po en Paoletto', by Rosalie, is a gem .
From the foregoing notes it will be seen that Flemish literature
endeavours to fulfil the civilizing mission which has been laid upon
it by the backward condition of Flanders . During the few last years
Flemish literature has conquered a footing in Holland, and it
continues to stir up and to enlighten the Flemish population .
EMILE DE LAVELEYE

PAUL FREDERICQ

195

9
Dec. 29, 1877

Flemish literature can show this year at least two or three books
of interest for specialists. The first is 'Plantin and the Plantinian
Press', a prize essay by Max Rooses . Another is an old Flemish
Chronicle of the times of Alba, which is written with much naïveté,
and has been edited by Ferd. vander Haeghen . 'The Mirror of Wisdom', a manuscript of the thirteenth century, has lately been edited
by Prof. Bormans, of Liège .
Among Flemish contributions to geography and history 'Africa',
a good book, compiled by C . vander Cruyssen, may be named as
one containing much information on a subject here made popular
through the influence of King Leopold the Second. Frans de Potter
and his colleague, J . Broeckaert, continue their series of historical
monographs . Those published this year are accounts of the towns
Courtrai, Alost, and Roulers . Karel de Flou, in his 'History of the
Kerels in Flanders', has collected his articles previously published
on that subject . In technology a 'Practical Handbook of CottonSpinning', by G . Pipyn and Alb . van den Steen, has been highly
commended. The 'Year-Book for 1877', published by the 'Willems
Fonds', contains some good papers .
The history of Flemish literature is partly represented by a
'Mirror of the Literature of the Netherlands', a heavy book by Prof.
Alberdingh-Thym . There is more freshness and vivacity in the
estimates of modern Flemish authors given by Max Rooses in his
'Sketch-Book' . The 'Bibliographical Dictionary of Literature in the
Netherlands, North and South, Holland and Belgium', is now
completed . To this work Jos. vanden Brande has been one of the
chief contributors .
As in former years, dramatic works in Flemish are comparatively
numerous . 'William the Buffoon', in five acts, a good drama
recalling the times of Philippe le Bon, is the work of the painter
Willem Geets . 'Julius Caesar', a piece in one act, by Emiel van
Goethem, is a second instance of great success . The hero, like his
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great namesake, is a conqueror, but his victims are women . Of
course, he is conquered at last . Minor successful pieces are rather
numerous .
Meanwhile, poetry is not silent . The sisters Loveling have
published, with some additions, a new edition of their poems . 'A
Little Flower' is the title of a volume of poems, in which Em . Hiel
makes us acquainted with the happiness of his second marriage .
There might be some promise in the 'Garland of Songs and Poems'
by Victor van de Walle, if he would avoid imitations of Lamartine .
One of the best of the Flemish poets, Theodoor van Rijswijck,
has ready for publication a new edition of his poems . Hendrik
Conscience in 'The Uncle of Felix Roobeek', has given us new
sketches of contemporaneous manners, and each of the well-known
prose-writers, Sleeckx and Snieders, has published his collected
works . In his 'Fantasia', Em . vander Ven has displayed at once his
vivacity of style and his coarseness of sentiment . Teirlinck-Styns
two authors whose co-operation reminds one of ErckmannChatrian - are manifestly imitators of Conscience in their last
book, which is entitled 'The Schoolmaster's Bertha' . It has,
however, the charm of naïveté. But the most original of all the
Flemish books of fiction for this year is, without doubt, that
entitled''In our Flemish Land', by W .G.E . Walter (a pseudonym) .
The writer's true name is not known . His book describes with
graphic power the social and religious relations of the peasantry in
a majority of the villages of Flanders . There, it is said, the Catholic
clergy, inspired with Ultramontane zeal, áre exercising more and
more a tyranny that is fast becoming intolerable . The book has
made here a profound impression . It is the work of an unknown
writer ; at the same time it is a masterpiece of its class .
EMILE DE LAVELEYE

PAUL FREDERICQ
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Dec .28, 1878

Flemish literature has lost in 1878 a distinguished philologist,
Bormans, and one of its best poets, Frans de Cort, who was cut off
in the maturity of his life and powers ; but it counts a new prose
writer, who promises to take a high place among authors . He uses
the pseudonym of Wazenaar (i.e ., native of the Pays de Waas
between Ghent and Antwerp) . His first book, called 'Een Vlaamsche Jongen' ('A Flemish Boy'), is a sort of autobiography, showing
lack of experience, yet truly original, and containing most successful
sketches of Flemish manners . The author does not spare the catholic
clergy, who in the villages of Flanders join without disguise in the
struggles of political parties.
Some novelists of assured reputation, such as M .M . Sleecx, Aug .
Snieders, and Ecrevisse, continue the publication of their complete
works ('Volledige Werken') . Others, like the illustrious Hendrik
Conscience, Madame Courtmans, Gust . Segers, and TeirlinckStyns, have written new books more or less remarkable. Some
collections of rather insignificant verse have been issued by M .M . de
Coninck, Van Eyck, Sevens, and Bultynck . The Willems-Fonds,
pursuing its aim of enlightening the country population of Flanders,
has brought out this year the third edition of its 'manual of Hygiene
for all classes' ('Handboek van Gezondheidsleer voor alle standen'),
written by Dr. C .A . Fredericq, as well as a Jaarboek, containing
some curious dissertations ; among others, an account of a terrible
trial for heresy, which took place at Ghent in 1560-61, and an article
on Shakespeare and Charles Lamb's 'Tales from Shakespeare' by
M . Sleeckx . The students of Ghent University have again produced
their Studenten-Almanak, which for many years past has been issued
under the patronage of the ''t zal wel gaan' (ca ira !) Club, and is
always animated by manly patriotism and an ardent love of progress
and liberty .
As regards national history we have nothing to mention, except
some very indifferent books by M .M . Evaert, Jan Bouchery, Frans
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de Potter, Broeckaert, and others . Two publications of bibliophiles
deserve to be specially mentioned . Prof. Heremans, a philologist,
has reprinted the dramatic pieces produced at the famous competition
at Ghent in 1539, which were put on the 'Index', and hold a curious
position in the history of the Reformation in the Low Countries .
M. Max Rooses, Keeper of the magnificent Musée Plantin at
Antwerp, has published the diary kept by Jean Moretus II, as Dean
of the Guild of St . Luke (1616-1617) . This corporation comprised
the painters, the sculptors, the printers, &c . The greater part of the
revenues of the corporation was spent, it would seem, in eating and
drinking.
The city of Antwerp celebrated in 1877, as your readers are aware,
the three hundredth anniversary of the birth of her most illustrious
son, Peter Paul Rubens. On that occasion the Communal Council
offered a prize for the best history of Antwerp painting - a prize
that has been divided between two competitors, M .M. Max Rooses
and J. Vanden Brande, the Assistant-Keeper of Records at Antwerp .
these gentlemen have this year begun publishing their voluminous
prize essays . Both are entitled 'Geschiedenis der Antwerpsche
Schilderschool' ('History of the Antwerp School of Painters') . Both
are works of high merit, and they have been favourably received in
Belgium and Holland .
EMILE DE LAVELEYE

PAUL FREDERICQ
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Dec. 27, 1879

Flemish literature has also been by no means sterile . Several
volumes of poetry have been published : 'Vooruitgang' ('Progress'),
by M. Karel Bogaerd ; 'Gedichten en Gezangen'('Poetry and
Songs'), by M . Theofiel Loopman : 'Gedichten en Novellen'
('Poetry and Novels'), by M .M. Teirlinck-Stns ; 'Schetsen en
Beelden' ('Sketches and Portraits'), by M .A. Beirnaert ; and an
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original collection by a beginner, M . Pol de Mont . M .L . de Coninck
has published a third edition, considerably enlarged, of his great
epic poem, 'Het Menschdom Verlost' ('Mankind Delivered'),
overflowing with imagination and poetical bombast . The Studenten Almanak, the almanac of the Flemish students at Ghent, is
remarkable, as usual, for its youthful and liberal spirit .
Among the prose writers the illustrious Hendrik Conscience
continues his artless and simple narratives of Flemish habits and
customs, which are at once translated into every European language,
and are chiefly appreciated by popular readers . M.M. Sleeckx and
Ecrevisse continue to publish their 'Volledige Werken' ('Complete
Works'), which contain some very successful novels . A cheap
edition has appeared this year of Tony's admirable book (the late
Anton Bergmann), 'Ernest Staas' . By far the most remarkable
production of Flemish literature in 1879 is a work entitled 'Drie
Novellen' ('Three Novels'), by Miss Virginie Loveling. The author,
who enjoys a great reputation in Holland and Belgium as a poetess,
is also the best living Flemish prose writer . M .M. Ad . Lootens and
Feys have published, under the French title of 'Chants Populaires
Flamands avec les Aires Notés', a series of 161 popular Flemish
songs collected at Bruges, most of them taken from the lips of an
old lady inhabitant of that town . They may with advantage be
compared with similar songs, edited formerly by Hoffmann von
Fallersleben, J.F . Willems, Dr. Snellaert, and De Cousemaker . M .M .
Lootens and Feys have also in their time published an equally
curious collection of Bruges popular tales . M . Hansen has devoted
a dissertation and a poem entitled 'Vondel' to the two hundredth
anniversary of the death of the great Dutch poet, which was
celebrated at Amsterdam February 5th, 1879, and which gave rise
to a great many publications . M . Ruelens has edited, under the title
of 'Refereinen en Andere Gedichten der XVIe Eeuw', a remarkable
collection of Flemish poems of the sixteenth century . The WillemsFonds, the powerful 'Ghentish' association, has published according
to custom a series of popular works . The Jaarboek voor 1879
(A nnual for 1879 contains several interesting monographs .
'Benjamin Franklin', by Prof. J. Micheels, is an excellent biography
to put into the hands of the Flemish workman . Lastly, M . Julius
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Fonds has published the new edition of his 'Overzicht der Algemeene Kunstgeschiedenis' ('Sketch of the General History of the
Fine Arts'), imitated from Lubke's well-known German manual .
Flemish dramatic literature produces each year a great many pieces
more or less remarkable . This year the most noteworthy is from the
fruitful pen of M . Emile van Goethem ; it is a little play with two
characters, entitled 'Tony en Belleken' . M .J . vanden Brande, Keeper
of the Records at Antwerp, continues the publication of his
'Geschiedenis der Antwerpsche Schilderschool' . It is chiefly
remarkable for the many details it gives of the lives, habits and
customs of the great Flemish masters, which have been collected
from unpublished records at Antwerp . Under the same title M . Max
Rooses, Keeper of the famous Museum Plantin-Moretus, has this
year finished his magnificent work, in which he specially considers
the Antwerp school in its works, which he has studied de visu, not
only in the galleries and museums of Belgium and Holland, but also
in the principal collections of France, England, Germany and Spain .
A German translation is in preparation ; let us hope that an English
may soon follow . The English admirers of Rubens and his school
would find there entirely new appreciations which could not fail to
attract remark . The work is accompanied by ten fine engravings on
wood . Since 1830 no book of such value has appeared in Flemish .
The style is excellent, M . Max Rooses being one of our most brilliant and elegant prose writers .
ÉMILE DE LAVELEYE

PAUL FREDERICQ
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Flemish literature has not remained a stranger as regards the
celebration of our Belgian cinquantenaire. Under the title 'Onze
Dichters' : eene Halve eeuw Vlaamsche Poëzie' ('Our Poets : Half
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a Century of Flemish Poetry'), M .M. Coopman and V. de la
Montagne have published an anthology of the poets who since 1830
have contributed most to the renaissance of Flemish literature . The
collection opens with an historical introduction, and its value is
enhanced by portraits and fac-similes of autographs . On the whole,
poetry is the most flourishing branch of Belgian literature written
in the language of the Netherlands . Besides the recueils of M .M.
Bogaerd, Ad . Beernaert, Sevens, Buyst, Daems, and Van de Putte,
we have to notice especially the 'Dichtwerken' ('Poetical Works')
of Madame van Ackere, one of the veteran authors of Flemish
poetry ; also the charming book by M . Gentil Antheunis, 'Leven,
Lieven, en Zingen' ('Life, Love, and Song'), and the fresh and
original recueil, 'Liederen voor Groote en Kleine Kinderen' ('Songs
for Children, Great and Little'), by M. Em. Hiel.
In prose our great novelist, Hendrik Conscience, has published
two sketches, borrowed from recollections of his own life ; M . Em .
Vander Ven continues to cultivate his own naturalistic style in his
volume 'Uit het dagelijksch Leven' ('Out of our daily life') ; M.M .
Teirlinck and Stijns, as joint authors, have written their novel 'Baas
Colder' ('The Farmer Colder') ; the posthumous edition of the
novels of Ecrevisse is continued ; and M . Sleeckx proceeds with the
publication of his 'Volledige Werken' . As in every year dramatic
literature supplies a numerous contingent . M M . Pieter Geiregat,
Verschueren, H . Keurvels, G . Hendricx, Suetens, de Geest, and
others, have produced new drama's and comedies . M . Emm .
Rosseels has published a new volume of his dramatic works . The
best theatrical productions of the year we owe to M . Emiel van
Goethem : these are his play 'Drie Oude Kameraden' ('Three Old
Friends') and the charming proverb, 'Een Wolkje [voor] de Bruiloft'
('A Little Cloud before Marriage') .
That vigorous association of Ghent, Het Willems-Fonds, which
has some thirty affiliated sections in the principal towns of Flemish
Belgium, and controls and directs the intellectual progress of our
Teutonic population, has published its interesting 'Year-Book' ; also
a remarkable historical dissertation by M .L . De Rijcker on the
municipal institutions of Ghent in the Middle-Ages, and down to
the time of the French annexation in 1794 . MM . Nap . de Pauw and
Julius Vuylsteke have continued the publication of the municipal
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accounts belonging to the epoch of Jacques van Artevelde . English
specialists and others will do well not to neglect this rich mine of
information respecting the history of the War of a Hundred Years
in the time of the great burghers of Ghent and their ally Edward
III. M. Edw. van Even has edited a Louvain chronicle of the
sixteenth century, compiled by a contemporary writer named
Willem Boonen.
The Studenten Almanak, a year-book compiled for the use of
Flemish students at the University of Ghent, recommends itself by
its freshness and audacity . This year it contains a study by M . Paul
Fredericq on the university career of the late Tony Bergmann, one
of the most original Flemish prose writers . He, with the poet Julius
Vuylsteke and his friends, first led Flemish literature into the
current of our modern liberal ideas . M . Julius Obrie has published
a most weighty essay. 'De Nederlandsche Rechtstaal' ('The Juridical
language of the Netherlands') .
M. Vanden Brande continues the publication of his remarkable
work, 'Geschiedenis der Antwerpsche Schildersschool' ('History of
the Antwerp School of Painting'), in which are found so many
inedited details, gathered out of the archives of Antwerp, respecting
the lives and the times of the M[e]tsys, Rubens, and all the other
great masters of Antwerp. Last year we noticed the completion
of a similar work by M . Max Rooses, which has already been
translated in German (published at Munich), and of which an
English translation will soon appear . This year the same author
gives us, under the title 'Over de Alpen' ('Over the Alps'), a
fascinating account of his latest artistic travels in Italy. Here we see
treated with a master's hand, and with an originality of both
thought and diction truly remarkable, several of the many aesthetic
questions suggested by the palaces, the museums, and the thousand
other works of art found in that incomparable land . This book by
M. Max Rooses is indeed the most brilliant, as it is also the most
solid, of all the Flemish literary works produced here during the
year that is now passing away .
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Dec. 31, 1881

The most original works produced in Belgium are written in the
Flemish tongue . They have already found their way to Holland, and
are beginning to be appreciated by the Walloons . Some novelettes
by M .M . Teirlinck-Styns and Van Driessche, along with the famous
political novel 'Nos Campagnes Flamandes' - first published under
the pseudonym of 'Walter' by Mdlle . V . Loveling, one of our
greatest writers in poetry and prose
have appeared this year in a
French translation .
Flemish poetry is in a flourishing condition . We have new works
by M .M. J . de Geyter, Hansen, Amandus de Vos, Guido Gezelle,
Pol de Mont, the late Alfred W[e]stenraed, Staes, Rens, and others .
M.J . Vuylsteke has printed in a single volume his 'Verzamelde
Gedichten' . It is a complete resurrection, as half of the productions
of this most powerful and original poet lay scattered in forgotten
volumes . A glance at the second edition of M .M. Coopman and
De la Montagne's anthology, 'Onze Dichters : eene halve eeuw
Vlaamsche Poëzie, 1830-1880' ('Our Poets : Half a century of
Flemish Poetry'), will serve to show the wonderful richness of
Flemish poetical literature since the Belgian revolution .
In the way of dramatic literature we may notice the plays of M .M.
Gittens, van de Sande, de Tire, Ghin&u, &c . Complete editions of
M . Sleeckx's plays are in course of publication .
The history of Flemish painting has long been the successful study
of M . Vanden Brande, assistant-keeper of the records of the city of
Antwerp . His 'Geschiedenis der Antwerpsche Schilderschool'
('History of the Antwerp School'), which is not yet complete, will
be a masterpiece on account of the historical accuracy with which
he describes the habits and vicissitudes of Antwerp painters. His
chapter on Jacques Jordaens shows us what struggles he, as Calvinist
living in the Roman Catholic Low Countries, had to endure . M .
Vanden Brande has this year devoted his time to the interesting
study of two humoristic painters, Brauwer and Craesbeeck .
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In the way of history we remark a dissertation by Abbé Duclos,
'Onze Volkshelden van 1302' ('Our Popular Heroes of 1302'),
devoted to Breidel en De Coninc, the two chiefs of the victorious
Flemings at the famous Battle of the Spurs at Courtrai ; and the local
historical monographs of M .M. L. de Rijcker, Frans de Potter,
Broeckaert, Welvaerts, &c . M . Camiel Siffer has written a good
dissertation called 'De landtalen voor de Grondwet' ('The Belgian
Languages and our Constitution'), in which he dwells on the
history and use of Flemish as the official language in the Flemish
provinces .
M. Ch . Ruelens, Keeper of the Manuscripts of the Royal Library
of Brussels, has edited the second volume of the curious
'Refereynen' ('Political Ballads') of the sixteenth century, which
will form a supplement to the analogous collections of Van Vloten,
Blommaert, Van Lummel, &c. M . Max Rooses has edited the Latin
poems of Kilianus, the well-known Flemish philologist of the
sixteenth century, and has written a biography of the author, based
on new documents found amongst the records of the Plantin
Museum . M. Arthur Cornette has produced an interesting notice on
Rabelais considered in the light of a pedagogue . M. Paul Fredericq
has published a volume entitled 'Marnix en zijne Nederlandsche
Gesc rl en' .
Besides MM. van Cuyck, Janssens, van Haesendonck, Jan
Bouchery, and other authors' novelettes, we think it right to
mention a charming book by M . Pieter Geiregat, 'Vergeet-mijnietjes' ('Forget-me-nots') ; original tales published under the title of
'Aldenardiana' ('Stories from Oudenarde') by MM . Teirlinck-Styns ;
a new edition of M. Sleeckx's romantic works ; and the new edition
of M. Amandus de Vos's novel 'Een Vlaamsche Jongen' ('A Flemish
Boy'), the first edition of which caused the greatest sensation ; it
appeared when the author was hiding his real name under the
fictitious one of 'Wazenaar' . It produces the effect of a new book,
so conscien[t]iously has the author revised his work, profiting by
the severe criticisms to which it was at first subjected . It is now
excellent .
There have been brilliant rejoicings this year in honour of two
literary veterans, Madame van Ackere-Doolaeghe and M . Conscience. Madame van Ackere-Doolaeghe having received the cross of the
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Order of Leopold, the municipal council of her native town gave
to one of its streets the name of its worthy poetess . But Hendrik
Conscience was made the special object of an ovation on the
occasion of his publishing his hundredth book, 'Geld en Adel'
('Money and Nobility') . This work is one of his best, and he has
displayed in it as much vigour as in his earlier productions . The king
made him grand officer of the Order of Leopold, a grade rarely
attained in Belgium . The Royal Academy fêted him ; Antwerp, his
native city, voted him a statue ; and the Flemish people, to whom
he taught reading after two centuries of intellectual decadence, gave
vent to its gratitude in a spontaneous and wonderful manifestation,
to join in which thousands left their homes and came to Brussels .
Our Dutch brethren also attended in great numbers, and the King
of the Netherlands was officially represented . This manifestation
took place last September, at a time of year set apart so far for the
commemoration of the expulsion of the Dutch from Belgium, so
that it formed a touching symbol of a reconciliation between the
two countries as well as a brilliant tribute to the great promoter of
the Flemish literary renaissance . The manifestation which took place
in honour of Victor Hugo can alone give an idea of this apotheosis
of Hendrik Concience.
EMILE DE LAVELEYE - PAUL FREDERICQ
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Flemish literature has given proof of remarkable vitality, and we
are happy to be able to state that its productions are not confined
to novels and poems . M. Frans vanden Branden continues the
publication of his learned 'Geschiedenis [der] Antwerpsche
Schilderschool' ('History of the Antwerp School of Painting'),
which is full of revelations drawn from the archives of our great
commercial metropolis . M . Frans de Potter gives us a voluminous
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monograph, entitled 'Geschiedenis van het Schependon in de
Belgische Gewesten van de Vroegste Tijden tot het Einde der XVIIIe
Eeuw' ('History of the Belgian Town Magistrates from their Origin
to the Eighteenth Century') . M . Napoleon de Pauw publishes a new
number of the important collection 'Rekeningen der Stad Gent, tydvak van Jacob van Artevelde' ('Communal Records of the City of
Ghent in the Time of Jacob van Artevelde') . 'Het Openbaar O[n]derwys in Vla[a]nderen tijdens de XV. en XVI. Eeuwen' ('Public Schools
of Flanders in the Fifteenth and Sixteenth Centuries'), by M .L .
de Rycker, is a singular monograph . The work crowned by the
Academy, M .Alfons de Deckers's 'Geschiedenis der Malcontenten' .(History of the Malcontents in the Netherlands, Sixteenth
Century'), is weak and prejudiced, in spite of a vain show of learning .
MM . Heremans and Ferd. Vanderhaeghen have reprinted in
facsimile the only existing copy of an ancient Flemish grammar,
'Nederlandsche Spellinghe van Joos Lambrecht,' and have prefixed
an interesting introduction on the great value of this rare work,
which was printed at Ghent in 1550 . M .P . Genard has devoted a
curious essay to the life and works of a Flemish linguist of the
sixteenth century, Cornelis van Kiel or Kilianus . M . Max Rooses's
'Nieuw Schetsenboek' ('New Sketch-Book') contains a series
of charming literary studies . The last of them is devoted to
Conscience, the great contemporary Flemish novelist. M .M. Moroy
and Vandeweghe discuss in a similar manner the life and works of
the late Canon David, historian and linguist, and one of the
Catholic founders of the Flemish movement . As is known, the
principal object of this movement is to obtain the official teaching
of the native tongue in the Flemish provinces of Belgium . Two
language laws to this effect were voted in the Belgian chambers in
1873 and 1878 . The powerful association of 'Het Willems-Fonds'
has this year published a text of these laws with commentaries and
a French translation . This document will be read with curiosity by
all who are interested in following the various symptoms of the
movements of nationalities . M M . César Fredericq and Teirlinck
have written original works in Flemish on botany . Scientific books
seldom appear in this language .
Poetry has also been fruitful this year . We may mention the
collections of MM . Pol de Mont, Ad . Beernaert, De Geyter, V .
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Vande Walle, L. Buyst, and Emiel Gallant . Two volumes of
unpublished poetry by the late Prudens van Duyse have appeared
under the title of 'Nagelaten Gedichten' ('Posthumous Works') .
Van Duyse was one of the first and most productive of Flemish
poets after the Revolution of 1830 . The poetical event of the year
has been the publication of a drama in blank verse, 'Gudrun' by a
young writer of great promise, Albrecht Rodenbach ; he died two
years ago.
M . Sleeckx, one of our neatest prose writers, has collected his
numerous dramatic works and has reprinted several works and has
reprinted several novels . Madame Courtmans and MM . TeirlinckStyns, Geiregat, Snieders, Peeters, Sauwen, Van Cuyck, Gustaaf
Segers, and F . Moke have published novels and tales . Finally, two
important volumes are deserving of special attention . 'Voor 't Volk
Geofferd' ('Martyred for the People'), by M .E . Anseele, is a socialist
romance, describing the aspirations and revolts of the workmen of
Ghent during the last thirty years . It is an outspoken work ; the
style is at times ill-tempered, but it contains many pathetic pages,
and the author gives proof of great literary capacity . The other book
is a series of tales by two sisters, Rosalie and Virginie Loveling .
These two prose writers possess great powers of observation and
charming taste . Mdlle . Rosalie died in 1875, and it was supposed that
all her writings had already appeared . The volume just published
contains nine pieces by her not printed hitherto, which will be
highly appreciated by the connoisseurs of Flemish Belgium and
Holland .
ÉMILE DE LAVELEYE
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Flemish literature has shown a marked tendency during the last
few years to quit a purely literary domain . Formerly it merely
produced novels, poetry, and plays ; but now history, philology,
and even science are treated in the Flemish tongue . It is not the place
here to speak of works on chemistry, botany, and natural history,
but it is of interest to note the change as being a proof of real
progress in the development of the Flemings and of their language .
In the 'Geschiedenis der Antwerpsche Schilderschool' ('History
of the Antwerp School of Painting'), which he has just completed,
M . Jos vanden Brande gives a most interesting account of the
Antwerp painters, their life and works, with a good deal of fresh
information respecting them, drawn from unpublished records . It is
an important work of about 1,500 pages, and should be translated
into English, French, or German . M . Frans De Potter publishes the
first volume of his 'Gent van de Vroegste Tyden tot Heden,'a
monograph on the eventful history of the town of Ghent : 'De
Gestichten van Liefdadigheid in België van Karel den Groote tot aan
de XVIe Eeuw' ('Beneficent Institutions in Belgium from the time
of Charlemagne to the Sixteenth Century'), by M. Paul Alberdingk
Thym, is a work couronné by the Royal Academy of Belgium .
In the domain of philology may be cited M . l'Abbé Schuermans's
'Bijvoegsel aan het Algemeen Vlaamsch Idioticon,' which is a sequel
to his lengthy publication on Flemish idioms ; and a remarkable
grammar of the patois of West Flanders by a philologist of the
future, M . Vercoullie .
Several volumes of poetry have appeared, too . Among these may
be mentioned a little volume by M .Victor De la Montagne, and the
continuation of M . Prudens van Duyse's 'Nagelaten Gedichten'
('Posthumous Poems') . There are a few promising beginners among
the prose writers, and Mdlle . Virginie Loveling has published this
year another charming little collection of sketches and short stories,
one of which, 'Het Hoof d van 't Huis' ('The Head of the Family'),
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is a delightful picture of Flemish family life, and had already become
deservedly popular . Dramatic literature has been, as usual,
exceedingly productive . M . Frans Gittens's 'Jane Shore' obtained
the triennial prize given by the Government to the author of the
best play in the Flemish tongue. There have been two very touching
literary manifestations in the course of the year . The first of these
was in honour of Madame Courtmans, the popular Flemish
novelist . On a fixed date, thousands of Flemings from different
parts of the country assembled in the little village in the north of
Flanders where she resides, a fate was held in her honour, and a
popular edition of her 'Geschenk van den Jager' ('The Hunter's
Gift') was published to celebrate the occasion . A few months later
Flanders lost its greatest writer, Hendrik Conscience . His death
occurred just after the completion of a statue in his honour in his
native city of Antwerp . The funeral took place at Brussels, but was
the occasion of manifestations more imposing than any that have
yet taken place even at the burial of kings . They were very conclusive
evidences of the power of the Flemish movement .
EMILE DE LAVELEYE
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In Flemish M . Max Rooses has studied the relations that existed
between Rubens and the Antwerp printer Balthazar Moretus . M .
Julius Planquaert has published the first part of a monograph on the
Flemish communes at the time of James van Artevelde and MM . de
Potter and Broeckaert have recounted the history of the little town
of Lokeren, near Ghent . Father A .M. Verstraeten has written a
literary and philological work on 'Lucifer', the forerunner of
Milton's 'Paradise Lost', by Vondel, the great Dutch poet of the
seventeenth century . M . Pol de Mont draws an interesting picture
of the life and works of the famous novelist Henri Conscience by
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describing him in connexion with the Flemish movement since
1830 . M .J . Staes's study on the Antwerp poet Theodoor van
Rijswijck, who was contemporary with Conscience, gives still more
details as to the commencement of Flemish literature . M . Nolet de
Brauwere has collected his biting criticisms on contemporary
Flemish literature and has had them published in a volume . M .
Victor de la Montagne has undertaken to compile a dictionary of
pseudonyms of Flemish literature .
MM. Rosseels, Van Hoorde, Julius Hoste, and many others have
written plays. M . Hoste's historic drama, 'De Brusselsche Straatzanger' ('The Minstrel of Brussels'), has already been given more than
a hundred times this year at the Alhambra in Brussels.
Beyond the republication of some celebrated works of Conscience, Tony (Anton Bergmann), and others of our older writers, there
is nothing new of importance to mention in Flemish prose . MM.
Teirlinck and Styns's novel 'Arm Vlaanderen' ('Poor Flanders')
draws a melancholy picture of the domination of the clergy in
Flemish villages ; Flanders is, indeed the Ireland of Belgium . Miss
Virginie Loveling has this year devoted her exquisite talents to some
stories for children .
Flemish poetry has been unusually prolific and brilliant . Several
unpublished volumes of a poet long deceased, Prudens van Duyse,
have been at last brought before the public . A posthumous collection of poems by Madame van Ackere, who died last year, will not
add to her fame ; but two young girls give promise of adding two
poetesses to our lists . 'Eenzame Bloemen' ('Solitary Flowers'), by
Miss Héléne Swarth, and 'Een Klaverken [uit] Levens Akker' ('A
Shamrock on the Field of Life'), by Miss Hilda Ram, are equally
charming productions . In 'In de Natuur' M. Armand de Vos treats
us to some truly original reflections inspired by the marvels of
nature. M .Pol de Mont is no less original in his 'Nieuwe Idyllen en
andere Gedichten' ('New Idyls and other Poems') . M .L .D. Koninck
has published 'Het Menschdom Verlost' ('Mankind saved by
Christ'), a most indigestible epic poem in 20,000 alexandrines, a
feeble echo of Milton and Klopstock . The descriptive talent
displayed is astonishing, but it is too often pushed to excess . The
great literary event of the year was the publication of a collection
of poems by Jan van Beers, 'Ryzende Blaren' ('Rising Leaves'), in
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which the old Antwerp poet took the public quite by surprise, his
poems being as touching and as fresh in sentiment as those of his
youth. His son the painter has illustrated his father's volume with
the delicacy and elegance which characterize him, and which
contrast so singularly with the robust, vigorous, and essentially
Flemish tone of the paternal verses .
ÉMILE DE LAVELEYE
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KRONIEK

CYRIEL BUYSSE oktober 1993 - september 1994

In november 1993 was het honderd jaar geleden dat Buysses eerste
en veel besproken roman Het recht van de sterkste verscheen . Aan
deze honderdste verjaardag werd in oktober 1993 al aandacht
besteed in de literaire rubriek van Nos Teletekst en BRTN Teletekst . Het bericht eindigde met de mededeling : „Honderd jaar na
verschijnen heeft het boek nog niets aan kracht ingeboet " . Het moge een aansporing zijn voor uitgeverij Manteau om weer wat Buyssedrukken op de markt te brengen . Want een kleine twintig jaar nadat
met de uitgave van het Verzameld werk werd gestart (1974-1982) is
geen enkele van de aparte herdrukken nog beschikbaar ; en het Verzameld werk zelf is inmiddels een zéér gegeerd ,,collector's item" geworden .
Veel schokkend nieuws viel er het afgelopen jaar in de Buysseactualiteit overigens niet te rapen . Er zijn wel enkele publikaties te
melden waarin Buysse ter sprake kwam .
In Lettergreep . Lijfblad voor boekfanaten, het huisorgaan van Antiquariaat De Griffel in de Minderbroedersstraat 42 te 3500 Hasselt,
vonden we dank zij een zeer gewaardeerde tip van Marc Somers in
het nummer van december 1993 een interview met Juliana Dillen,
een „Amazone in Letterland " . Deze dame is een verwoed boekverzamelaarster en goede klant bij De Griffel en noemt Cyriel Buysse
haar favoriete schrijver
Hij beschrijft de realiteit van het leven in al zijn rauwheid, zonder tierelantijntjes of valse romantiek . Ik bewonder Buysse ook voor de moed die hij
gehad heeft om in die tijd over zaken te praten als mishandeling, vernedering, enz ., iets wat toen toch helemaal niet vanzelfsprekend was . Buysse,
amaai, die kan u bij de kraag pakken en u pardaf in de ruwe werkelijkheid
storten! De warmte, die toch ook in zijn werken aanwezig is - vooral in
zijn beschrijvingen van de natuur - spreekt mij ook aan . Het boek dat mij
het meest heeft aangegrepen is „Het recht van de sterkste " . Ik heb bij het
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lezen van dat boek zeer vaak gehuild, zowel van ontroering als van colére
om al het onrecht dat erin beschreven wordt. Zelf moet die man toch ook
één en ander van nabij hebben meegemaakt, ik kan mij niet voorstellen dat
iemand zo'n dingen gewoon uit zijn duim zuigt!
Een getuigenis die kan tellen !
In Toerisme Oost-Vlaanderen. Tijdschrift voor recreatie & cultuur,
43e jg ., nr.1, 1994, wordt in een bijdrage van Noël Kerckhaert uitvoerig aandacht besteed aan Nevele, waarbij uiteraard ook Cyriel
Buysse en de gezusters Loveling ter sprake komen . Ook het museum Rietgaverstede van de heer Antoine Janssens, wiens indrukwekkende verzameling jaarlijks zowat duizend tot vijftienhonderd
bezoekers trekt, komt ter sprake . In het museum bevindt zich, zoals
bekend, ook een letterkundige afdeling, waarvan een collectie
Buysse-handschriften en -drukken de kern vormt .
Zoekend naar Buysse-sporen werd onze aandacht ook getrokken
door een boek van Willy van Poucke . In zijn Magie van woord en
woud. De literaire Ardennen, verschenen bij De Prom te Baarn en
Globe te Groot-Bijgaarden in 1994, onderneemt de auteur een uitgebreide literaire wandeling in de Belgische Ardennen . Om Bouillon
goed in de verf te zetten doet Van Poucke ook even een beroep op
een flard van een reisverhaal van Buysse uit 1911 (dat overigens niet
in de Ardennen gesitueerd is) .
In het „Multicultureel literair tijdschrift" Concept, een uitgave
van v.z.w. „De Koofschep" (met redactieadressen in Hilversum,
Nederland en in Eernegem, België) vonden we een interessante ,,Literaire ontmoeting : Cyriel Buysse " in jg . 8, nr. 2, mei 1994, p .
128-132 . De bijdrage is van de hand van mevrouw Henriette Claessens en geeft, naast uitgebreide biografische informatie, ook een selectieve voorstelling van het werk van Buysse en van diens
erkenning in Vlaanderen . En in Het Land van Nevele, jg . XXV,
afl . 2 van juni 1994, p . 130-136 publiceerde Stefaan de Groote een
artikel „De dichter Richard Minne over Cyriel Buysse ", een vergelijking waarin al vooruit gegrepen wordt naar de bijdrage van Yves
T'Sjoen in deze aflevering van de Mededelingen. En ten slotte kunnen we nog vermelden dat Freddy de Schutter in Het verhaal van
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de Nederlandse literatuur, deel 2, Verlichting. Romantiek. RealismeNaturalisme. Multatuli en Gezelle, Kapellen, Pelckmans - Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1994, in het hoofdstuk „Het naturalisme
in Vlaanderen " vrij uitvoerig leven en werk van Cyriel Buysse belicht (p .317-337) .
Kort nieuws van het toneelfront dan . Op zaterdag 6, 13 en 20,
zondag 14, maandag 15 en vrijdag 12 en 19 november 1993 speelde
Toneelkring 't Rad te Velzeke in zaal Cecilia Het gezin Van Paemel
in een regie van Chris de Saveur . In de begeleidende programmabrochure werd een bijdrage opgenomen over „De historische realiteit
in Het gezin Van Paemel" van de hand van de heer Danny Lamarck . Het is de tekst van een referaat dat werd gegeven voor de
Zottegemse toneelvereniging 't Rad op 22 september '93 .
In het overzicht van wat door de leden van het KNTV afdeling
Oost-Vlaanderen tijdens het afgelopen seizoen werd gespeeld, gepubliceerd door het tweemaandelijks vormings- en informatieblad van
het Koninklijk Nationaal Toneelverbond van België, 64e jg., nr . 4,
september-oktober 1994, vonden we Het gezin Van Paemel nog een
keer terug . Er werden in 1994 drie opvoeringen gebracht door de
ring Tassyns .
Op zaterdag 25 juni 1994 speelde Arca-directeur Jo Decaluwe voor
de tweehonderdste keer de Raadsheren van Nevele. Hij brengt de
voorstelling nu al meer dan elf jaar, sinds mei 1983 en de belangstelling blijft even groot . Voor die tweehonderdste keer was de concurrentie zwaar : midden in het WK-voetbal, op een avond dat de
Belgen speelden . Maar de zaal voor Buysse zat alweer vol, zo werd
ons verzekerd .
Nog een vermeldenswaardige bijzonderheid is dat van De Raadsheren op 24 juni te Nevele een gratis toegankelijke voorstelling werd
aangeboden aan alle mandatarissen en kandidaat-mandatarissen voor
de (toen nog) komende gemeenteraadsverkiezingen . De voorstelling
van De Raadsheren is cultureel en educatief zeer waardevol voor de
mandatarissen, meent Jo Decaluwe . Men kan zien hoe het er in de
gemeenteraad anno 1885 aan toe ging, meer dan honderd jaar geleden dus . En de vraag is zelfs of er wel iets veranderd is (vgl . bericht
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in De Morgen van 3 juni 1994) . Ook op 23 juni was er nog een voorstelling . In ieder geval een hartelijk proficiat aan Jo Decaluwe . Doe
zo voort !
We willen hier ook nog even terugkomen op de Engelse vertaling
van een fragment uit Twee werelden, gepubliceerd in het door Antwerpen '93 uitgebrachte boek Over het interessante. We vermeldden
het boek in onze vorige kroniek (deel IX) . Luc van Doorslaer signaleerde ons inmiddels dat dezelfde publikatie tegelijkertijd in het
Duits en in het Frans is verschenen en dat hij voor de Duitse vertaling zorgde. Dank voor de aanvulling, Luc . Tussen haakjes, Luc van
Doorslaer is bijna klaar met zijn dissertatie over de ontvangst van
Buysse in het Duitse taalgebied . Iets om naar uit te kijken .
Er is nog een kleine aanvulling, niet bij de kroniek maar bij de publikatie van Familiedrama door Jo Boghaert in Mededelingen VIII .
Een van onze trouwe lezers, Mario Baeck uit 0 .-L .-V .-Waver, zelf
auteur van een licentieverhandeling over het toneel van F . van Eeden, stuurde ons een rechtzetting bij p .93 . De naam met het vraagteken op die pagina is Anna Benkers en het genoemde groepje acteurs
behoorde tot de kring van Louis Bouwmeester in de periode van het
Haarlems Toneel waarvoor ook Buysse als auteur op het verlanglijstje stond . De afscheidsvoorstelling van het gezelschap was Se non è
vero . De aanvullende informatie is te vinden in de (overigens door
Jo Boghaert geciteerde) studie van S . Koster over De Bouwmeesters.
Kroniek van een theaterfamilie, Assen, Van Gorcum, 1973, p .171,
p .176 . Ook hiervoor hartelijk dank .
We sluiten af en blikken al even in de toekomst . De afsluiter werd
ons ingegeven door P . Pluym, een groot Buysse-lezer en een enthousiast lid van het Buysse Genootschap . Van Polke Pluym, alias romanschrijver Prosper de Smet, verscheen op 4 oktober in zijn
hoekje in de krant De Morgen een stukje dat geïnspireerd werd door
onze „wandeling " op zaterdag 17 september 1994 . Onder de titel
„Een literatuurgluurder" merkt hij op dat er in onze literatuurstudie zo weinig biografieën zijn . Volgens hem zou over Buysses leven
„toch een sappig boek van 600 bladzijden te schrijven zijn, gekruid
met liefdestaferelen" . Hij doet ook enkele suggesties : „Zijn jong leven in Nevele . Op welk meisje in welk cafeetje was hij verliefd? Een
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goede biograaf moet daar iets kunnen van maken . Zijn huwelijk met
een rijke Hollandse weduwe . Was dat een verstandshuwelijk? Of is
hij met schrijnend hart naar Holland gevlucht omdat hij met het
Antwerpse meisje Rosa Rooses niet mocht trouwen ? " Die mooie
brieven van de verliefde Rosa zijn niet eens beschikbaar in een gedrukte editie voor het grote publiek, betreurt Polke Pluym terecht .
Wanneer staat de geïnspireerde Buysse-biograaf(grafe) op?
Wij beperken ons voorlopig tot het aanvullen van het beschikbare
materiaal . De aandachtige lezer van deze kroniek zal zich misschien
herinneren dat in deel IX, p. 177-178, melding werd gemaakt van
Buysses medewerking aan het Nederlandse maandblad Dierenbescherming een voortzetting van Androcles. Dank zij de tip van Sylvia van Peteghem zijn we dan ook vrij gauw op het spoor gekomen
van enkele teksten, die we al meteen konden identificeren (IX,
p.178) . Onze zoektocht heeft inmiddels nog een nieuwe, tot dusver
onbekende en dus niet herdrukte kleine tekst opgeleverd, nl . ,,Tracy ". We drukken hem hier nog niet af ; die eer laten we graag aan
Sibylle de Borchgrave, die een licentieverhandeling voorbereidt over
Buysse als dierenvriend . Haar ijverig speurwerk heeft aan het licht
gebracht dat Cyriels zus Alice als voorzitster van de Gentse maatschappij voor Dierenbescherming ook zelf verhaaltjes over dieren
heeft geschreven. Maar die verrassing willen we onze lezers volgend
jaar aanbieden . Graag tot dan .
A.M.M.
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De Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap X werden in
januari 1995 gedrukt in een oplage van 500 exemplaren door de
drukkerij Sanderus n .v., Remparden 36, 9700 Oudenaarde .

